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KORID LK, spol. s r.o. 

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

V Liberci dne 22.3. 2013 

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 03/2013 

Frýdlantsko  

Seznam změn platných od neděle 3. března 2013: 

Železniční doprava 

Jízdní řády zůstávají v platnosti beze změn. 

Autobusová doprava 

Linka 640 Liberec – Dětřichov – Frýdlant 

» spoje 32-35 v souvislosti s otevřením spol. Wülfing v Dětřichově pojedou až od června 2013 (příp. 

ode dne vyhlášení dle domluvy se spol. Wülfing) 

Linka 650 Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Bílý Potok, Smědava 

» vložené spoje 33 a 34 pojedou v souvislosti s otevřením spol. Wülfing v Dětřichově až od 6/2013 

(příp. ode dne vyhlášení dle domluvy se spol. Wülfing) 

Krom výše uvedené úpravy budou jízdní řády měněny pouze v souvislosti s objížďkami (viz níže): 

Změny (aktuální, plánované)v důsledku objížďkových jízdních řádů: 

OJŘ Raspenava: 

V současné době probíhá mezi Frýdlantem, Raspenavou a Hejnicemi souběh dvou objížděk: 

1. objížďka z důvodu uzavírky mostu pod zámkem ve Frýdlantu (od léta 2012 cca do konce května 

2013) 

2. objížďka z důvodu uzavírky ul. Nádražní v Raspenavě (předpoklad trvání do 17.5.) 

Obě objížďky jsou již v platnosti a na jejich podobě se nic nemění. 

OJŘ Heřmanice: 

Od neděle 3. března dojde k dlouhodobé uzavírce silnice mezi Dětřichovem a Heřmanicemi. Na linkách 641, 

642 a 645 tak budou platit až do odvolání objížďkové jízdní řády. 

Seznam opatření: 

Zastávky Heřmanice,lom a Heřmanice,obratiště nebudou po dobu uzavírky obslouženy! 

Zřizují se náhradní zastávky pro odkloněné spoje: 

» Heřmanice,Kristiánov (v místě stávající zastávky) 

» Dětřichov,odb.Heřmanice (na křižovatce u odbočky Kunratice/Heřmanice) 

Linka 641 Liberec – Mníšek – Heřmanice - Frýdlant 

» spoje 1,4, 8, 15 a 17 zajedou do Heřmanic (zastávka bude provizorně přesunuta k rybníku) 

» ostatní spoje budou nahrazeny nově zřízenou linkou 646 

Linka 642 Liberec – Chrastava – Heřmanice – Frýdlant 

» pouze spoje 101 a 106 zajedou do Heřmanic (zastávka bude provizorně přesunuta k rybníku) 

» ostatní spoje budou odkloněny přes Kristiánov bez náhrady 
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Linka 645 Liberec – Mníšek – Heřmanice – Bogatynia 

» pouze spoj 5 zajede do Heřmanic (zastávka bude provizorně přesunuta k rybníku) 

» spoje 1-4 budou nahrazeny přípojnými spoji z Heřmanic (linky 641, resp. 646) 

» spoje 6, 101 a 102 budou odkloněny přes Kristiánov bez náhrady 

Zřizuje se nová linka 646 Heřmanice – Kunratice – Dětřichov 

» v provozu v pracovní dny jako přípojná linka ke spojům do/z Frýdlantu a Liberce 

» vybrané spoje (v období školní špičky) zajedou do zastávky Dětřichov 

» na lince bude umožněna přeprava zdarma (cestující se odbaví v předchozím, resp. následném spoji) 

» linka bude zajištěna nízkokapacitním vozidlem 

Vážení cestující, prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost změnám ve veřejné dopravě. 

KORID LK 


