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V Liberci dne 27. 11. 2020 

NAVRHOVANÉ ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 13. PROSINCE 2020 

Liberecko 

Přehled nejvýznamnějších navrhovaných změn 

IDOL 
číslo 

Trasa Linka 
(žel. trať) 

Spoj Změna 

Železniční linky: 

L2 Liberec – Česká Lípa – Děčín 086 6601 Posun ranního vlaku o cca 20 minut později – příjezd do Liberce v 5:25 

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. 

L7 
Liberec – Hrádek n.Nis. – Zittau – 
Varnsdorf – Seifhennersdorf 

089 

20941 
První ranní vlak z Hrádku n. Nisou do Liberce pojede o cca 12 minut dřív (odjezd cca 
4:12 z Hrádku n. Nisou) 

více 
Posuny části dopoledních a večerních vlaků v úseku Hrádek n. Nisou – Liberec 
a opačně v pracovní dny o cca 30 minut  

více 
Posuny víkendových vlaků v úseku (Varnsdorf -) Hrádek n. Nisou – Liberec a opačně 
o cca 30 minut (proklad intervalu s linkou RE2) 

více 
Ukončení celotýdenního provozu linky L7 v úseku Varnsdorf – Rybniště (nahrazena 
linkou U9, dopravce České dráhy a.s.) 

nové 
Nové sezónní víkendové spoje v trase Liberec – Hrádek n. Nisou – Zittau – 
Varnsdorf – Rybniště – Krásná Lípa – Mikulášovice (předpokládané období provozu 
od 2.4. do 31.10., odjezd z Liberce v 7:58, návrat do Liberce v 17:55) 
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Autobusové linky: 

71 
Liberec – Mníšek – Chrastava – 
Andělská Hora 

540071 

vše Do trasy linky přidána zastávka Liberec,Letná. 

2 Spoj nebude veden přes Růžodol. Linka bude celá vedena přes zast. Hrdinů. 

36, 37 
Posilový „školní“ spoj v úseku Chrastava,Andělohorská – Chrastava,Školní zrušen 
a nahrazen spojem č.22 linky 74 z Bílého Kostela (v dřívějším čase) 

72 
Liberec – Mníšek – Oldřichov 
v Hájích – Fojtka 

540072 
vše Do trasy linky přidána zastávka Liberec,,Letná. 

2 Spoj nebude veden přes Růžodol. Linka bude celá vedena přes zast. Hrdinů. 

73
Oldřichov na Hranicích – Hrádek nad 
Nisou – Václavice – Chrastava  

540073 3, 30 

Časové polohy ranních spojů v úseku Hrádek n. Nisou – Oldřichov na Hr. a zpět 
posunuty o 5 minut dříve z důvodu návaznosti na vlaky v Hrádku nad Nisou (odjezd 
z Hrádku n. Nisou v 6:05, z Oldřichova na Hr. v 6:10); z Hrádku n. Nisou do 
Chrastavy o 2 min. dříve (odjezd z Hrádku n.Nisou v 6:30). 

74
Liberec – Chrastava – Bílý Kostel nad 
Nisou – Hrádek nad Nisou  

540074 21, 22 
Ranní „školní“ spoje v trase Chrastava – Bílý Kostel a zpět pojedou o cca 2 – 3 
minuty dříve, spoj č.22 z Bílého Kostela n.Nisou pojede přes zastávku 
Chrastava,Andělohorská 

75
Rynoltice – Dolní Suchá – Hrádek 
n.Nisou – Loučná – Hrádek n.Nisou 

540075 

22 Nový spoj Hrádek n. Nisou (5:12) – Dolní Suchá (5:22) 

21 
Spoj veden o cca 60 min. později a pouze v úseku Dolní Suchá (5:23) – Hrádek 
n. Nisou (5:34) s návazností na spoj linky 73 k Drylocku; v úseku Rynoltice – Dolní 
Suchá z důvodu nízkého využití zrušen 

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

540076 

1 
Spoj posunut o cca 5 min. dříve (odjezd již v 4:15 z Hrádku n.Nisou) z důvodu 
urychlení spoje v opačném směru 

2 
Spoj v úseku Jablonné v Podj. - Rynoltice posunut o cca 5 min. dříve (odjezd ve 4:40 
z Jablonného v Podj.) a prodloužen přes Jítravu jako náhrada za stávající spoj č.21 
linky 75 

