
Vážení cestující, 
od 10. 12. 2017 se výrazně upravuje jízdní řád linky 150 Jablonec nad 
Nisou - Hodkovice nad Mohelkou. Nové dopravní řešení linky se více 
přizpůsobuje potřebám spojení pro cesty do zaměstnání a škol mezi 
oběmi městy.

Zjednodušený jízdní řád linky 150 platný od 10.12.2017

X X X X X +
eh ea eh ea eh hh

1001 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. 05:23 06:58 13:23 14:40 21:23 21:23
1001D Jablonec n.Nisou,,Pražská 05:24 06:59 13:24 14:41 21:24 21:24
1001D Jablonec n.Nisou,,u gymnázia 05:26 07:00 13:26 14:43 21:26 21:26
1001D Jablonec n.Nisou,,pod stadionem 05:27 07:01 13:27 14:44 21:27 21:27
1013D Rychnov u Jablonce n.Nisou,,odb.Dobrá Voda 05:30 07:04 13:30 14:47 21:30 21:30
1013D Rychnov u Jablonce n.Nisou,,hl.sil. 05:32 07:06 13:32 14:49 21:32 21:32
1020 Hodkovice n.Mohelkou,,aut.nádr. 05:40 07:13 13:40 14:57 21:40 21:40

Pracovní dny Neděle

Zóna Název zastávky

X X X X X +
eh ea eh ea eh hh

1020 Hodkovice n.Mohelkou,,aut.nádr. 06:10 07:15 14:10 15:10 22:10 22:10
1013D Rychnov u Jablonce n.Nisou,,hl.sil. 06:17 K 14:17 15:17 22:17 22:17
1013D Rychnov u Jablonce n.Nisou,,odb.Dobrá Voda 06:19 07:22 14:19 15:19 22:19 22:19
1001D Jablonec n.Nisou,,pod stadionem 06:22 07:25 14:22 15:22 22:22 22:22
1001D Jablonec n.Nisou,,u gymnázia 06:23 07:26 14:23 15:23 22:23 22:23
1001D Jablonec n.Nisou,,Pražská 06:24 07:27 14:24 15:24 22:24 22:24
1001 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. 06:27 07:30 14:27 15:27 22:26 22:26

Příjezd spoje linky 152 ze směru Frýdštejn 07:09
Příjezd spoje linky 350 ze směru Turnov 07:13
Příjezd spoje linky 370 ze směru Hradec.Kr. 13:55
Příjezd spoje linky 340 ze směru Turnov 14:07

Zóna Název zastávky

Pracovní dny Neděle

Odjezd spoje linky 843 směr Rýnovice,prům.z. 07:32

Co se mění?

Zavádí se přímé spoje mezi Jabloncem nad Nisou a Hodkovicemi nad 
Mohelkou.

ź Na třísměnný provoz ve společnosti Monroe/Tenneco. V pracovní 
dny ranní odpolední a večerní páry spojů, v neděli večerní pár 
spojů.

ź Dva páry spojů ve dnech školního vyučování (ranní a odpolední). 

+ jede v neděli a ve státem uznané svátky

X jede v pracovních dnech

D zastávka je jen na znamení nebo požádání
K spoj jede po jiné trase

ea nejede od 23.12.2017 do 2.1.2018,2.2.2018, od 26.2. do 2.3.2018,29.3.2018,

eh nejede od 27.12. do 29.12.2017
hh nejede od 24.12. do 31.12.2017, od 30.3. do 1.4.2018, od 5.7. do 6.7.2018,

od 2.7. do 31.8.2018, od 29.10. do 30.10.2018

28.9.2018,17.11.2018

V Hodkovicích nad Mohelkou vyčkají návazné spoje na přípoje maximálně 5 minut.

Alternativní spojení

Mezi Jabloncem nad Nisou a Hodkovicemi nad Mohelkou lze také 
využít spojení v kombinaci MHD Jablonec n.N. (linky 101 a 115) 
a osobními vlaky linky L3. Cestující však musí použít v Rychnově u 
Jablonce nad Nisou přestup.

Všechna spojení najdete ve vyhledávači na www.idos.cz.

