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V Liberci dne 18. 5. 2017 

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 11. ČERVNA  2017 

Frýdlantsko  

Vážení cestující, 

 

na základě rozhodnutí dopravce ČSAD Liberec bude linka 630 s platností od 11. června 2017 omezena. Zachován zůstane pouze jeden pár spojů v pracovní 

dny (spoje 1 v 6:24 z Nového Města p.Smrkem a spoj 4 s odjezdem v 15:55 z Prahy). Ostatní spoje budou z ekonomických důvodů zrušeny. 

V důsledku změn na lince 630 budou upraveny i regionální spoje na Frýdlantsku (viz tabulka změn). 

IDOL 
číslo 

Trasa Linka Spoj Změna 

602 
Frýdlant – Frýdlant,Větrov – 
Frýdlant,Údolí – Frýdlant 

540602 nový 
Nový spoj Frýdlant,žel.st. (18:15) – Frýdlant,aut.nádr. (18:20) vedený na Hág a 
na Větrov. Spoj bude veden v režimu Radiobus. 

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

540630 

2, 3 
Spoje zrušeny a nahrazeny v úseku Nové Město p.Smrkem – Frýdlant a zpět linkou 
651 (viz níže) 

101 – 106 Všechny víkendové spoje budou od 11. června zrušeny. 

4 
V úseku Liberec – Nové Město p.Smrkem pojede spoj o 5 minut dříve. Ve Frýdlantu 
bude nově přípoj na linku 660 do Habartic. V úseku Raspenava – Nové Město 
p.Smrkem zastaví ve všech zastávkách. 

650 Frýdlant – Hejnice – Bílý Potok,Smědava 540650 
32, 35 Spoje nahrazeny linkou 651 z Nového Města pod Smrkem (viz níže). 

37 
Spoj bude zrušen. Spojení je zajištěno linkou 630. Pro dopravu na Hág nahrazeno 
novým spojem linky 602. 

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

11 
Nový (resp. obnovený) spoj s odjezdem z Frýdlantu v 11:09 od žel.st., resp. v 11:16 
z aut.nádr. 

12 Nový (resp. obnovený) spoj s odjezdem z Nového Města pod Smrkem v 7:58. 

109 
Posun spoje do původní časové polohy s odjezdem z Frýdlantu v 18:12 od žel.st., 
resp. v 18:16 z aut. nádr. 

 

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