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V Liberci dne 20.09. 2018 

NAVRHOVANÉ ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 9. PROSINCE 2018 

Liberecko 

 

IDOL 
číslo 

Trasa Linka Spoj Změna 

Na většině linek dojde k úpravám jízdních dob na základě jejich vyhodnocení. Cílem je zajistit vyšší plynulost dopravy a eliminovat dřívější odjezdy ze zastávek. 

76 Hrádek n.Nis. – Jablonné v Podj. 540076 vše 
Linka nahrazuje linku 275. Nová koncepce spojení mezi Hrádkem nad Nisou a 
Jablonným v Podještědí. Cestující jedoucí do Stráže p. Ralskem mohu využít přestup 
na návaznou linku 272 nebo 273. 

81 Liberec – Hodkovice n.Moh. – Český Dub 540081 65, 64/66 
S obcemi bude projednáno omezení spojů z důvodu minimálního využití. Vybrané 
„kmenové“ spoje do/z Liberce lze variantně vést spojkou z Vlčetína do Bílé. 

86 Liberec – Křižany-Žibřidice - Zdislava 540086  více 
Úprava polohy spoje č.8 , možné zkrácení spojů 11 a 12 do úseku Žibřidice, škola – 
Světlá p.J, Semerink a zpět 

261
Česká Lípa – Mimoň – Brniště – Jablonné 
v Podj. 

500261  vše 
Nová koncepce jízdního řádu s významným zvýšením nabídky spojů.  V úseku Mimoň 
– Brniště – Jablonné v Podj. sloučení s linkou 265, současně zkrácena o úsek Jablonné 
v Podj. – Rynoltice. 

272 
Stráž p.Ralskem – Jablonné v Podj. – 
Petrovice 

500272 vše 
Nová koncepce jízdního řádu s doplněním spojů v dopoledních hodinách a 
pravidelným denním intervalem spojů ; úsek Jablonné v Podj. – Heřmanice převeden 
na linku 273. 

273 
Stráž p.Ralskem – Janovice – Rynoltice 
Jablonné v Podj. – Heřmanice 

500273 vše 
Nová koncepce jízdního řádu s doplněním spojů v dopoledních hodinách; prodloužení 
z Jablonného v Podj. do Heřmanic 

275 
Hrádek n.Nis. – Jablonné v Podj. – Stráž 
pod Ralskem 

 vše Linka nahrazena linkami 76, 272 a 273. 

276 
Český Dub – Osečná – Křižany-Žibřidice – 
Zdislava – Stráž p.Ralskem 

540276; 
500276 

více 
Úprava časových poloh ve vztahu k návaznostem na vlaky v Křižanech (změna 
jízdního řádu na trati 086), úprava spojů v úseku Žibřidice – Stráž p.Ralskem v ranních 
hodinách 

360 Liberec – Mladá Boleslav (Kolín) 

230360 vše 
Liberecký kraj nadále nepočítá s linkou 230360 (dopravce OAD Kolín) z důvodu její 
dlouhodobé neintegrace do systému IDOL. 

540360, 
541360 

vše 
Liberecký kraj ve spolupráci s dopravci a Středočeským krajem prověřuje možnost 
částečného nahrazení linky 230360 o víkendu a rozšíření nabídky spojení v sobotu. 
(Dosud není zapracováno v návrhu JŘ.) 

540360 14 Navržen posun odjezdu z Mladé Boleslavi již na 17:30. 
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362 Turnov – Kobyly – Český Dub 540362 16 
Spoj v úseku Český Dub – Kobyly zrušen. Pro cestující z Českého Dubu do Turnova 
bude zachována možnost spojení s přestupem v Hodkovicích nad Mohelkou mezi 
linkami 81 a 340. 

370 Liberec – Jičín – Hradec Králové 540370 
4 Spoj zastaví také v Hodkovicích nad Mohelkou (8:45). 

13 
Spoj zastaví v zastávce Hodkovice nad Mohelkou (přípoj na linku 152 směr Frýdštejn) 
a z Liberce pojede již v 15:30. 

440 Liberec – Nový Bor – Česká Kamenice 500 440 více 
Doplnění nabídky náhradou za zrušené spoje linky 940; úprava trasy spoje č.3 přes 
zast. Rynoltice, Jítrava, obec 

471 
Nový Bor – Jablonné v Podj. – Stráž 
p.Ralskem 

 vše Linka nahrazena linkami 240 a 272. 

645 
Liberec – Mníšek – Heřmanice - 
Bogatynia 

000645 101 Nedělní spoj pojede také z Autobusového nádraží v Liberci (odj. 19:25). 

650 Frýdlant – Hejnice – Bílý Potok,Smědava 540650 10 Spoj zajede také do Ferdinandova (odj. 7:33). 

940 (Ústí n.L. -) Liberec – Tanvald – Jilemnice 
– Vrchlabí – Špindlerův Mlýn 

690940, 
541940 

vše Linka zkrácena do trasy Liberec – Špindlerův Mlýn, v úseku Liberec – Nový Bor – Ústí 
nad Labem je možné spojení linkou 440, resp. R14B (vlak). 

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