
 
 

Jablonecká dopravní a.s.  
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

www.jabloneckadopravni.cz 

Provoz městské hromadné dopravy                                    
od pondělí 25.5.2020 do odvolání 

Vážení cestující, od pondělí 25.5.2020 dochází k následujícím úpravám a rozšíření provozu MHD:  

- Linka č. 101 (Rychnov – Jablonec – Janov – Bedřichov) – standardní rozsah provozu (interval 
30 minut),  

- Linka č. 103 (centrum – Na Hutích) – standardní rozsah provozu (4 páry spojů v prac. den.),  
- Linka č. 104 (Lukášov – Rýnovice – Šumava – Paseky – Maxov) – standardní rozsah provozu (v 

prac. den interval 30 minut, o víkendu interval 60 minut), 
- Linka č. 105 (Paseky – Jindřichov) – 3 páry spojů v prac. den, odjezd z Pasek 6:10, 15:00 a 17:00 

hod., odjezd z Jindřichova 6:20 (spoj na lince č. 114), 15:09 a 17:09 hod., 
- Linka č. 106 (Centrum – Rýnovická – Želivského) – v prac. den standardní rozsah provozu, 

interval 30 minut, z důvodu zpoždění spojů vlivem výstavby okuž. křiž. odjezdy z AN o 4 min. 
dříve v 22 a 52 minutu, víkend interval 60 minut od 9:00 do 16:30 hod. z AN vždy 12 minutu,  

- Linka č. 107 (Centrum – Mšeno – Želivského) - v prac. den standardní rozsah provozu, interval 
30 minut, z důvodu zpoždění spojů vlivem výstavby okuž. křiž. odjezdy ze Želivského o 4 min. 
dříve v 01 a 31 minutu, víkend interval 60 minut od 9:00 do 16:30 hod. ze Želiv. vždy 21 min.,  

- Linka č. 108 (Žižkův vrch – Paseky) – rozšířený sobotní provoz (v pracovní od 5:00 hod. do 19:30 
hod. interval 30 minut) a dále interval 60 minut, o víkendu standardní rozsah provozu,  

- Linka č. 109 (Nádraží Jablonecké Paseky – Mšeno – Rýnovice, průmyslová zóna) - v pracovní 
dny zajištěny spoje z Pasek v 5:27, 6:31, 13:37 a 14:26 hod. a z Rýnovic v 6:10, 6:47, 14:10 a 
14:57 hod., o víkendu linka nejede,  

- Linka č. 110 (Kokonín – Autobusové nádraží – Rýnovice) – rozšířený prázdninový jízdní řád, v 
provozu v prac. dny od 5:00 do 7:30 hod. a 13:30 do 17:00 hod. v intervalu 30 minut až do 
Kokonína, od 7:00 do 13:30 hod. a 17:00 do 19:00 hod. interval 30 minut pouze v úseku 
Autobusové nádraží – Rýnovice, z důvodu nízkého využití se ruší 2 odpolední spoje do 
průmyslové zóny, vybrané spoje jsou vedeny přes Malé Vrkoslavice místo linky č. 113, 

- Linka č. 114 (Nádraží Jablonecké Paseky – centrum – Horní Proseč) – standardní rozsah 
provozu, vybrané spoje v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hod. jsou vedeny ulicí 28. října – 
Hřbitovní – Na Roli místo linky č. 116, 

- Linka č. 115 (Rychnov – Jablonec) – v pracovní dny zajištěny spoje s odjezdem z Rychnova 5:15, 
6:00, 6:30, 7:12, 15:15, 15:45, 16:15 a 17:15 hod. a do Rychnova v 5:02, 5:45, 6:15, 6:57, 14:09, 
15:30, 16:01 a 16:31 hod., 

- Linka č. 118 (Hlavní nádraží – Mšeno, Arbesova) – v pracovní dny zajištěn spoj s odjezdem 
z Autobusového nádraží v 6:11 hod. a z Hlav. nádraží v 7:05 hod., ze Mšena v 6:35 a 7:35 hod., 

- Linka č. 119 (Žižkův Vrch – centrum – Nádraží Jablonecké Paseky) – standardní rozsah provozu,  
- Linka č. 126 (Janov – Hrabětice) – omezený provoz pracovního dne, zajištěny spoje s odjezdem 

z Janova v 6:40, 13:40, 14:40, 15:10 a 16:40 hod. a z Hrabětic v 7:03, 14:19, 14:55, 15:33                
a 17:03 hod.,   

- Školní linka č. 131 (Hlavní nádraží – Paseky – Mšeno – centrum) – standardní rozsah provozu,  
- Školní linka č. 132 (Nová Ves – sídliště Šumava – centrum – Rýnovice) – standardní rozsah 

provozu, 
- Školní linka č. 133 (Horní Proseč – Rýnovice – Mšeno – centrum – Žižkův Vrch) – standardní 

rozsah provozu. 
Nebude zabezpečen provoz na linkách č. 102, 112, 113 (spoje přes Malé Vrkoslavice zajištěny linkou 
č. 110), 116 (spoje do ulice Hřbitovní a Na Roli zajištěny linkou č. 114), 120 a noční lince N1.  
 
Žádáme cestující, aby nenastupovali do autobusů bez zakrytých úst a nosu. Zakrytí může být i 
provizorní. Pokud nemáte roušku, můžete použít šálu, šátek či nákrčník. 
 

Děkujeme za pochopení, Jablonecká dopravní a.s. 



