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NAVRHOVANÉ ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 13. PROSINCE 2020 

Semilsko 

Přehled nejvýznamnějších navrhovaných změn 

IDOL 
číslo 

Trasa Linka 
(žel.trať) 

Spoj Změna 

Železniční linky: 

L3 Liberec – Turnov – Stará Paka 030 

více 
Obnoveny návaznosti mezi linkami R21 a L3 od Tanvaldu ve směru do Liberce 
v Turnově. 

5419 
Posun odjezdu z Liberce již na 21:51, urychlen příjezd do Turnova (22:31) – 
v návaznosti na tento posun budou upraveny přípoje autobusových linek 
z terminálu v Turnově. 

5420 
Úprava časových poloh a urychlení příjezdu do Liberce o 13 minut (23:21) 
v důsledku úpravy vlaku 5431. 

5431 
Posun odjezdu vlaku z Liberce již na 22:40, tj. cca o 15 minut dříve oproti 
stávajícímu stavu. 

L5 Stará Paka – Lomnice n.Popelkou 046 
více 

Odjezd vlaků ve směru do Lomnice n. Pop. uspíšen o 3 minuty, tj. odjezd ze Staré 
Paky v čase X:30 

5716, 
5718 

Odjezd z Lomnice n. Pop. posunut na 14:10, resp. 16:10. 

R21 (Praha) Turnov – Tanvald 030+035 

1142 
Rychlík veden v úseku Turnov (11:17) – Tanvald (11:57) také v pracovní dny 
o Vánocích a letních prázdninách. 

1149 
Rychlík veden v úseku Tanvald (11:58) – Turnov (12:37) také v pracovní dny 
o Vánocích a letních prázdninách. 

více 
Obnoveny návaznosti mezi linkami R21 a L3 od Tanvaldu ve směru do Liberce v 
Turnově. 

 Turnov – Jičín – Hradec Králové 041 nové 

Z důvodu posílení kapacity v období letní turistické sezóny zavedeny posilové vlaky 
s odjezdy: 

➢ 12:32 a 14:32 z Turnova 
➢ 12:56 a 14:56 z Rovenska pod Troskami 

Vlaky budou v provozu v sobotu od 1.5. do 25.9. a 4.,5.7.2021. 
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IDOL 
číslo 

Trasa Linka 
(žel.trať) 

Spoj Změna 

Autobusové linky: 

301 
Turnov – Turnov,Pelešany – 
Turnov,Mašov – Kacanovy 

670 301 nové Nová linka. Původní linka 675301 sloučena s linkou 670306 

306 Turnov – Mašov – Kacanovy 670 306 vše Linka sloučena s původní linkou 675301 a vznikne nová linka 670301  

350 Liberec – Turnov – Jičín 670 350 23 
Posunut odjezd ze zastávky Turnov,Terminál u žel.st. na 22:40 hod. z důvodu 
zajištění návaznosti na vlaky 

355 
Turnov – Všeň – 
Loukovec,Hubálob/Vyskeř 

670 355 23 
Posunut odjezd ze zastávky Turnov,Terminál u žel.st. na 22:40 hod. z důvodu 
zajištění návaznosti na vlaky  

542 
Troskovice,Křenovy – Hrubá 
Skála,Borek – Rovensko p.Tr. – 
Semily 

670 542 13 
Posunut odjezd ze zastávky Rovensko p.Tr.,nám. na 23:02 hod. z důvodu posunutí 
odjezdu předcházejícího spoje 350/23 ze zastávky Turnov,Terminál u žel.st. na 
22:40 hod. pro zajištění návaznosti na vlaky 

546 
Semily – Slaná – Tatobity – 
Turnov,Valdštejnsko 

670 546 4 
Posunut odjezd ze zastávky Turnov,Terminál u žel.st. na 22:40 hod. z důvodu 
zajištění návaznosti na vlaky 

550
Lomnice nad Popelkou – Turnov – 
Liberec 

670 550 30 
Posunut odjezd ze zastávky Stružinec,Tuhaň,Zelený háj na 23:15 hod. z důvodu 
posunutí odjezdů předcházejících spojů 350/23 a 542/13 

780
Rokytnice n.Jizerou – Harrachov – 
Tanvald – Turnov – Mladá Boleslav – 
Praha 

670780 

103 Spoj (opět) veden také v neděli. 

104 Spoj bude veden také v neděli. 

105 Spoj bude veden také v neděli (místo spoje 115). 

106, 108 Sloučení spojů do jedné časové polohy. 

111 Spoj veden také v sobotu a v celé trase o 15 minut později. 

114 Spoj veden také v sobotu. 

960
Jilemnice – Semily – Železný Brod – 
Jablonec n.Nisou – Liberec 

540 960 
670 960 

sudé Drobné časové posuny uvnitř spojů od Semil 

4, 6 
Obsluha zastávek Jilemnice,ZŠ a Jilemnice,nemocnice před dojezdem do konečné 
zastávky Jilemnice,aut.nádr. 

Zrušení zastávek: 

 Turnov,ČSAD dotčené linky: 361, 364, 365, 366 a 368 

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