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V Liberci dne 25. 11. 2016 

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 11. PROSINCE 2016 

Jablonecko + Tanvaldsko + Železnobrodsko  

Seznam změn platných od neděle 11. prosince 2016: 

IDOL 
číslo 

Trasa Linka (žel. 

trať) 
Spoj Změna 

Železniční doprava: 

L1 
Liberec – Harrachov – Szklarska Poreba 
Góra 

036 více 
Prodloužení vybraných vlaků v úseku Kořenov – Harrachov celoročně.  

Pozn.: Upravena bude také návazná autobusová linka č. 943 („Harrabus“), která bude 
v provozu od 8 do 16 hodin celoročně. 

L12 Smržovka – Josefův Důl 034 
26326-27 
26334-37 

Vlaky 26326 (12:42 ze Smržovky) a 26327 (12:27 z Jos. Dolu) nepojedou v pracovní dny, 
místo nich pojedou odpolední vlaky 26334 (15:12 ze Smržovky) a 26337. 

26321 V prac. dny posunut o 10´ dříve (jako Os 26361) a navazuje na BUS do Jablonce. 

L18 Železný Brod – Tanvald 035 
ex 26242 

Vlak Plavy (4:49) – Tanvald (4:57) zrušen. 
Spojení je možné autobusovou linkou 853. 

26248 Zaveden nový vlak Plavy (6:42) – Tanvald s přímým vozem na vlak 2612 do Liberce. 

L31 
Kořenov – Tanvald – Turnov – 
Rovensko p.Troskami 

036+035 
+030+041 

1910 
Nový cyklovlak vedený v sobotu v letní sezóně (3. VI. – 30.IX.) v trase Kořenov - 
Tanvald – Turnov – Rovensko p.Tr. 
V Turnově zajištěn přípoj na rychlík do Prahy. 

Autobusové linky: 

101 
Bedřichov – Janov n.Nis. – Jablonec 
n.Nis. – Rychnov u Jabl.n.Nis. 

535101 106 
Spoj pojede o 5 minut později v úseku Autobusové nádraží (21:20) – Ostrý Roh 
(21:32) – Janov nad Nisou (21:42) z důvodu návaznosti na linku 141 od Liberce 
(přestup na Ostrém Rohu). 

141 Liberec – Jablonec n.Nis. 
540141/ 
541141 

nový pár 
Nový spoj z Jablonce nad Nisou (5:15 z aut.nádr.) do Liberce (příj. aut.nádr. 5:55), 
který nahradí zrušený spoj linky 940 (z Jablonce do Ústí n.L.). 
Spoje pojedou v pracovní dny krom 23.12.2016 - 2.1.2017 a 3.7. – 1.9.2017 

41 Spoj prodloužen v Jablonci na Autobusové nádraží. 

71 
Pojede z Fügnerovy až ve 21:07 a bude prodloužen do zast. Na Hutích (v Jabl.Pasekách 

vyčká na linku 741 z Tanvaldu). 

74 Spoje pojede ze zast. Na Hutích, naopak nepojede z Jabl.Pasek od nádraží. 

88 Nepojede ze Mšena (14:25). Cestující mohou využít spoje ve 14:15 nebo ve 14:45. 
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IDOL 
číslo 

Trasa Linka (žel. 

trať) 
Spoj Změna 

150 Jablonec n.Nis. – Hodkovice n.Moh. 530150 13 Spoj pojede o 5 min. dříve (13:35 z Jablonce) a přes Rychnov (příj. 13:48). 

151 Jablonec n.Nis. – Rádlo 530151 29 Spoj pojede z Jablonce n.Nis. ve 20:45. 

342 Turnov – Malá Skála – Jablonec n.Nis. 670342 100,101 Spoje pojedou pouze v období sezóny od 29.4. do 1.10.2017 

740 Tanvald – Jablonec n.Nis. – Liberec,PZJ 530740 celá linka 
Přidány zastávky U Jelena a Jablonex v Jablonci n.Nis., v zast. Ostrý Roh zajištěna 
návaznost s linkou 101 ze/ve směru Janov nad Nisou. 

741 Jablonec n.Nis. – Tanvald - Harrachov 530741 
více 

Ve směru Jablonec zastaví spoje u nemocnice v Jablonci ještě před zajetím 
do Rýnovic. V opačném směru po odjezdu z Rýnovic. 

31, 32 Večerní spoje navazují na linku 141 ve/ze směru Jablonec n.Nis.,Na Hutích. 

747 Tanvald – Kořenov – Vysoké n.Jiz. 530747 

více 
Úpravy čas. poloh a posuny v rozmezí 2-5 minut. (Např. spoj 4 pojede z Příchovic již ve 

4:53.) 

10 
Posun odjezdu z Vysokého n.Jiz.,nám. na 7:00, v Příchovicích u Motorestu bude 
navazovat na linku 780 do Prahy. 

28 Spoj zrušen (sloučen se spojem 4). 

748 Tanvald – Desná,otočka 530748 15,16 Spoje prodlouženy do/ze zastávky Desná,otočka. 

851 
Jablonec n.Nis. – Zásada – Držkov – 
Jirkov – Železný Brod 

530851 více Upraveny časy odjezdů vybraných spojů z Jablonce a upraveny jízdní doby. 

940 
Špindlerův Mlýn – Vrchlabí – Jablonec 
n.Nis. – Liberec – Ústí n.L. 

690940 21 
Spoj s odj. v 5:20 do Ústí n.Lab. zrušen. 
V úseku Jablonec n.Nis. – Liberec nahrazen novým spojem linky 141 s odjezdem v 5:15. 

Ostatní změny: 
 Nástup do spoje označeného v hlavičce spoje nebo v řádku zastávky symbolem  („RADIOBUS“) od 11.12.2016 objednávejte na tel. čísle: 

(+420) 704 702 000 (Centrální dispečink IDOL). 
 Na více linkách bude upravena garance zajištění spoje bezbariérovým vozidlem. 

(Z celkového pohledu bude zvýšen počet spojů, kde bude bezbariérový přístup garantován v jízdním řádu.) 

 

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