KORID LK, spol. s r.o.
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

V Liberci dne 27.11. 2012

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2012
Frýdlantsko a Jizerské podhůří
V následujících řádcích je uveden seznam připravovaných změn jízdních řádů platných od 9.12. 2012.
Železniční doprava
L6 Liberec – Frýdlant – Černousy
» posun spojů ve směru Liberec v pracovních dnech v sedlech a o víkendu o 60 minut (nově odjezdy
v lichou hodinu)
L61 Liberec – Frýdlant – Nové Město p. Smrkem – Jindřichovice p. Smrkem
» posun spojů ve směru Liberec v pracovních dnech v sedlech a o víkendu o 60 minut (nově odjezdy
v sudou hodinu)
» o víkendu o jeden pár spojů více
o odjezdy z Frýdlantu od 7:08 až 19:08 v int. 2h
o odjezdy z N. Města, resp. Jindřichovic v sobotu v denní době 6-18h a v neděli (a svátky)
8-20h (spoj kolem 8. končí v žel.st. Nové Město p.Smrkem)
L62 (Liberec –) Raspenava – Bílý Potok p. Smrkem
» vlak v 18:35 z Bílého Potoka pojede nově i v sobotu, tj. v provozu bude v sobotu, neděli a svátky
Autobusová doprava
V oblasti Frýdlantského výběžku došlo k výrazným změnám ve veřejné dopravě k prosinci 2011, proto
do budoucna je cílem novou koncepci dopravní obsluhy stabilizovat. Na základě připomínek obcí,
zaměstnavatelů i samotných cestujících však k několika úpravám dojde.
Dále upozorňujeme, že i v roce 2013 dojde k několika objížďkám z důvodu oprav pozemních komunikací –
aktuální informace sledujte na www.iidol.cz.
Trvalé změny platné od 9.12.2012:
071 Liberec – Mníšek – Chrastava
» spoj 1 z Liberce posunut o 30 minut dříve, tj. ve 4:55 ze zast. Liberec,aut.nádr.
(důvodem je podnět obce Nová Ves: dojížďka do zaměstnání v Chrastavě na 6.h)
» spoj 6 posunut o 5 minut dříve a nepojede od žel.st. v Chrastavě, tj. nově odjezd v 6:46 ze zast.
Chrastava,aut.nádr.
(důvodem je zajištění spolehlivosti dodržení jízdního řádu a přestupní vazby směr Frýdlant)
» spoj 11 ve 14:20 z Liberce pojede přes zast. Liberec,Hrdinů (mimo Růžodol)
(důvodem je nízké využití nástupu na zastávce v Růžodole, navíc po této trase jedou i další spoje)
072 Liberec – Mníšek – Fojtka
» spoj 1 pojede i během školních prázdnin (sloučeno se spojem 51)
(důvodem je podnět obce Oldřichov v Hájích: zajištění dopravy v relaci Oldřichov v H. – Mníšek
v ranních hodinách i o prázdninách)
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640 Liberec – Raspenava – Hejnice – Nové Město p. Smrkem
směr Frýdlant:
» spoj 21 (t.č. v 5h z Liberce) zrušen z důvodu nízkého využití
o v úseku Liberec – Mníšek nahrazeno posunutým spojem 071/1
» spoj 1 (Dětřichov – Frýdlant) posunut na odjezdu z Dětřichova již v 5:30 (vzniká tak nově vazba
na vlak do Liberce)
» spoj 9 v 17h z Liberce pojede přes zast. Liberec,Hrdinů (mimo Růžodol)
(důvodem je nízké využití nástupu na zastávce v Růžodole, navíc po této trase jedou i další spoje)
» spoj 101 (v sobotu) pojede ze zast. Liberec,Fügnerova již v 5:30 (technologické důvody)