Jak výhodně cestovat?
Pro nejvýhodnější denní dojíždění do zaměstnání 
veřejnou dopravou je třeba Osobní karta 
Opuscard, se kterou můžete využívat širokou 
nabídku jízdného IDOL. Následně si vyberete 
nabídku,která Vám nejvíce vyhovuje. Pokud 
Opuscard  nemáte, požádejte o její vydání na 
některém z kontaktních míst (seznam na 
www.opuscard.cz). 

Druhy jízdenek v integrovaném dopravním systému IDOL

ź časový kupón – nejvýhodnější pro opakované každodenní 
dojíždění, pro jeho pořízení je třeba mít osobní Opuscard se 
jménem a fotografií držitele

ź integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdu – pro příležitostné 
cestování, jedná se o přestupní jízdenku, kdy cena z výchozí do 
cílové zastávky je nižší než u nepřestupních jízdenek, jízdné je 
hrazeno z elektronické peněženky na čipové kartě, tuto jízdenku si 
může zakoupit držitel osobní nebo anonymní Opuscard

ź neintegrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdu – nepřestupní 
jízdenka, v každém spoji je třeba platit jízdné hotově zvlášť, 
nejdražší varianta

Výňatek z ceníku IDOL ve vybraných relacích

Nejvýhodnější nabídkou pro pravidelné cestování je sortiment 
časového jízdného tzv. kupónů. 

ź Platnost kuponů je omezena pouze počtem dnů (u žákovských a 
studentských také dny školního vyučování), během kterých 
můžete v předplacených zónách jezdit bez omezení počtu jízd.

ź V rámci povolené cesty využíváte regionální autobusy, vlaky, 
MHD.

ź Zjednodušujete se i odbavování, neboť jízdenku máte nahranou 
na kartě, která se pouze přiloží k odbavovacímu zařízení.

Na trase linky 150 je nejblíže kontaktní místo na autobusovém nádraží 
v Jablonci nad Nisou. Jednorázová investice do karty je 140,- Kč 
a její platnost je 5 let.

Zóny 1001 Jablonec nad Nisou - 1020 Hodkovice nad Mohelkou

platnost jedu zdarma

jednotlivé 24* 22 9* 8 12* 11 18* 16 90 min nikdy

kupon 7 dnů 176 72 146 7 dnů od 8 jízdy

kupon 30 dnů 660 270 547 30 dnů od 28 jízdy

kupon 90 dnů 1 782 730 1 479 90 dnů od 74 jízdy

dospělý 15+ žák -15 dítě 6-15 stud. 15-26

platnost jedu zdarma

jednotlivé 16* 14 6* 5 8* 7 12* 10 90 min nikdy

kupon 7 dnů 112 45 92 7 dnů od 8 jízdy

kupon 30 dnů 420 172 348 30 dnů od 28 jízdy

kupon 90 dnů 1 134 464 941 90 dnů od 74 jízdy

dospělý 15+ žák -15 dítě 6-15 stud. 15-26

Zóny 1013 Rychnov u Jablonce n.N. - 1020 Hodkovice nad Mohelkou

* jednotlivé jízdné při platbě v hotovosti, všechny ostatní ceny platí při použití Opuscard.
„Jedu zdarma” je ukazatel ekonomičnosti jízdného. Číslo zobrazuje jízdu v jejímž průběhu 
nastává návratnost investice do časové jízdenky (kuponu). V průběhu jednoho dne obvykle 
cestující absolvuje 2 jízdy.

Kompletní ceník a tarifní počítadlo na www.iidol.cz v menu „Tarifní počítadlo”

Jablonec n. Nisou  -
Hodkovice n. Mohelkou
       

Od 10. prosince 2017 se rozšiřuje provoz 
autobusové linky 150 Jablonec nad Nisou - 
Hodkovice nad Mohelkou 

ź Zjednodušený jízdní řád  nových spojů 
ź Tipy na tarifní nabídky IDOL
ź Zjednodušený ceník jízdného

Nové 
spojení linkou 150

www.iidol.cz

CENTRÁLNÍ DISPEČINK IDOL
Jsme tu pro Vás denně od 4:00 do 24:00

Telefon: 704 702 000
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