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ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 1. BŘEZNA  2020 

Liberecko 

IDOL 
číslo 

Trasa Linka 
 

Spoj Změna 

Autobusové linky: 

73 
Oldřichov na Hr. – Hrádek n. Nisou – 
Václavice - Chrastava 

540073 

5 
Ranní spoj v pracovní dny z Hrádku n. Nisou do Chrastavy (s pokračováním po lince 70 
do Liberce) pojede o cca 15 minut později, tj. v 8:00 z Hrádku n. Nisou, aut. nádr. 

7 
(nový) 

Dopolední spoj v pracovní dny z Hrádku n. Nisou do Chrastavy pojede namísto spoje 
č.35 (zkráceného jen do úseku Oldřichov – Hrádek n.Nisou, aut. nádr.) o cca 15 minut 
později, tj. v 10:50 z Hrádku n. Nisou, aut. nádr. 

16 
Odpolední spoj v pracovní dny z Chrastavy do Hrádku nad Nisou pojede v úseku 
Chrastava, aut. nádr. - Hrádek n. Nisou o 5 minut dříve, tj. v 14:55 z Chrastavy, aut. nádr. 

35 
Dopolední spoj v pracovní dny s odjezdem v 10:20 z Oldřichova na Hr. bude ukončen 
v Hrádku n. Nisou  

76
Hrádek n. Nisou - Horní Sedlo – 
Rynoltice – Jablonné v Podj. 

540076 19, 20 
Večerní spoj v pracovní dny z Hrádku n. Nisou na Horní Sedlo pojede o 5 minut později, 
tj. v 18:05, zpět z Horního Sedla o 2 minuty později, tj. v 18:15. 

80
Liberec – Světlá p. Ještědem, Hodky – 
Český Dub 

540080 
35 

(nový) 
V pracovní dny zaveden nový spoj s odjezdem v 7:45 z Liberce přes Světlou p. Ještědem 
do Českého Dubu (příjezd 8:28) 

85 Český Dub -  Hlavice, Vápno 540085 3, 6,  
Ranní spoje (vedené pouze ve dnech školního vyučování) s odjezdem v 7:15 z Českého 
Dubu na Hlavici a v 7:45 z Hlavice, Vápna do Českého Dubu budou pravidelně 
zajišťovány nízkokapacitním autobusem. 

86 Liberec – Křižany-Žibřidice - Zdislava 540086 

3 

Dopolední spoj v pracovní dny s odjezdem v 8:00 z Liberce do Žibřidic bude z důvodu 
nízkého využití a změny technologie provozu zrušen. 
Pro cesty z Liberce do Křižan bude možné použít spojení linkou 270 s odjezdem v 7:20 
z Liberce do Osečné a dále linkou 276 s odjezdem v 8:10 z Osečné do Křižan 

4 
Ranní spoj v pracovní dny s odjezdem v 6:50 ze Žibřidic do Liberce bude pravidelně 
zajištěn středně kapacitním autobusem. 

6 
Dopolední spoj v pracovní dny ze Žibřidic do Liberce pojede o 5 minut později, tj. odjezd 
ze zastávky Křižany, Žibřidice, škola v 9:05. 
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8; 58 

Odpolední spoj v pracovní dny ze Zdislavy do Liberce pojede o 10 minut později, 
tj. odjezd ze zastávky Zdislava, kostel nově v 13:40. Spoj nebude zajíždět do zastávek 
Křižany, Žibřidice, křiž.  a Křižany, žel. st.  
O prázdninách spoj (pod číslem 58) jezdí v úseku Zdislava – Žibřidice jen na telefonickou 
objednávku. 

271 Český Dub – Osečná – Ralsko, Náhlov 540271 22 
Dopolední spoj v pracovní dny s odjezdem v 9:15 z Osečné do Českého Dubu bude 
z důvodu nízkého využití a změny technologie provozu zrušen.  
 

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

540276 

8 
Dopolední spoj v pracovní dny pojede v úseku Osečná – Český Dub o cca 7 minut později 
z důvodu návaznosti na spoje linky 270 od Liberce a od Stráže p. Ralskem, tj. odjezd 
nově v 8:00 z Českého Dubu 

9; 59 

Odpolední spoj v pracovní dny ze Žibřidic do Zdislavy pojede o 6, resp. 10 minut později, 
tj. v 13:26, resp. 13:30 z důvodu návaznosti na nově zavedený spoj z Osečné; spoj bude 
nově zajíždět do zastávky Žibřidice křiž. (13:28). O prázdninách spoj (pod číslem 59) 
ze všech zastávek mimo Žibřidice, škola jede jen na telefonickou objednávku  

10; 50 
Odpolední spoj v pracovní dny s odjezdem ve 12:00 ze Žibřidic je ve dnech školního 
vyučování prodloužen ze zastávky Křižany, žel.st. do Osečné (odjezd z Křižan, žel. st. ve 
12:30). O prázdninách jede spoj (pod číslem 50) pouze do zastávky Křižany, žel.st. 

12; 52 
Odpolední spoj je ve dnech školního vyučování veden již ze zastávky Žibřidice, škola 
(odjezd nově v 13:28) přes Křižany, žel.st. do Osečné (odjezd z Křižan, žel. st. ve 13:40). 
O prázdninách jede spoj (pod číslem 52) pouze v úseku Křižany, žel.st. – Osečná  

13 
Nový dopolední spoj vedený ve dnech školního vyučování v úseku Osečná, kostel 
(odjezd 8:10) –Křižany, Žibřidice, škola (příjezd 8:25, resp. 8:30)  

53 
Nový dopolední spoj vedený v pracovní dny o prázdninách v úseku Český Dub (odjezd 
8:30) – Osečná, kostel (odjezd 8:45) – Křižany, Žibřidice, škola (příjezd 9:00; resp. 9:04) 

15 
Nový odpolední spoj vedený ve dnech školního vyučování v úseku Osečná, kostel 
(odjezd 13:10) – Křižany, Žibřidice, škola (příjezd 13:25)  

380
Český Dub – Všelibice, Vrtky – 
Mnichovo Hradiště 

540380 1, 4 
Ranní spoje s odjezdem v 4:55 z Českého Dubu do Mn. Hradiště a v 5:42 z Mnichova 
Hradiště do Českého Dubu budou pravidelně zajišťovány nízkokapacitním autobusem 

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