» nové spoje ode dne vyhlášení (předběžně od 1.4. 2013) v úseku Dětřichov – Frýdlant ve 13:40 a
21:40 na podnět spol. Wülfing (důvodem je návaznost na konce směn v Dětřichově)
směr Liberec
» zastávka Liberec,Fügnerova ve směru do Liberce pouze pro výstup
» zrušen spoj 22 v 5h do Liberce – spojení možné z Frýdlantu linkou 669 ve 4:48 (do centra nutno
přestoupit v Liberci na MHD) nebo linkou 641 v 5:10; z Dětřichova možnost spojení linkou 645
ve 4:55
» spoj 24 posunut o 5 min. dříve, nově odjezd ze zast. Frýdlant,aut.nádr. v 6:10
(na zákl. podnětu cestujících – dojížďka na 7.h do Liberce)
» spoj 10 již ve 13:45 (prohozeno s linkou 641)
» spoj 28 nově přes Větrov z důvodu návratu žáků z odpoledního vyučování
» nové spoje ode dne vyhlášení (předběžně od 1.4. 2013) v úseku Frýdlant – Dětřichov ve 4:55, 13:10
a 21:10 na podnět spol. Wülfing (důvodem je návaznost na začátky směn v Dětřichově)
POZOR OBJÍŽĎKA (cca do 31.5.2013)
» upozorňujeme cestující, že z důvodu prodloužení uzavírky mostu pod zámkem ve Frýdlantu nebude
linka 640 zajíždět do Větrova (týká se spojů 3, 10 a 28) – obsluha Větrova bude zajištěna vybranými
spoji linek 650 a 651
641 Liberec – Heřmanice – Frýdlant
směr Frýdlant:
» spoj 1 z Heřmanic posunut o 3 minuty dříve (ve 4:42) z důvodu vyšší spolehlivosti vazby směr
Raspenava – Hejnice
» spoj 17 z Heřmanic posunut o 3 minuty dříve (v 6:55) a nově bude pro výstup zajíždět k nádraží
ve Frýdlantu z důvodu vazby na vlak do Liberce
» spoj 13 (v 16h z Liberce) pojede přes zast. Liberec,Hrdinů (mimo Růžodol)
(důvodem je nízké využití nástupu na zastávce v Růžodole, navíc po této trase jedou i další spoje)
směr Liberec:
» zastávka Liberec,Fügnerova ve směru do Liberce pouze pro výstup
» spoj 2 posunut o 5 minut dříve (na podnět cestujících dojíždějících do zaměstnání v Pavlovicích)
» spoj 12 posunut o cca 20 minut později ve 14:09 z Frýdlantu (prohozen s linkou 640) na podnět
obce Kunratice (důvodem je návrat studentů a zaměstnanců po 14. hodině)
642 Liberec – Chrastava – Heřmanice – Frýdlant
» drobná korekce minutových poloh (odj. z Frýdlantu v 10:15 a 14:15)
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650 Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Bílý Potok - Smědava
» Hejnice,Ferdinandov,obratiště: zaveden režim RadioStop (poptávková zastávka)
o podle potřeby budou na Ferdinandov zajíždět spoje: 13 (nová nabídka po 12.h z FDL), 19
(po 15.h z FDL) a 21 (po 17.h z FDL), resp. 12 (po 9. dopoledne do Frýdlantu – nová nabídka)
o spoj 23 (20:49 z FDL) zajede dle potřeby do zastávky Lázně Libverda,obratiště
» posun prvního spoje z Hejnic již na 3:55 (z důvodu zajištění spolehlivosti JŘ a vazby na vlak)
» posun odjezdů z Bílého Potoka do Frýdlantu o 3 minuty dříve z důvodu zajištění spolehlivosti
jízdního řádu
» nový polookružní pár spojů 33 a 34 Frýdlant – Raspenava,lékárna – Raspenava,žel.st. – Frýdlant
(pokr. směr Dětřichov) ode dne vyhlášení (cca od 1.4.) v návaznosti na odpolední směnu ve spol.
