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Vážení cestující,
dovolte, abych u příležitosti letošní-
ho toliko slaveného jubilea sta let re-
publikánského zřízení zavzpomínal 
na neméně slavnou dějinnou etapu, 
která se 28. říjnem 1918 uzavřela. 
Blahé dny podunajské monarchie 
přinesly našemu národu nebývalý 
vzmach kulturní i hospodářský, je-
hož jedním z dodnes hmatatelných 
pokladů je i nadobyčej hustá želez-
niční síť. Železná dráha do téměř 

každé vísky byla zbudována co důkaz triumfu sebevědomého 
hospodářského srdce Habsburského soustátí.
Při průjezdu „naší“ krkonošskou lokálkou 042 v trase  
od Martinic v Krkonoších po Rokytnici nad Jizerou dostane vní-
mavý cestující celou řadu podnětů ke vzpomínkám na slávu 
doby minulé. Jeho Osvícenost Jan Nepomuk František hrabě 
Harrach ve spolupráci s předními místními průmyslníky pro-
vlékl železnou stuhu kolejí romantickými scenériemi na patě 
nebenosných hor. Čtyřikrát se klene viadukt nad stříbropěn-
ným řečištěm dravé Jizery, nespočetněkrát balancuje dráha  
na hraně srázných údolí, ba i do temné hlubiny hory se tune-
lem vnoří. To vše vybudováno v rekordním čase s minimem 
těžké techniky, zato s citem pro detail. Jak jen oku lahodí ar-
chitektonická krása jednotným stylem postavených drážních 
budov, žel dnes tak žalostně pustnoucích...
Ovšemže nejen pro potěšení turistovo, ale zejména pro uži-
tek místních obyvatel byla a je tato železnice do hor určena. 
Sny o dostavbě dráhy až do Harrachova a její elektrifikaci 
zůstaly zatím, bohužel, jen na papírech. Jsem rád, že obno-
vené úvahy o budoucnosti této zajímavé a užitečné památky  
v sobě opět nesou i odlesk smělých ideálů doby jejího zalo-
žení. Doufám, že něco z velkých snů zmizelé epochy hraběte  
Harracha se podaří uskutečnit v časech dnešních. Přeji si dráhu 
042 nejen jako turistickou atrakci, ale i jako moderní dopravní 
prostředek s odpovídajícím napojením směrem k centru na-
šeho kraje!

Tomáš Hájek
starosta Poniklé

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
od neděle 10. 6. 2018

Podrobné informace po oblastech:
ČESKOLIPSKO A NOVOBORSKO 
• nový cyklobus přes Polevsko do Kytlice;
•  Nové víkendové spojení z Nového Boru přes Jablonné   

Petrovice až na Oybin a dále do Zittau (ode dne vyhlášení)
LIBERECKO 
• Nová trasa do nové zastávky Oldřichov v Hájích,,Na Pilách
JABLONECKO, TANVALDSKO A ŽELEZNOBRODSKO
• Linka 141 z Jablonce do Liberce po nové silnici
• Nové přímé spojení obce Líšná s Prahou
TURNOVSKO, SEMILSKO, JILEMNICKO
•  Nové spoje Liberce a Hradce Králové z Ktové, Borku, Rad-

vánovic a Sedmihorek (po ukončení výluky).
•  Linky přijíždějící do Turnova ve směru od Mírové  

pod Kozákovem pojedou, místo na autobusové nádraží 
na zastávku u masny a pak dále na terminál.

LINKOU 141 Z JABLONCE N. N. DO LIBERCE
od pátku 1. 6. 2018

V pátek 1. 6. 2018 začaly od ranních hodin projíždět auto- 
busy po nové silnici z Jablonce nad Nisou do Liberce.  
Finální jízdní řád linky 141 na stránkách www.iidol.cz/ak-
tuality/.

