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ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 30. SRPNA 2020 

Jablonecko 

IDOL 
číslo 

Trasa Linka 
(žel.trať) 

Spoj Změna 

Železniční linky: 

L18 (Liberec) – Tanvald – Plavy (přímé vozy) 035 více Od 1.9. obnoveny přímé vlaky, resp. přímé vozy v trase Liberec – Plavy. 

R21 (Praha) Turnov – Tanvald 030,035 
99943 Posun odjezdu z Tanvaldu na 5:52. 

99951 Obnoven provoz vlaku v úseku Tanvald (13:44) – Turnov (14:41) v pracovní dny. 

R31 Tanvald – Železný Brod 035 26210 Vlak s odjezdem ve 14:14 ze Železného Brodu obnoven. 

Autobusové linky: 

U všech autobusových linek dochází k obnovení provozu dle jízdních řádů platných v březnu t.r. (před vyhlášením celostátní karantény). Odchylky (trvalé změny) 
jsou uvedeny níže. Seznam neobsahuje výluková opatření z důvodu uzavírek. Bližší informace o uzavírkách a výlukách sledujte na www.iidol.cz. 

780
Rokytnice n.Jizerou – Harrachov – 
Turnov – Ml. Boleslav – Praha 

670780 

více Odloženo obnovení posilových spojů 21, 22, 109 a 110 

103/105 
V neděli upřednostněno zachování spoje v 8:55 z Harrachova místo spoje s odjezdem 
v 7:00. Pro dřívější spojení zachován spoj linky 981 přes Harrachov. 

852
Tanvald – Zásada – Držkov 
Změna platí po ukončení výlukového 
jízdního řádu. 

530852 

5, 8 Spoje zrušeny, resp. nahrazeny úpravou spoje 6 (viz níže) 

6 Spoj 6 veden ve dnech školního vyučování přes Zásadu,Zbytky. 

56 Nový prázdninový spoj v původní trase spoje 6 (Držkov 7:01 – Tanvald 7:25) 

853 Tanvald – Držkov – Vlastiboř 530853 

nový 
(11) 

Nový spoj Tanvald (7:06 terminál, 7:10 centrum) – Železný Brod (7:39 sokolovna, 
7:42 terminál) vedený ve dnech školního vyučování. 

nový 
(10) 

Nový spoj Železný Brod (7:44 terminál, 7:47 sokolovna) – Tanvald (8:14 centrum, 
8:17 terminál) vedený ve dnech školního vyučování. 

981
Rokytnice n.Jizerou – Harrachov – 
Jablonec n.Nis. – Praha 

670981 101/111 V neděli veden ranní spoj přes Harrachov. 

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