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V Liberci dne 27.11.2017 

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 12.10.2017 

Semilsko 

Seznam změn platných od neděle 10. prosince 2017: 

IDOL 
číslo 

Trasa Linka (žel. 

trať) 
Spoj Změna 

Železniční doprava: 

L9 
Martinice v Krk. – Jilemnice – Jablonec n.Jiz. 
(Rokytnice n.Jiz.) 

Trať 042 
nový 
(5761) 

O víkendu pojede ve 4:35 z Jilemnice do Kunčic (Trutnova). 

5768 Pojede pouze v pracovní dny 

Autobusové linky: 

350 Liberec-Turnov-Jičín 540350 1 
Odjezd z Turnov,aut.nádr. posunut o 6 minut později, od zastávky Ktová, Pyrám 
jede spoj v původním čase.  

361 Turnov-Loukov-Březina-Mnichovo Hradiště 670361 1 Odjezd spoje o 11 minut dříve. (5:09) 

368 Turnov-Svijanský Újezd-Turnov 670368 2 Od zastávky Svijanský Újezd staví spoj jen pro výstup 

370
Liberec-Jablonec n.Nisou-Turnov-Hradec 
Králové-Brno 

540370 

25,26 
Zavedeny nové páteční spoje odjezd z Liberce v 16:50 a z Hradce Králové 
v 18:55 

101 Spoj je veden v celé své trase o 20 minut dříve 

108 Spoj je veden v celé své trase o 20 minut dříve 

112 Spoj je veden v úseku Hradec Králové až Karlovice,Sedmihorky o 5 minut dříve 

114 Spoj je veden v celé své trase o 35 minut později 

546 Semily-Turnov,Valdštejnsko 670546 6 Nově spoj zastavuje v zast. Semily,u jezu 

585
Semily-Lomnice n.Pop.-Nová Paka/Jičín-
Hořice-Hradec Králové 

670585 všechny Nově do trasy linky přidány zastávky Mžany,Dub,odb. a Lužany,rozc.  

http://www.iidol.cz/
mailto:info@korid.cz


KORID LK, spol. s r.o. 
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

KORID LK, spol. s r.o. 

Koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji | www.iidol.cz | email: info@korid.cz | tel.: 774 485 021 (tarif a informace k IDS IDOL; jízdní řády) 

IDOL 
číslo 

Trasa Linka (žel. 

trať) 
Spoj Změna 

780
Rokytnice n.Jiz. – Harrachov – Turnov – 
Mladá Boleslav – Praha 

670780 
5 

V úseku Železný Brod – Turnov je spoj uspíšen o 5 minut. 
Pozn.: Návaznost na Splzově od Skuhrova bude zachována. 

14 
Z Prahy pojede o 15 minut později (17:35), dále krácena jízdní doba a pobyt 
v Turnově. Odjezd z Turnova dále beze změny (18:50). 

949 Jilemnice-Benecko-Vrchlabí 670949 104, 105 

Zavedeny nové sezonní spoje z Vrchlabí přes Benecko do Jilemnice a zpět 
 
Spoje jsou vedeny podmínečně – v případě příznivých sněhových podmínek. 
Více informací o jízdě spoje naleznete na www.iidol.cz 

951 
952

Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-
Sklenařice-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 

670951, 
670952 

všechny 
U všech spojů těchto linek jsou upraveny jízdní doby mezi zastávkami Vysoké 
nad Jizerou,náměstí a Semily,aut.nádr. Věnujte prosím pozornost jízdnímu řádu. 

970
Vítkovice,Horní Mísečky-Jilemnice-
Semily-Turnov-Praha 

670970 5 Spoj odjíždí ze Semil již v 10:30  

975
Rokytnice n. Jiz.-Jilemnice-Dvůr Králové 
n.L.-Hradec Králové 

670975 7 Spoj v celé své trase posunut o 7 minut dříve 

350 
542

550 

Liberec – Turnov – Rovensko p.Tr. -   
Lomnice nad Popelkou 

540350 
670542 
670550 

105 + 101 
+ 112 

Nedělní večerní spoj z Liberce(20:55) nepojede do Jičína, ale do Lomnice nad 
Popelkou (22:11) přes Rovensko pod Troskami (21:49). 

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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