číslo 2018-03 ze dne 7. 6. 2018

VLAKEM Z LIBERCE DO PRAHY ZA HODINU
NEMUSÍ BÝT JEN SEN

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje  
se účastní mezinárodního projektu TRANS-BORDERS  
v jehož rámci partneři z 5 zemí pracují na napojení okra-
jových hraničních 
r e g i o n ů  n a  e v -
ropskou železnič-
ní  síť.   Ve  středu 
16. 5. 2018  proběh-
lo v Liberci setkání 
partnerů projektu 
a zástupců mini-
sterstva  dopravy  
a SŽDC v Liberci.
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Opět je tu sobotní ráno a opět vyrážíme s KORID LK na výlet 
do Horní Lužice. Oproti dvěma předešlým výletům nás ten-
tokrát čeká o něco méně známý cíl, město Kamenz, česky 
Kamenec, jež se nachází na nejzápadnější výspě zemského 
okresu Budyšín.
Osídlení na místě dnešního Kamence v podobě strážního 
hradu se poprvé připomíná na sklonku 12.století. Jeho úče-
lem bylo zejména chránit přechod středověké obchodní 
cesty přes říčku Schwarze Elster. Roku 1319 se Kamenz stá-
vá svobodným městem, o 110 let později je obléhán Husi-
ty. Z informační tabule se dále dozvídáme o čarodějnických 
procesech, které zde probíhaly v prvé polovině 17.století, 
na počátku 18.století pak město zachvátil rozsáhlý požár. 
Následující období už bylo příznivější, ačkoli rozmach měs-
ta nebyl tak prudký jako u jiných, více průmyslových center. 
Nejvyššího počtu obyvatel – téměř 20 tisíc – bylo dosaženo 
roku 1990 a této hranice se Kamenec držel až do konce 90. 
let, kdy došlo k administrativnímu připojení několika sou-
sedních obcí. V novém století už nastává pozvolný pokles 
až k dnešním 15 tisícům. Celý text na www.iidol.cz (TURIS-
TIKA, VÝLETY S EURO-NISA-TICKET)

LINKOU 141 Z JABLONCE N. N. DO LIBERCE
PO NOVÉ SILNICI PŘES RÝNOVICE OD 1. 6. 2018

Doprava na této krkonošské trati vybudované zásluhou 
Jana Nepomuka Františka hraběte Harracha byla zahájena 
7.12.1899. Mezi stanicemi Jablonec nad Jizerou – Hradsko 
a Poniklá zastávka byl vybudován velkorysý kamenný nad-
jezd dnes vedoucí odnikud nikam.
Na konečné na nádraží v Rokytnici nad Jizerou se natáčel 
film Jak vytrhnout velrybě stoličku (www.filmovamista.cz).
Krásné trati s využitím na hranici únosnosti se nevyhýbají 
smělé plány, které se nedočkaly realizace (Krkonošské me-
tro, iDnes 2011-05-10).
Železniční stanice Martinice v Krkonoších byla pro svou 
zachovanou technologii řízení provozu prohlášena dne 
6. 6.2012 kulturní památkou (Spolek železniční historie 
Martinice v Krkonoších).
Využitím potenciálu této zajímavé trati a spojením jednot-
livých zajímavostí se bude zabývat Studie zefektivněním 
provozu této trati zadaná Svazem měst a obcí Krkonoše 
společnosti KORID LK.

NOVÉ OZNAČNÍKY PŘÍMĚSTKÝCH  
ZASTÁVEK IDOL (Mníšek a Oldřichov)
Na zastávce Mníšek,,žel.st. a na nové zastávce Oldřichov Há-
jích,,Na Pilách se nedávno osadily nové jednotné označníky 
příměstských autobusových zastávek IDOL. Tyto označníky 
by se měly postupně objevovat při rekonstrukcích silnic, 
kde se řeší i autobusové zastávky. Výhledově se pak vymění 
na všech zastá-
kách příměst-
ské autobu-
sové dopravy  
v Libereckém 
kraji.   Tento velký 
projekt čeká na 
volné  finanč-
ní  prostředky  
z  rozpočtu Libe-
reckého kraje.

TIP NA VÝLET S EURO NISA TICKET
Šestiměstí - Kamenz

„Čtyřkolák“ (423.0145) na mostě přes Jizeru za stanicí Jablonec nad 
Jizerou - Hradsko (www.zelpage.cz, autor bazala 68)


