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Tisková zpráva 

S novým školním rokem přicházejí 
i novinky ve veřejné dopravě 

Liberec 21. srpna 2018 

Nové možnosti spojení (nejen) pro žáky a studenty, to jsou hlavní novinky v jízdních 

řádech, které pro Liberecký kraj připravuje společnost KORID LK. Nebuďte překvapeni a 

sledujte web www.iidol.cz. 

Celostátní termín změn jízdních řádů vyhlašovaný Ministerstvem dopravy každoročně 

na přelomu srpna a září je obvykle využíván k drobnějším korekcím jízdních řádů a/nebo 

k zavedení novinek v oblasti dojíždění do a ze škol. Nejinak tomu bude od 2. září 2018 

v Libereckém kraji. 

Novinky v dopravě (nejen) pro žáky a studenty 

V Lomnici nad Popelkou, v místní části Košov, dochází po osmi letech k obnovení 

autobusového spojení a to linkou 553. Spojení bude prozatím zavedeno ve zkušebním 

režimu, a to v pracovní dny v rozsahu jednoho páru spojů ráno, jednoho páru odpoledne a 

jednou týdně v dopoledních hodinách. Linka bude zajištěna minibusem. 

„Zástupci koordinátora veřejné dopravy (KORID LK) jednali s městem Lomnice nad Popelkou 

v souladu s platnými principy uvedenými v našem dopravním plánu, který definuje minimální 

rozsah nabídky veřejné dopravy,“ uvedl Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením 

resortu dopravy. „Budeme rádi, pokud se zkušební provoz osvědčí a lidé jej budou využívat,“ 

doplnil Pieter. Dopolední a odpolední spojení bude zajištěno v režimu Radiobus, to znamená 

podle skutečné přepravní poptávky. „Cestující, kteří by dopoledne nebo odpoledne odjížděli 

z Hoření Lomnice nebo z Košova, si spojení objednají na našem Centrálním dispečinku,“ 

vysvětluje Otto Pospíšil, zástupce ředitele ze společnosti KORID LK. „Pokud ale cestující 

pojede z autobusového nádraží v Lomnici, resp. odpoledne i od školy, nebude muset nikam 

volat,“ upřesňuje Pospíšil. 

Nového spojení se dočkají také lidé dojíždějící mezi Českým Dubem a Hodkovicemi, kde 

bude na lince 81 zaveden nový pár spojů s odjezdem v 11:40 z Českého Dubu do Hodkovic 

nad Mohelkou a ve 12:20. „Jedná se o reakci na připomínku z obce Bílá,“ komentuje změnu 

Jan Roženský, dopravní specialista spol. KORID LK. Spoje pojedou v obou směrech přes Bílou 

a Petrašovice. „Během podzimních měsíců chceme vyhodnotit i možnost úpravy trasy spojů, 

aby tato lépe postihla i další obce a jejich místní části,“ uzavřel Roženský. 

K prodloužení „školního“ spoje dochází též mezi městy Mimoň a Doksy na lince 282. 

Stávající spoj s odjezdem ve 13:10 z Mimoně pojede nově až do Doks. „Zkrátí se tak čekání 

http://www.iidol.cz/
http://www.iidol.cz/files/traffic_orders/5b75984c00adc/L553_od_20180902.PDF
http://www.iidol.cz/stranky/62:radiobus-radiostop.html
http://www.iidol.cz/files/traffic_orders/5b759968da7c7/2018-09-02_VJR_81.PDF
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hlavně studentům mimoňského gymnázia, kterých denně dojíždí z Doks a zpátky několik 

desítek,“ odůvodňuje tento krok jednatel KORID LK Pavel Blažek. Nově díky tomu vznikne 

spojení  i v opačném směru, kdy autobus odjede z Doks ve 13:45. 

Patrně nejvýznamnější novinkou, která se týká žáků a studentů, ale nesouvisí s jízdními řády, 

je úprava tarifu platná od 1. září. Informace nejen pro studenty naleznou cestující na webu 

www.iidol.cz. 

Ostatní změny 

K úpravám jízdních řádů dochází od 2. září také na linkách 350 a 370 v relaci Liberec – 

Turnov – Jičín – Hradec Králové. Bude zaveden nový spoj z Liberce až do Hradce Králové 

s odjezdem v 7:35 a v opačném směru z Hradce Králové s odjezdem v 10:35 linkou 370. 

V této souvislosti pak budou tímto spojem nahrazeny vybrané spoje linky 350. Naopak na 

této bude zaveden nový spoj ve 12:35 z Liberce do Turnova a odpolední spoj do Liberce bude 

posunut o dvacet minut na 13:30 z aut. nádraží, resp. 13:35 z terminálu. 

Na dalších linkách již dochází pouze k drobným úpravám a korekcím jízdních řádů. 

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. 

Informace o výlukových opatřeních ve veřejné dopravě naleznou cestující také na webu 

www.iidol.cz. 
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