Wülfing (nově v Dětřichově)
» zrušen sobotní spoj 109 ve 20:03 z Raspenavy a nahrazen spojem linky 651 o hodinu později
» spoje 30 a 104 ze Smědavy posunuty na 9:05, resp. 11:05 – přestup na vlak do Liberce možný již
v Hejnicích (u spoje 30 v pracovní dny o prázdninách nutný přestup mezi vlaky v Raspenavě)
(důvodem byla nespolehlivost dodržování jízdních řádů po návratu spojů ze Smědavy v době
zvýšené poptávky ze strany cykloturistů)
POZOR OBJÍŽĎKA (cca do 31.5.2013)
» upozorňujeme cestující, že z důvodu prodloužení uzavírky mostu pod zámkem ve Frýdlantu, budou
přes Hág vedeny pouze vybrané spoje, zastávky Frýdlant,pod zámkem a Frýdlant,Bělíkova nebudou
po dobu výluky obslouženy
651 Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Nové Město p. Smrkem
» posun vybraných spojů o 2 min. dříve ze zast. Nové Město p. Smrkem (nově: 7:58, 9:58, 11:58,
16:58, 18:58)
» úprava víkendového spojení (sobota, neděle a svátky)
o odjezdy z N. Města nově: 6:58 (jen sobota), 8:58, 11:58, 14:58, 19:24 (jen sobota, v neděli
spoj linky 659 do Liberce)
o odjezdy z Frýdlantu (AN) nově: 8:16, 11:16, 14:16, 18:16 a 20:49 (v sobotu)
o zrušen ranní spoj ve 3:59 z Hejnic z důvodu velmi nízkého využití
o ve večerních hodinách prodloužen spoj 108 do Frýdlantu
POZOR OBJÍŽĎKA (cca do 31.5.2013)
» upozorňujeme cestující, že z důvodu prodloužení uzavírky mostu pod zámkem ve Frýdlantu, budou
přes Hág vedeny pouze vybrané spoje, zastávky Frýdlant,pod zámkem a Frýdlant,Bělíkova nebudou
po dobu výluky obslouženy
652 Frýdlant – Raspenava – Nové Město p. Smrkem
POZOR OBJÍŽĎKA (cca do 31.5.2013)
» upozorňujeme cestující, že z důvodu prodloužení uzavírky mostu pod zámkem ve Frýdlantu, budou
přes Hág vedeny pouze vybrané spoje, zastávky Frýdlant,pod zámkem a Frýdlant,Bělíkova nebudou
po dobu výluky obslouženy
659 Liberec – Raspenava – Hejnice – Nové Město p. Smrkem
» spoj 101 zastaví nově v zastávce Liberec,Pavlovice,křiž.
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660 Frýdlant – Bulovka - Habartice
» Černousy,otočka: zaveden režim RadioStop (poptávková zastávka)
o podle potřeby budou do Černous zajíždět spoje: 9, resp. 59 (po 12.h z FDL), 13 (ve 14:41
z FDL), 15 (v 16:33 z FDL)
o do Frýdlantu pojedou dle potřeby spoje 12 (13:08 z Černous) a 14 (14:46 z Černous)
» spoj 53 (jede o prázdninách) posunut o 10 minut později z technologických důvodů
662 Frýdlant – Višňová - Andělka
» zrušeny spoje 13 (t.č. 4:50 na Andělku) a 16 (16:35 z Andělky) z důvodu nulového využití
» spoj 5 veden na podnět obce ve Višňové nově kolem školy
» spoje 9 a 12 vedeny v úseku Višňová,pošta – Višňová, Víska a zpět jako RadioBus
» spoj 11 z Višňové v 16:25 veden na Andělku jako RadioBus (pouze dle potřeby)
670 Frýdlant – Dolní Řasnice – Jindřichovice p. Smrkem
» posun spoje 5 na Srbskou o 2 minuty dříve z technologických důvodů
» posun spojů 8 a 10 z Jindřichovic, resp. Srbské o 4, resp. 2 minuty – prodloužení jízdních dob
671 Frýdlant – Dolní Řasnice – Nové Město p. Smrkem
» sobotní spoje zrušeny – nahrazeny linkami L61 a 651
672 Nové Město p. Smrkem – Dolní Řasnice – Jindřichovice p. Smrkem
» víkendové spoje zrušeny – nahrazeny linkou L61
Vážení cestující, prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost změnám ve veřejné dopravě.
Děkujeme za pochopení.
KORID LK
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