
SLOVO RADNÍHO

Vážení cestující,
červenec a srpen jsou tady a s nimi i prázdni-

ny a zasloužená dovolená. 
Pokud se prázdniny rozhodnete trávit v České

republice, vzpomeňte na speciální jízdenky, kte-
ré by vám cestování mohly zpříjemnit. Jednou 
z takovýchto jízdenek je LIBNET+. S „Libnet-
kou“ se můžete vydat po celém Euroregionu
Nisa bez jakýchkoliv dalších poplatků. Dokonce
ani v parních vlacích úzkorozchodné železnice
na trati Zittau - Bertsdorf - Kurort Oybin s odboč-
kou do Jonsdorfu nemusíte s „Libnetkou“ platit
příplatek za parní provoz. Jízdenka LIBNET+ platí
do půlnoci dne, kdy byla vydaná, a cestovat na
ni může jedna osoba starší 15 let, nebo dvě
osoby mladší 15 let. Spolek dopravců ZVON ve
spolupráci se společností KORID LK, spol. s
r.o. pro letošní rok přišel ještě s dalšími varian-
tami „Libnetky“, a to jízdenkou LIBNET 5+ (pro
malé skupiny do pěti osob) a LIBNET kolo (více 
o těchto produktech na www.zvon.de). 

Pokud se vydáte na průzkum Libereckého kra-
je na kolech a náhodou vám na cestě zpět do-
jdou síly, můžete se domů nechat dovézt i s ko-
lem buï vlakem nebo některým z cyklobusů. 

A� už se prázdniny rozhodnete strávit putová-
ním po Libereckém kraji, nebo po zahraničí, ne-
zapomeňte, že s koncem školního roku se děti
pohybují na silnicích častěji a jsou daleko méně
pozorné. V této souvislosti znovu připomínám
letošní druhé číslo IDOL Zpravodaje a statistiky
dopravních nehod, které v něm byly uveřejněny.
O této problematice se dočtete i ve „Zprávě 
o nehodovosti v Libereckém kraji za rok 2006“,
kterou naleznete na webovských stránkách 
odboru dopravy Libereckého kraje www.dopra-
va.kraj-lbc.cz.

Závěrem mi dovolte popřát, Vám dospělým,
hezkou a bezstarostnou dovolenou a dětem
pěkné prázdniny. 

Mgr. Vladimír Richter
člen rady kraje pověřený vedením resortu dopravy

PRÁZDNINOVÉ JÍZDNÍ ØÁDY
Dovolujeme si Vás upozornit na plánovaná omezení

provozu vybraných spojů v době letních prázdnin.
Během období platnosti jízdních řádů jsou stanoveny

dva základní termíny, ve kterých je možné měnit jízdní
řády. V těchto termínech se neprovádí žádné zásadní
změny, spíš jen drobné korektury dle nejakutnějších po-
žadavků obcí, objednatele, dopravců či cestujících. 

Podrobné informace o změnách jízdních řádů od 
10. 6. 2007 můžete nalézt na webu Odboru dopravy KÚ
LK, na adrese: www.doprava.kraj-lbc.cz v sekci Vývěsní
deska.

Nejdůležitější změny jsou uvedeny v následujícím
přehledu:

ÈESKOLIPSKO
Železniční doprava: Na trati 081 bude v pracovní dny

zaveden nový osobní vlak Os 6652 Česká Lípa (odj. 15:45 hod.), Benešov nad Ploučnicí (příj. 16:16
hod.) vlak Os 6653 s odjezdem z Benešova nad Ploučnicí v 16:25 hod. a příjezdem do České Lípy 
v 16:59 hod. Na trati 080 došlo ke zkrácení večerního vlaku z České Lípy (odj. 22:30 hod.), který nově
končí již v Novém Boru (příj. 22:47 hod.) a nezajíždí již do Svoru.

Autobusová doprava: Kromě několika drobných změn dojde z důvodu celozávodní dovolené ve
firmě DELPHI Packard k omezení jízdy některých spojů ve dnech 30. 7. 2007 až 10. 8. 2007 na lin-
kách 500 060 (Česká Lípa - Mimoň - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře, Břevniště), 500 100
(Česká Lípa - Žandov - Kravaře - Blíževedly - Benešov nad Ploučnicí), 500 150 (Česká Lípa - Doksy -
Bezděz - Bělá pod Bezdězem), 500 151 (Česká Lípa - Provodín - Doksy - Okna), 500 160 (Česká Lípa
- Blíževedly, Skalka - Liběšice) a 500 220 (Česká Lípa - Nový Bor - Svor - Cvikov).

