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ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 13. PROSINCE 2020 

Jablonecko 

Přehled nejvýznamnějších navrhovaných změn 

IDOL 
číslo 

Trasa Linka 
(žel.trať) 

Spoj Změna 

Železniční linky: 

L1
Liberec – Jablonec n.Nis. – Tanvald – 
Harrachov – Szklarska Poręba Górna 

036 

2602, 
2611 

Vlak 2602 ukončen v zast. Desná-Riedlova vila, vlak 2611 výchozí v zast. 
Desná Riedlova vila. (V úseku Desná-Riedlova vila – Kořenov vlak zrušen.) 

2670, 
2671 

Večerní pár vlaků v úseku Desná-Riedlova vila (19:36) – Szklarska Poręba (příj. 
20:22, odj. zpět 20:29) – Tanvald (21:23) veden v období zimní i letní sezóny 
(rozšíření provozu spoje). 

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. 

Autobusové linky: 

141 Liberec – Jablonec nad Nisou 
530141 
540141 

nové 

Rozšíření nabídky spojení o víkendu (zkrácení intervalu na 60 minut v období 
cca 8-19 hod). 
Spoje vedeny ze zastávky Mšeno,kaplička v intervalu 120 minut na Autobusové 
nádraží a v prokladu v int. 120 minut na Nádr. Jabl. Paseky (přípoj na vlak linky L1). 

190 Jablonec nad Nisou – Praha 530190 vše 
Celá linka je integrována po území Libereckého kraje do IDS IDOL. 
Dále dochází k úpravě rozložení spojů v průběhu celého dne. 

395 
Liberec – Bedřichov – Jablonec 
n.Nisou – Turnov 

530395 

vše Celá linka bude plně integrována do IDS IDOL. 

vše 
Místo zastávky Jablonec n.Nisou,,Pražská bude linka zastavovat na Autobusovém 
nádraží. 

více 
Do trasy linky přidány zastávky v Jablonci n.Nisou (Jablonex, Ostrý Roh) a v Janově 
n.Nisou (pošta, samoobsluha). 
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IDOL 
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Trasa Linka 
(žel.trať) 

Spoj Změna 

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

670780 

26 Spoj prodloužen až do Rokytnice n.Jiz. 

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. 

107, 112 
Zimní posilové sobotní spoje zrušeny. (V případě potřeby bude kapacitní posila 
zajištěna u celoročního spoje.) 

109 Spoj veden o 15 minut později. 

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

114 Spoj veden také v sobotu. 

795
Jablonec n.Nisou – Bedřichov – 
Tanvald – Kořenov,Jizerka 

530795 

vše Celá linka bude plně integrována do IDS IDOL. 

vše 
Místo zastávky Jablonec n.Nis.,,Pražská bude linka zastavovat na Autobusovém 
nádraží. 

101, 106 
Do trasy linky přidány zastávky v Jablonci n.Nisou (Jablonex, Ostrý Roh) a v Janově 
n.Nisou (pošta, samoobsluha). 

851
Jablonec n.Nisou – Zásada – Držkov – 
Jirkov – Železný Brod 

530851 4, 34 
Úprava časových poloh v ranních hodinách tak, aby příjezd na Aut. nádraží 
v Jablonci byl v 6:14, resp. 6:44 (návaznost na linky MHD). 

852 Tanvald – Zásada – Držkov 530852 
4 

Spoj pojede ze Zásady již v 5:35 (o 13 min. dříve), v Tanvaldu možnost přestupu na 
linky L1 (směr Jablonec n.Nis. – Liberec) a 981 (směr Jablonec n.Nis. – Praha) 

6 
Spoj pojede o 5 min. dříve. V zastávce Tanvald,,centrum přechází na linku 746 
směr Tanvald,,sídliště (přímo odbavení). 

853
Tanvald – Držkov – Vlastiboř/Železný 
Brod 

530853 
3 

Spoj pojede o 5 min. dříve (Tanvald,,Terminál 5:13, Tanvald centrum 5:17, Držkov 
5:30, příj. Zásada,,škola 5:34) 

105, 107 
Spoje sloučeny do časové polohy odjezdu ve 14h z Tanvaldu. (V sobotu ve 13 hodin 
pojede linka 780.) 

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