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V Liberci dne 25. 11. 2016 

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 11. PROSINCE 2016 

Frýdlantsko  

Seznam změn platných od neděle 11. prosince 2016: 

IDOL 
číslo 

Trasa Linka 
(žel. trať) 

Spoj Změna 

Železniční doprava: 

L6 Liberec – Frýdlant v Čechách - Černousy 037 

nový Nový noční vlak v 0:35 v sobotu, neděli a svátky z Liberce do Frýdlantu. 

6341 
První ranní vlak v prac. dny z Frýdlantu do Liberce pojede o 4 min dříve a bude 
navazovat na Os směr Jablonec n.Nis. a Tanvald. 

více 
Na trati dochází k posunům časových poloh v rozmezí 1-2 minut v souvislosti 
s postupnou modernizací zabezpečovacího zařízení. (Cílem stavebních opatření je 
stabilizace provozu a mírné zkrácení jízdních dob.) 

L61 
(Liberec -) Frýdlant v Čechách – 
Jindřichovice pod Smrkem 

039 
6383 Vlak pojede také v sobotu od 29. dubna do 1. října. 

více Úpravy časových poloh v návaznosti na trať 037. 

L62 
(Liberec -) Raspenava – Bílý Potok pod 
Smrkem 

038 

více Úpravy časových poloh v návaznosti na trať 037. 

16303, 
16319 

Vlaky 16303 a 16319 (z Raspenavy v 7 a 15 hodin) budou i nadále vedeny mimo 
taktovou polohu z důvodu návaznosti na autobusovou linku 659 z průmyslové zóny 
JIH v Liberci. 

Autobusové linky: 

630 
Nové Město p.Sm. – Hejnice – Frýdlant – 
Liberec – Ml.Boleslav – Praha 

540630 nové 
Od 11. prosince 2016 bude zavedeno nové přímé spojení Frýdlantska s Prahou. 
Více informací v aktualitě na webu www.iidol.cz 

640 
641 
642 

Liberec – Mníšek – Dětřichov 
(Heřmanice) - Frýdlant 

540640 
540641 
540642 

vše 
směr Liberec 

Zastávka Liberec,Sokolská nově pro výstup zařazena i na všechny spoje ve směru 
do Liberce. 

642 
Liberec – Chrastava – Heřmanice - 
Frýdlant 

540642 

103 
Ze zast. Frýdlant,žel.st. vozidlo dále pokračuje po lince 651 ve směru Raspenava – 
Hejnice – Nové Město p.Smrkem. 

105 
Spoj prodloužen do zast. Frýdlant,aut.nádr. (Vozidlo dále nebude pokračovat ve 
směru Raspenava – Hejnice a N.Město p.Smrkem. V tomto čase bude možný přestup 
na nový spoj linky 630.) 

http://www.iidol.cz/
mailto:info@korid.cz
http://www.iidol.cz/aktuality/1613:frydlantsko-se-docka-primeho-spojeni-s-prahou.html
http://www.iidol.cz/
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IDOL 
číslo 

Trasa Linka 
(žel. trať) 

Spoj Změna 

650 Frýdlant – Hejnice – Bílý Potok,Smědava 540650 
nové 

V úseku Hejnice – Frýdlant, resp. opačně zavedeny nové spoje nahrazující spoje linky 
651 (viz níže). 

28 Spoj pojede o 5 minut dříve z důvodu posunu vlaku 6341. 

651 Frýdlant – Hejnice – Nové Město p.Sm. 540651 

11, 12, 23 
Spoje s odjezdy z Frýdlantu v 11:09 a 18:09 a spoj s odjezdem v 7:58 z Nového 
Města p.Smrkem budou nahrazeny novými spoji na linkách 630 (Nové Město 
p.Smrkem – Hejnice - Frýdlant - ... - Praha) a 650 (Frýdlant - Hejnice - Bílý Potok). 

105 
Odjezd víkendového spoje spoj bude o hodinu dříve, tj. v 10:12 z Frýdlantu. 
(V časové poloze po 11. hodině pojede nový spoj linky 630.) 

109 
Odjezd víkendového spoje spoj bude o hodinu dříve, tj. v 17:12 z Frýdlantu. 
(V časové poloze po 18. hodině pojede nový spoj linky 630.) 

662 Frýdlant – Višňová – Andělka 540662 11 
Odjezd spoje o 5 minut dříve z důvodu zkrácení návaznosti od vlaku z Liberce a 
Frýdlantu. (Příjezd vlaku do Višňové v 15:15, odjezd autobusu navržen již v 15:25.) 

670 Frýdlant – Jindřichovice p.Sm. 540670 11 
Posun odjezdu spoje z Frýdlantu, aut. nádraží na 11:25 z důvodu návaznosti na nový 
spoj z Prahy (linka 630, příjezd v 11:22). 

671 Frýdlant – D. Řasnice – N. Město p.Sm. 540671 6 
Spoj 6 (v 15:40 z N. Města do Frýdlantu) bude zrušen. (Cestující mohou využít vlak 
o cca 15 minut později.) 

Ostatní změny: 
 Nástup do spoje označeného v hlavičce spoje nebo v řádku zastávky symbolem  („RADIOBUS“) od 11.12.2016 objednávejte na tel. čísle: 

(+420) 704 702 000 (Centrální dispečink IDOL). 
 Na více linkách bude upravena garance zajištění spoje bezbariérovým vozidlem. 

(Z celkového pohledu bude zvýšen počet spojů, kde bude bezbariérový přístup garantován v jízdním řádu.) 

Přejmenování zastávek: 

 Kunratice,,odb.st.hr. nový název: Kunratice,,Marmeládka 
 Nové Město p.Smrkem,,kult.dům nový název: Nové Město p.Smrkem,,Na Výsluní 
 Srbská nový název: Jindřichovice pod Smrkem-Skanzen 

 

Vážení cestující, prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost změnám ve veřejné dopravě. 

http://www.iidol.cz/
mailto:info@korid.cz