JABLONECKO
Železniční doprava: V železniční dopravě došlo na Jablonecku pouze k drobné změně na trati 036

(Liberec - Harrachov), kdy byl v pracovní dny zkrácen večerní vlakový spoj 16245 do Tanvaldu (Libe-
rec, odj. 20:38 hod., Tanvald příj. 21:31 hod.). V sobotu a neděli bude vlakový spoj pokračovat do
Desné.

Autobusová doprava: Prázdninová omezení se
na Jablonecku nově dotkla vybraných spojů
následujících autobusových linek: 530 010 (Jab-
lonec n.N. - Nová Ves n.N. - Smržovka - Josefův
Důl), 530 031 (Jablonec n.N. - Tanvald - Desná -
Kořenov), 530 130 (Desná - Tanvald - Velké
Hamry - Držkov - Železný Brod) a 530 200 (Tan-
vald - Tanvald, Šumburk - Tanvald, Český Šum-
burk, Tanvald, Světlá - Desná, Pustiny - Desná) 
a pondělních posil na lince 530 201 (Jablonec
n.N. - Mladá Boleslav - Praha). Na lince 
530 031 (Jablonec n.N. - Tanvald - Desná - Koře-
nov) bylo omezeno několik spojů jedoucích 
v úseku Jablonec nad Nisou - Tanvald v souběhu
s vlakem. K drobným úpravám časových poloh
došlo také na lince 530 040 (Jablonec n.N. - Dol. Čer. Studnice -  Bratříkov - Žel. Brod) u spojů 19 
a 20, které byly posunuty tak, aby v Železném Brodě zajiš�ovaly návaznost na rychlíkové železniční
spoje do a z Pardubic.

LIBERECKO
Železniční doprava: V železniční dopravě na Liberecku nedošlo k žádným změnám.
Autobusová doprava: Na Liberecku se prázdninová omezení autobusových spojů týkají zejména

okolí Hrádku nad Nisou, kde je omezena jízda některých spojů na linkách 540 100 Oldřichov na Hra-
nicích - Hrádek nad Nisou - Dolní Suchá - Rynoltice), 540 110 (Hrádek nad Nisou - Loučná - Horní
Sedlo - Rynoltice), další změny se dotkly také autobusových linek v okolí Českého Dubu, zejména
linky 540 310 (Liberec - Hodkovice nad Mohelkou - Český Dub), 540 320 (Liberec - Hodky - Český
Dub) a také 540 330 (Český Dub - Osečná - Náhlov - Stráž p. Ralskem). Prázdninové úpravy byly pro-
vedeny také na linkách 540 060 a 540 070 (Liberec - Mníšek - Chrastava), 540 240 (Liberec - Mní-
šek - Frýdlant - Nové Město pod Smrkem) a 540 260 (Frýdlant - Dětřichov - Chrastava).

SEMILSKO
Železniční doprava: Na Semilsku došlo k několika významným změnám. Na základě analýzy počtu

a skladby cestujících došlo k prázdninovému omezení vlakového spoje 5450 (Bělá u Staré Paky odj.
6:20 hod., Turnov příj. 7:28 hod.), v době letních prázdnin nepojede také vlakový spoj 5404 (Stará
Paka odj. 6:53 hod.). Náhradou za tyto dva vlakové spoje bude v době letních prázdnin denně vede-
ný vlakový spoj 5434 s odjezdem ze Staré Paky v 7:30 hod.

Autobusová doprava: Omezení provozu některých spojů v době letních prázdnin se dotkne zejména
linek: 670 043 (Semily - Koš�álov - Bělá - Svojek - Lomnice n.Pop.), 670 071 (Jilemnice - Studenec,
Zálesní Lhota), 670 082 (Rokytnice n.J. - Jablonec n.J. - Horní Dušnice) a 670 089 (Rokytnice n.Jiz. -
Jablonec n.Jiz. - Paseky n.Jiz.). V okolí Benecka dojde ke zrušení mimosezónních víkendových spojů 
č. 9 a 30 na lince 670 063 (Jilemnice - Benecko - Vrchlabí). Ke zrušení dvou málo využívaných spojů
33 a 34 došlo i na lince 670 098 (Turnov - Koberovy - Železný Brod - Líšný - Malá Skála, na Labi). [JK]

PERLIÈKY Z DOPRAVY
Víte, že dle provedených sčítání využije veřej-
nou dopravu mezi Libercem a Jabloncem
denně přibližně 8 400 cestujících?  Z toho-
to počtu využívá asi 4 900 cestujících mezi-
městskou tramvaj, 1 600 cestujících auto-
bus a 1 900 cestujících vlak.

Spokojení cestující v Èeské Lípì

Autobus ÈSAD Jablonec nad Nisou a.s. v Zásadì

Mgr. Richter na cyklovýletì v Hrádku nad Nisou


