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V Liberci dne 9. 8. 2016 

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 28. 8. 2016 

Jablonecko + Tanvaldsko + Železnobrodsko  

Seznam změn platných od neděle 28. srpna 2016: 

IDOL 
číslo 

Trasa Linka Spoj Změna 

370 
Jablonec n.Nis./Liberec – Hradec Králové 
– Brno 

540370 27, 30 
Nedělní spoje provozované dopravcem na komerční riziko z Jablonce nad Nisou do Brna 
a zpět budou zrušeny. 

742 
Jablonec n.Nis. – Nová Ves n.Nis. – 
Tanvald – Harrachov 

530742 9 
Úprava odjezdu spoje: z hl. nádr. v Jablonci již v 10:15, z aut. nádr. již ve 10:25 a dále 
revidovány jízdní doby. (Cílem je stabilizovat přestup na vlak do Josefova Dolu u žel.st. 
Smržovka) 

745 
Tanvald – Šumburk n.Des. – Český 
Šumburk – Světlá – Pustiny – Desná 

530745 2 Spoj pojede o 10 minut dříve. Příjezd Tanvald,centrum již v 7:30. 

748 Tanvald – Desná,otočka 530748 
5, 6 

Spoje pojedou o 10 minut dříve, tj. v 6:20 z Tanvaldu a 6:35 z Desné otočky – v zast. 
Desná,centrum bude navazovat linka 940 směr Jablonec n.Nis. – Liberec (Ústí n.L.). 

nové Zaveden nový pár školních spojů v 7:00 z Tanvaldu a v 7:15 z Desné otočky. 

943 „Harrabus“ (FIT-FUN – centrum – žel.st.) 670943 více 

Změna koncepce provozního období: 
Od 28. srpna 2016 pojedou bez sezónního omezení (denně) spoje 
s příjezdem/odjezdem na harrachovské nádraží v 8, 10, 11, 14, 15 a 16 hodin. 
V pracovní dny bez omezení pojede také spoj okolo 13. hodiny. 

Od 11. prosince 2016 je navrhováno rozšíření provozu v období 7:30 – 15:30 z Rýžoviště, 
resp. od 8:00 do 16:00 od nádraží denně v návaznosti na železniční dopravu. Ostatní 
spoje pojedou i nadále v době provozu sezónních vlaků. 

Upozorňujeme cestující, že v září je plánována výluka železničního provozu mezi 
Tanvaldem – Harrachovem a Szklarskou Porebou. Výlukový jízdní řád bude platit také 
na lince 943. 

Dále na linkách 741 a 742 dochází k revizi jízdních dob v úseku Harrachov – Tanvald. 

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