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V Liberci dne 23. 11. 2017

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 10. PROSINCE 2017
Jablonecko + Tanvaldsko + Železnobrodsko
Seznam změn platných od neděle 10. prosince 2017:
IDOL
Trasa
Linka (žel.
trať)
číslo

Spoj

Změna

více

V úseku Harrachov – Szklarska Poreba dochází ke sjednocení kalendáře jízd
sezónních a posilových sezónních vlaků do jednoho provozního období.
Sezónní vlaky budou v provozu od 13. ledna do 18. března a od 23. června do 2. září
denně, od 24. března do 17. června a od 8. září do 28. října v sobotu, neděle a svátky
a dále jede 26. prosince – 2. ledna, 6., 7.ledna, 30. dubna – 7.května, 31. května,
1. června.

Železniční doprava:

L1

Liberec – Harrachov – Szklarska Poreba
Góra

036

Autobusové linky:

141

Liberec – Jablonec n.Nis.

540141/
541141

23, 29, 31
32, 36, 40
25
38
ostatní

150

Jablonec n.Nis. – Hodkovice n.Moh.

530150

nové spoje

742

Jablonec n.Nisou – Nová Ves n.Nisou –
Tanvald – Harrachov

530742

41

Spoje prodlouženy z Jabloneckých Pasek na Autobusové nádraží.
Spoje prodlouženy již z Autobusového nádraží
Spoj pojede ze zastávky Mšeno,škola přes Jablonex přímo na Autobusové nádraží.
Spoj pojede z Autobusového nádraží přímo do zast. Jablonex.
Cca od června dojde na lince ke změně jízdního řádu v souvislosti s otevřením nové
přeložky silnice I/14. Sledujte web www.iidol.cz a sekci Jízdní řády/Navrhované
změny.
Ve spolupráci Libereckého kraje, Města Hodkovice n.Moh. a společnosti
Monroe/Tenneco bude linka zajišťovat dopravu na třísměnný provoz z Jablonce
n.Nisou do Hodkovic n.Moh. Dále budou na lince zajištěny dva páry spojů pro
dopravu do škol a do zaměstnání v Jablonci n.Nis.
Odjezdy z Jablonce n.Nis.:
5:23 (PD), 6:58 (šk. vyuč.), 13:23 (PD), 14:40 (šk. vyuč.), 21:23 (PD+neděle)
Odjezdy z Hodkovic n.Moh.:
6:10 (PD), 7:15 (šk. vyuč.), 14:10 (PD), 15:10 (šk. vyuč.), 22:10 (PD+neděle)
Posun odjezdu na 5:01 z důvodu vyčkání na přípoj ze směru Plavy (l. 853).
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IDOL
číslo

Trasa

748

Tanvald – Desná,otočka

843

Jablonec n.Nis. – Pěnčín,Bratříkov –
Železný Brod
Jablonec n.Nis. – Zásada – Držkov –
Jirkov – Železný Brod
Železný Brod,Jirkov – Železný Brod Koberovy

851
854

Linka (žel.

Spoj

Změna

530748

nový pár

Zaveden nový pár spojů v dopoledních hodinách s odjezdem v 9:15 z Tanvaldu a
v 9:30 ze zast. Desná,otočka.

530843

6

Spoj posunut o 20 minut později s odjezdem v 6:00 ze Želeného Brodu.

530851

7

Spoj pojede z Jablonce o 5 minut dříve, tj. v 6:20.

530854

23, 30

Spoje pojedou o 5 minut dříve, příjezd ke staré škole v Žel. Brodu v 7:45.

trať)

Ostatní změny:
➢ Úpravy jízdních dob na více linkách – sledujte nové jízdní řády.
➢ Plošné zavedení zastávek na znamení v Libereckém kraji z důvodu sjednocení pravidel pro cestující i řidiče. Výstup v zastávce je třeba hlásit pomocí
signalizačního zařízení ve vozidle. Pro nástup se nic nemění, cestující musí pouze viditelně čekat na zastávce.
Vážení cestující, prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost změnám ve veřejné dopravě.
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