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Tisková zpráva

Co nového v jízdním řádu od 3. září?
Liberec 22. srpna 2017

S novým školním rokem přicházejí novinky v jízdních řádech autobusové dopravy.
Koordinátor veřejné dopravy upozorňuje na zánik některých komerčních spojů v dálkové
dopravě, ale zároveň budou zavedeny i spoje nové. Nebuďte překvapeni a sledujte web
www.iidol.cz.
Změny na dálkových linkách
V relaci Liberec – Jičín – Hradec Králové bude posílena ve spolupráci Libereckého
a Královéhradeckého kraje linka 370. Oba kraje tak reagují na aktuální vývoj a ukončení nebo
omezení provozu některých komerčních linek. V březnu byl ukončen provoz linky Liberec –
Hradec Králové – Luhačovice a od září bude ukončen provoz linky Brno – Hradec Králové –
Liberec (dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí).
„Cestující se však v tomto případě nemusí obávat negativních dopadů, neboť mezi Libercem
a Hradcem Králové budou zavedeny spoje, které tyto linky nahrazují,“ upřesňuje Otto Pospíšil,
zástupce ředitele spol. KORID LK (koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji).
Z Liberce tak na lince 370 bude v pracovní dny veden spoj s odjezdem 11:35, v sobotu pak
bude nově zaveden spoj ve 13:35. Z Hradce Králové pojede nový spoj v 8:35 v pracovní dny
a v 8:55 v sobotu.
Dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí dále ke dni 3. září ruší také linky z Prahy a z Brna do Špindlerova
Mlýna. Částečně tyto linky nahrazuje Královéhradecký kraj.
Dopravce Zlatovánek omezuje provoz na lince z Poličky přes Českou Lípu do Teplic – spoje
této linky budou ukončeny v Hradci Králové a dále přes Jičín, Mladou Boleslav, Českou Lípu až
do Ústeckého kraje nebudou spoje v provozu.
Dopravce ČSAD Liberec se rozhodl pozastavit provoz linky 630. Od 3. září tak nebudou
v provozu spoje z Nového Města pod Smrkem do Prahy.
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Regionální doprava v Libereckém kraji
V rámci regionální dopravy dochází k úpravám několika linek na Železnobrodsku, konkrétně
k přetrasování ranního spoje linky 851 z Držkova přes Radčice a Jirkov do Železného Brodu.
Obce Jílové u Držkova a Radčice tak budou mít novou možnost přímého ranního spoje
do Železného Brodu. V této oblasti budou upraveny linky 851 a 854 také v odpoledních
hodinách.
V Chrastavě bude od září fungovat pro žáky nová zastávka „Školní“ v blízkosti základní školy
ve Školní ulici. Tuto zastávku budou obsluhovat školní spoje linek 71 a 74 pro dopravu
z Andělské Hory a z Bílého Kostela.
Nové a lepší možnosti spojení do škol získá i Horní Tanvald, odkud pojede ze zastávky Údolí
Kamenice v 7:25 nový školní spoj do Tanvaldu.
Na Frýdlantsku bude ve večerních hodinách obnoven spoj z Frýdlantu do Nového Města
s odjezdem v 18:09 od železniční stanice, resp. v 18:16 z autobusového nádraží, který částečně
nahrazuje pozastavený spoj linky 630. Z Nového Města do Jindřichovic pak bude upravena
linka 672 v odpoledních hodinách, aby spoje lépe navazovaly na konec výuky v ZŠ.
Novinkou je také kompletní zapojení linek 361 (Turnov – Loukov – Mnichovo Hradiště)
a 363 (Turnov – Kobyly – Sezemice) do IDS IDOL v celé trase linek. Na jízdní doklady IDOL tak
těmito linkami mohou cestovat také cestující ze středočeských obcí Březina, Loukov,
Mnichovo Hradiště nebo ze Sezemic.
V jiných částech kraje dojde již pouze k menším změnám.
Kompletní přehled změn naleznou cestující na webu www.iidol.cz v sekci Jízdní
řády/Připravované změny.
Také je třeba upozornit, že v Libereckém kraji do konce roku budou pokračovat opravy
pozemních komunikací, s čímž souvisejí i výluková opatření v linkové dopravě. To se týká
především Semil, kde již od 17. srpna je upraven provoz autobusových linek v centru města
a v blízkosti autobusového nádraží, a Frýdlantska, kde v rámci projektu „Od zámku Frýdlant
k zámku Czocha“ pokračují opravy silnic.
Informace o výlukových opatřeních ve veřejné dopravě naleznou cestující také na webu
www.iidol.cz.

Závěrem informujeme, že probíhá příprava jízdních řádů na prosinec. Připomínky
k autobusovým linkám je stále možné zasílat na info@korid.cz nebo prostřednictvím
webového formuláře na webu www.iidol.cz.
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