7 
Spoj zkrácen do úseku Hrádek n.Nisou – Horní Sedlo a posunut o 30’dříve z důvodu 
nízkého využití v koncovém úseku a zajištění návaznosti od vlaku v Hrádku n.Nisou 
(odjezd již v 8:00 z Hrádku n.Nisou) 

8 
Spoj zkrácen do úseku Horní Sedlo - Hrádek n.Nisou a posunut o 20’dříve z důvodu 
nízkého využití v úseku Jablonné v Podj. – Horní Sedlo a zajištění návaznosti na vlak 
v Hrádku n.Nisou (odjezd již v 8:52 z Horního Sedla) 
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81
Liberec – Hodkovice n. Mohelkou – 
Český Dub 

540081 

Většina 
spojů 

Zavedení zastávky Liberec,,Mostecká (před OC Kaufland) pro spoje v denní době 
(cca 5:00 – 22:00) 

11  
Ranní spoj do Českého Dubu veden již z Liberce (odjezd ve 4:55), v úseku Liberec – 
Hodkovice n. Mohelkou po rychlostní komunikaci bez zastavení 

51 
Ranní spoj z Proseče p. Ještědem do Českého Dubu odjede o 2‘ dříve (již v 5:18) 
a bude zajíždět do zastávky Vlčetín,dol. ves. 

Nový spoj 
44 

Nový večerní spoj v pracovní dny s odjezdem v 22:10 z Hodkovic n. Mohelkou přes 
Jeřmanice do Liberce 

85 Český Dub – Hlavice-Vápno 540085 1, 4 
Ranní spoje vedeny celoročně až do zastávky Vápno,Na Písku a zpět (odjezd v 7:01 
do Českého Dubu) 

86 Liberec – Křižany-Žibřidice – Zdislava 540086 7, 9, 11 
Úpravy časů odjezdů odpoledních spojů z Liberce do Křižan: odjezdy nově v 14:28; 
16:28 a 18:28 z aut. nádraží. 

141 Liberec – Jablonec nad Nisou 
530141 
540141 

nové 

Rozšíření nabídky spojení o víkendu (zkrácení intervalu na 60 minut v období 
cca 8:00 – 19:00). 
Spoje vedeny ze zastávky Mšeno,kaplička střídavě na Autobusové nádraží a 120 
minut na Nádraží Jablonecké Paseky (přípoj na vlak linky L1). 

271 Český Dub – Osečná – Ralsko,Náhlov 540271 
5 Posun časové polohy o 45 min. později (odjezd nově ve 12:20 z Českého Dubu)  

8 Posun časové polohy o 55 min. později (odjezd nově ve 13:00 z Náhlova) 

340
Liberec – Hodkovice n.Moh. –
Turnov 

540340 

Většina 
spojů 

Zavedení zastávky Liberec,,Mostecká (před OC Kaufland) pro spoje v denní době 
(cca 5:00 – 22:00) 

23 
Večerní spoj do Turnova veden již z Liberce (odjezd v 18:45), v úseku Liberec – 
Hodkovice n. Mohelkou po rychlostní komunikaci bez zastavení 

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 Aut. nádraží. 

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

640 
Liberec – Mníšek – Dětřichov –
Frýdlant 

540640 
vše Do trasy linky přidána zastávka Liberec,Letná. 

11 Spoj veden o 5 minut později (odj. Liberec,,aut.nádr. 20:20; Fügnerova 20:28). 
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641 
Liberec – Mníšek – Heřmanice –
Frýdlant 

540641 

vše Do trasy linky přidána zastávka Liberec,Letná. 

2, 11 Spoje nebudou vedeny přes Růžodol. Linka bude celá vedena přes zast. Hrdinů. 

6 Spoj veden přes zastávku Nová Ves,,křiž. 

645 
Liberec – Mníšek – Heřmanice – 
Bogatynia 

000645 vše Do trasy linky přidána zastávka Liberec,,Letná. 

955
Liberec – Jablonec n.Nis. – Tanvald – 
Vysoké n.Jiz. – Jilemnice – Vrchlabí – 
Janské Lázně – Trutnov 

530955 vše Přidány zastávky v Janských Lázních (Hofmanova bouda a Zátiší lanovka). 

 

Přejmenování zastávek: 

 Mnišek,,Sběrné suroviny nový název: Mníšek,,Frýdlantská 

 Mníšek,,ČSAO nový název: Mníšek,,vodárna 

 Mníšek,Fojtka,Likov nový název: Mníšek,Fojtka,přehrada 

 Mníšek,Fojtka,host. nový název: Mníšek,Fojtka,otočka 

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