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

V Liberci dne 27. 11. 2017

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 10. PROSINCE 2017
Liberecko
Seznam změn platných od neděle 10. prosince 2017:
IDOL
Trasa
Linka
(žel. trať)
číslo

Spoj

Změna

Železniční doprava:
 L2

Liberec – Česká Lípa – Benešov n.
Ploučnicí (– Děčín)

Trať 086

6602

Ranní osobní vlak s odjezdem v 6:42 z Liberce opět zastavuje ve stanici
Karlov pod Ještědem (odjezd v 6:55)

Z důvodu prodloužení termínu dokončení rekonstrukce žel. stanice v Žitavě
(Zittau) platí do 4.února 2018* výlukový jízdní řád.
V úseku Hrádek nad Nisou – Zittau - Varnsdorf budou všechny vlaky nahrazeny
autobusy.
Všechny
vlaky

*termín ukončení výluky vychází z informací známých k 24. 11. 2017 a může se změnit.
Sledujte aktuální informace na www.iidol.cz



TL70;
TLX 2/
RE 2

Liberec – Hrádek nad Nisou – Zittau –
Varnsdorf – Rybniště/ Seifhennersdorf

Trať 089

Dále platí níže uvedené změny:

TL 20932

TL 20935
TL 20956

Večerní vlak s odjezdem v 21:33 z Liberce bude v pátek, sobotu a vybrané státní
svátky v České republice i v Sasku prodloužen až do Varnsdorfu a Seifhennersdorfu
(příj.22:33)
Večerní (noční) vlak vedený v pátek, sobotu a vybrané státní svátky v České
republice i v Sasku s příjezdem v 23:59 do Liberce bude veden již ze
Seifhennersdorfu (odjezd v 22:53)
Večerní vlak s odjezdem v 22:51 z Liberce bude celotýdenně ukončen ve Varnsdorfu
(příj.23:41)
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IDOL
číslo

Trasa

Linka

Spoj

Změna

(žel. trať)

Autobusové linky:
071

Liberec – Mníšek – Chrastava – Andělská
Hora

074

Liberec – Chrastava – Bílý Kostel n.Nisou
– Hrádek nad Nisou

141

Liberec – Jablonec n.Nis.

540071

30
101

540074
102

540141/
541141

23, 29, 31
32, 36, 40
25
38
ostatní

150

Jablonec n.Nis. – Hodkovice n.Moh.

530150

nové spoje

275

Hrádek n.Nisou – Horní Sedlo – Rynoltice
– Jablonné v Podj. – Stráž p. Ralskem

540275

2, 3

360

Liberec – Mladá Boleslav

540360
541360

Všechny

29
440

Liberec - Nový Bor - Česká Kamenice

540440
30

Ranní spoj s odjezdem v 7:12 z Andělské Hory nebude zajíždět v Chrastavě k žel.
stanici
Večerní nedělní spoj s odjezdem v 20:10 z Liberce,aut.nádr. bude ukončen
v Chrastavě; v úseku Chrastava – Bílý Kostel nejede
Dopolední nedělní spoj s příjezdem v 9:12 do Liberce,aut.nádr. bude výchozí
z Chrastavy (odjezd v 8:50); v úseku Bílý Kostel – Chrastava nejede
Spoje prodlouženy z Jabloneckých Pasek na Autobusové nádraží.
Spoje prodlouženy již z Autobusového nádraží
Spoj pojede ze zastávky Mšeno,škola přes Jablonex přímo na Autobusové nádraží.
Spoj pojede z Autobusového nádraží přímo do zast. Jablonex.
Cca od června dojde na lince ke změně jízdního řádu v souvislosti s otevřením nové
přeložky silnice I/14. Sledujte web www.iidol.cz a sekci Jízdní řády/Navrhované
změny.
Ve spolupráci Libereckého kraje, Města Hodkovice n.Moh. a společnosti
Monroe/Tenneco bude linka zajišťovat dopravu na třísměnný provoz z Jablonce
n.Nisou do Hodkovic n.Moh. Dále budou na lince zajištěny dva páry spojů pro dopravu
do škol a do zaměstnání v Jablonci n.Nis.
Odjezdy z Jablonce n.Nis.:
5:23 (PD), 6:58 (šk. vyuč.), 13:23 (PD), 14:40 (šk. vyuč.), 21:23 (PD+neděle)
Odjezdy z Hodkovic n.Moh.:
6:10 (PD), 7:15 (šk. vyuč.), 14:10 (PD), 15:10 (šk. vyuč.), 22:10 (PD+neděle)
U ranních spojů č.2 a 3 bude ponechán dřívější odjezd, tj. ve 4:55 z Hrádku n.Nisou a
v 5:05 z Horního Sedla v návaznosti na výlukový jízdní řád vlaků
Úprava a zkrácení jízdních dob – posun odjezdu z Liberce o 5 později/příjezd dříve
Večerní spoj Liberec – Nový Bor bude v období od 27.12. do 29.12. výchozí
z Liberce,aut.nádr. (odjezd v 22:30; pojede pod číslem 59)
Večerní spoj Nový Bor (odjezd 20:15) – Liberec bude v období od 27.12 do 29.12.
ukončen v Liberci,aut.nádr. (pojede pod číslem 60)
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IDOL
číslo

