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V Liberci dne 23. 11. 2017 

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 10. PROSINCE 2017 

Frýdlantsko  

Seznam změn platných od neděle 10. prosince 2017: 

IDOL 
číslo 

Trasa Linka 
(žel. trať) 

Spoj Změna 

Železniční doprava: 

L6, 
L61 

Liberec – Frýdlant v Čechách – 
Černousy/ Jindřichovice pod Smrkem 

037 více 
Úpravy časových poloh v souvislosti s dokončením modernizace žel. stanic 
v Raspenavě a ve Frýdlantu. 

L61 
Liberec – Frýdlant v Čechách – 
Jindřichovice pod Smrkem 

037 6350 
Vlak pojede z Liberce již ve 4:55 a zastaví (na znamení) také v zastávkách 
Stráž nad Nisou a Krásná Studánka. 

L62 
(Liberec -) Raspenava – Bílý Potok pod 
Smrkem 

038 

více 
Úpravy časových poloh v návaznosti na trať 037 + zkrácení pobytů v žst. Raspenava 
povede ke zrychlení dopravy v relaci Liberec – Hejnice (Bílý Potok). 

16303, 
16319 

Vlaky 16303 a 16319 (z Raspenavy v 7 a 15 hodin) budou i nadále vedeny mimo 
taktovou polohu z důvodu návaznosti na autobusovou linku 659 z průmyslové zóny 
JIH v Liberci. 

Autobusové linky: 

650 Frýdlant – Hejnice – Bílý Potok,Smědava 540650 

13 
Do zastávky Hejnice,Ferdinandov,obratiště zajede vždy. Při druhém průjezdu 
zastávky Hejnice,aut.st. bude umožněn nástup (12:47). 

15 Spoj pojede o 5 minut později (odj. Hejnice,aut.st. 13:40). 

nový pár 

O víkendech v období od 10. prosince 2017 do 18. března 2018 zaveden posilový pár 
spojů: 

➢ Bílý Potok,Smědava (9:55) – Hejnice,aut.st. (10:16) 
➢ Hejnice,aut.st. (10:25) – Bílý Potok,Smědava (10:47). 

 
Spoje jsou vedeny podmínečně – v případě příznivých sněhových podmínek. 
Více informací o jízdě spoje naleznete na www.iidol.cz. 

669 Liberec – Frýdlant – Zgorzelec 
000669, 
540669 

6, 36, 106 
Spoje na noční směnu pojedou o 5 minut později (z důvodu návaznosti na vlak 
ze směru Černousy), tj. odj. Zgorzelec 19:40, odj. Frýdlant,žel.st. 20:53. 
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IDOL 
číslo 

Trasa Linka 
(žel. trať) 

Spoj Změna 

670 Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem 540670 11 Spoj pojede o 5 minut dříve, tj. odj. Frýdlant,žel.st. 11:12. 

671 Frýdlant – Nové Město pod Smrkem 540671 102 
Spoj pojede o 4 minuty později, tj. odj. z Nového Města v 6:15 z důvodu 
víkendového posunu odjezdu návazného vlaku do Liberce. 

672 
Nové Město pod Smrkem – Jindřichovice 
pod Smrkem 

540672 5, 6 

Spoje vedené v 15 hodin z Nového Města, resp. v 15:32 z Jindřichovic budou 
v provozu ve dnech školního vyučování. 
Spoje po 16. hodině budou naopak vedeny celoročně, pouze s omezením mezi 
vánočními svátky. 

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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