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V Liberci dne 15.09. 2018 

NAVRHOVANÉ ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 9. PROSINCE 2018 

Turnovsko – Semilsko 

 

IDOL číslo Trasa Linka Spoj Změna 

Na většině linek dojde k úpravám jízdních dob na základě jejich vyhodnocení. Cílem je zajistit vyšší plynulost dopravy a eliminovat dřívější odjezdy ze zastávek. 

341 Jablonec n.Nisou – Frýdštejn – Turnov 530341 víkend 
Z důvodu snadnějšího přestupu na linky MHD navrženo přidat do trasy 
víkendových spojů ve směru do Jablonce nad Nisou zastávku „Kamenná“. 

350 Liberec – Turnov – Jičín 540350 5 Spoj s odjezdem v 8:00 z Liberce bude převeden na linku 550. 

353 Troskovice,Křenovy – Turnov 670353 vše Zastávka Troskovice,Křenovy obsluhována pouze v režimu Radiobus. 

358 Turnov – Karlovice – Rovensko p.Tr. 670358 7 Spoj veden také přes Karlovice, Svatoňovice a Roudný. 

360 Liberec – Mladá Boleslav (Kolín) 

230360 vše 
Liberecký kraj nadále nepočítá s linkou 230360 (dopravce OAD Kolín) z důvodu 
její dlouhodobé neintegrace do systému IDOL. 

540360, 
541360 

vše 
Liberecký kraj ve spolupráci s dopravci a Středočeským krajem prověřuje 
možnost částečného nahrazení linky 230360 o víkendu a rozšíření nabídky spojení 
v sobotu. (Dosud není zapracováno v návrhu JŘ.) 

540360 14 Navržen posun odjezdu z Mladé Boleslavi již na 17:30. 

362 Turnov – Kobyly – Český Dub 540362 16 
Spoj v úseku Český Dub – Kobyly zrušen. Pro cestující z Českého Dubu do Turnova 
bude zachována možnost spojení s přestupem v Hodkovicích nad Mohelkou mezi 
linkami 81 a 340. 

370 Liberec – Jičín – Hradec Králové 540370 
4 Spoj zastaví také v Hodkovicích nad Mohelkou (8:45). 

13 
Spoj zastaví v zastávce Hodkovice nad Mohelkou (přípoj na linku 152 směr 
Frýdštejn) a z Liberce pojede již v 15:30. 

501 Semily – Lomnice n.Pop. – Jičín 670501 

23 
Spoj bude veden v případě dohody s Královéhradeckým krajem. Z důvodu zrušení 
spoje 585/6 (viz niže) je podmínkou pro vedení spoje zajištění nového spoje 
v opačném směru. 

nový (26) 
Spoj bude veden v případě dohody s Královéhradeckým krajem. 
Spoj navržen s odjezdem v 19:32 z Jičína. 

nový (49) Navržen nový spoj ze Semil ve 20:23 do Lomnice n.Pop. 
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550 Lomnice n.Pop. – Turnov – Liberec 670550 10 Spoj veden již z Liberce s odjezdem v 8:02. 

585 Semily – Jičín – Hradec Králové 670585 

3 
Spoj zrušen. 
T.č. prověřována možnost vedení nového spoje z Lomnice n.Pop. do Jičína (cca 
7:15) a dále do Prahy. 

6 
Spoj bude zrušen min. v úseku Nová Paka – Lomnice n.Pop. Spojení bude 
nahrazeno novým vlakovým spojem ze Staré Paky (16:33) do Lomnice n.Pop. 

obecně 
S Královéhradeckým krajem bude jednáno o převedení části spojů z linky 501 a 
jejich sloučení s linkou 630075 do/z Hradce Králové. 

940 
(Ústí n.L. -) Liberec – Tanvald – 
Jilemnice – Vrchlabí – Špindlerův Mlýn 

690940, 
541940 

vše 
Linka zkrácena do trasy Liberec – Špindlerův Mlýn, v úseku Liberec – Nový Bor – 
Ústí nad Labem je možné spojení linkou 440, resp. R14B (vlak). 

953 
Tanvald – Vysoké n.Jiz. – Jilemnice – 
Vrchlabí 

530953 

6 Spoj bude výchozí až z Vysokého n.Jiz. (úsek Jilemnice – Vysoké n.Jiz. zrušen). 

27 Spoj zkrácen do trasy Tanvald – Zlatá Olešnice. 

52 Prázdninový spoj zrušen. 

K návrhům jízdních řádů je možné zasílat vaše připomínky do 30. září prostřednictvím webového formuláře, mailem: info@korid.cz nebo písemně (KORID LK, 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec). 
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