Trasa

Linka

Spoj

Změna

080

Liberec – Světlá p.Ještědem,Hodky –
Český Dub

540080

více

081

Liberec – Hodkovice n.Mohelkou –
Český Dub

540081

více

086

Liberec – Křižany – Žibřidice – Zdislava

540086

všechny

(žel. trať)

27
270

Liberec – Osečná – Stráž pod Ralskem

540270

28
113

271

Český Dub – Osečná – Ralsko,Náhlov

540271

4

276

Český Dub – Osečná – Křižany – Žibřidice
– Zdislava – Stráž p.Ralskem

500276

4

340

Liberec – Hodkovice n.Mohelkou –
Turnov

540340

6
více

U většiny spojů ve směru Světlá p.J., Hodky – Liberec drobné časové posuny odjezdů
z většiny nácestných zastávek (o 1 – 2 minuty)
U většiny spojů ve směru Hodkovice n. Mohelkou – Liberec drobné časové posuny
odjezdů z většiny nácestných zastávek (o 1 – 2 minuty)
U všech spojů drobné časové posuny odjezdů z většiny nácestných zastávek
(o 1 – 2 minuty)
Nový ranní (dopolední) spoj v pracovní dny s odjezdem v 7:30 z Liberce do Stráže
p.R.
Nový dopolední spoj v pracovní dny s odjezdem v 9:10 ze Stráže p.R. do Liberce
Večerní spoj v sobotu a neděli z Liberce do Stráže p.Ralskem pojede opětovně o
40 minut dříve, tj. odjezd v 18:30 z Liberce, příjezd do Stráže p.R. v 19:30.
Ranní spoj pojede v celé trase o 4 – 5 min. dříve, tj. nově v 6:08 ze zastávky
Osečná,Lázně Kundratice,křiž.
Ranní spoj pojede v úseku Křižany,ObÚ – Křižany,horní ves a zpět o cca 8 minut dříve
(ze zast.Křižany,horní ves v 5:46); nově zajede k žel.stanici (příjezd 5:53), dále
z Křižan do Osečné o cca 3 min.dříve
Ranní spoj č. 6 pojede přes zastávku Liberec, Fügnerova (příjezd 7:24)
U většiny spojů drobné časové posuny odjezdů z některých nácestných zastávek
(o 1 – 2 minuty)

Ostatní změny:
➢ Úpravy jízdních dob na více linkách – sledujte nové jízdní řády.
➢ Plošné zavedení zastávek na znamení v Libereckém kraji z důvodu sjednocení pravidel pro cestující i řidiče. Výstup v zastávce je třeba hlásit pomocí
signalizačního zařízení ve vozidle. Pro nástup se nic nemění, cestující musí pouze viditelně čekat na zastávce.
Vážení cestující, prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost změnám ve veřejné dopravě.
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