 
 

Jablonecká dopravní a.s.  
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
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Provoz městské hromadné dopravy od pondělí 11.5.2020 do odvolání 

Vážení cestující, od pondělí 11.5.2020 dochází k následujícímu rozšíření provozu MHD:  

- Linka č. 101 (Rychnov – Jablonec – Janov – Bedřichov) – standardní rozsah provozu (interval 
30 minut), 

- Linka č. 103 (centrum – Na Hutích) – standardní rozsah provozu (4 páry spojů v prac. den.),  
- Linka č. 104 (Lukášov – Rýnovice – Šumava – Paseky – Maxov) – standardní rozsah provozu (v 

prac. den interval 30 minut, o víkendu interval 60 minut), 
- Linka č. 105 (Paseky – Jindřichov) – 3 páry spojů v prac. den, odjezd z Pasek 6:10, 15:00 a 17:00 

hod., odjezd z Jindřichova 6:20, 15:09 a 17:09 hod., 
- Linka č. 106 (Centrum – Rýnovická – Želivského) – v prac. den interval 60 minut od 5:00 do 

17:30 hod., o víkendu interval 60 minut od 9:00 do 16:30,  
- Linka č. 107 (Centrum – Mšeno – Želivského) - v prac. den interval 60 minut od 5:00 do 17:30 

hod., o víkendu interval 60 minut od 9:00 do 16:30,  
- Linka č. 108 (Žižkův vrch – Paseky) – rozšířený sobotní provoz (v pracovní od 5:00 hod. do 19:00 

hod. interval 30 minut) a dále interval 60 minut, o víkendu od 8:00 hod. interval 60 minut,  
- Linka č. 109 (Nádraží Jablonecké Paseky – Mšeno – Rýnovice, průmyslová zóna) - v pracovní 

dny zajištěn spoj 5:27, 6:31 a 14:26 hod. z Pasek a 6:10, 6:47, 14:10 a 14:57 hod. z Rýnovic, o 
víkendu linka nejede,  

- Linka č. 110 (Kokonín – Autobusové nádraží – Rýnovice) – rozšířený prázdninový jízdní řád, v 
provozu v prac. dny od 5:00 do 7:30 hod. a 13:30 do 17:00 hod. v intervalu 30 minut až do 
Kokonína, od 7:00 do 13:30 hod. a 17:00 do 19:00 hod. interval 30 minut pouze v úseku 
Autobusové nádraží – Rýnovice, vybrané spoje jsou vedeny přes Malé Vrkoslavice místo linky 
č. 113, 

- Linka č. 114 (Nádraží Jablonecké Paseky – centrum – Horní Proseč) – v prac. dny v provozu 
v úseku centrum – Horní Proseč od 5:00 hod. po celý den v intervalu 60 minut, o víkendu 
standardní provoz (od 7:00 hod. interval 60 minut až do Jabloneckých Pasek, 

- Linka č. 115 (Rychnov – Jablonec) – v pracovní dny zajištěny spoje s odjezdem z Rychnova 5:15, 
6:00, 6:30, 7:12, 15:15, 15:45, 16:15 a 17:15 hod. a do Rychnova v 5:02, 5:45, 6:15, 6:57, 14:09, 
15:30, 16:01 a 16:31 hod., 

- Linka č. 118 (Hlavní nádraží – Mšeno, Arbesova) – v pracovní dny zajištěn spoj s odjezdem 
z Autobusového nádraží v 6:11 hod. a ze Mšena v 6:35 hod., 

- Linka č. 119 (Žižkův Vrch – centrum – Nádraží Jablonecké Paseky) – standardní rozsah provozu 
(interval 30 minut po celý den, od 5:00 do 8:00 hod. a od 13:30 do 16:30 hod. jsou zajištěny 
spoje až na Žižkův Vrch),  

- Linka č. 126 (Janov – Hrabětice) – omezený provoz pracovního dne, zajištěny spoje s odjezdem 
z Janova v 6:40, 13:40, 14:40, 16:40 hod. a z Hrabětic v 7:03, 14:19, 15:19 a 17:03 hod.   

 
Nebude zabezpečen provoz na linkách č. 102, 112, 113 (spoje přes Malé Vrkoslavice zajištěny linkou 
č. 110), 116, 120, školních linkách č. 131, 132, 133 a noční lince N1.  
 
Žádáme cestující, aby nenastupovali do autobusů bez zakrytých úst a nosu. Zakrytí může být i 
provizorní. Pokud nemáte roušku, můžete použít šálu, šátek či nákrčník. 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s.  



 
 

Jablonecká dopravní a.s.  
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

www.jabloneckadopravni.cz 

 
 

Provoz městské hromadné dopravy od pondělí 27.4.2020 do odvolání 

Vážení cestující, od pondělí 27.4.2020 dochází k úpravě provozu MHD. Rozšiřuje se počet 
spojů na Vrkoslavice, do Kokonína, na Žižkův Vrch, na sídliště Šumava a do Jabloneckých 
Pasek. 

Rozsah provozu od pondělí 27.4.2020: 
- Linka č. 101 (Rychnov – Jablonec – Janov – Bedřichov) – v pracovní dny interval 30 

minut do 8:20 hod., dále interval 60 minut (odjezdy z Rychnova 51 minutu, odjezdy 
z Janova 50 minutu). Odjezdy z Bedřichova 41 minutu v intervalu 60–120 minut. O 
víkendu na lince č. 101 interval 60 minut,    

- Linka č. 104 (Lukášov – Rýnovice – Šumava – Paseky – Maxov) - rozšířený sobotní 
provoz (od 5:00 hod. po celý den interval 60 minut), 

- Linka č. 106 (Centrum – Rýnovická – Želivského) – sobotní provoz od 9:00 do 16:30,  
- Linka č. 107 (Centrum – Mšeno – Želivského) - sobotní provoz od 9:00 do 16:30 hod., 
- Linka č. 108 (Žižkův vrch – Paseky) – rozšířený sobotní provoz (v pracovní od 5:00 

hod. do 8:00 hod. a od 14:00 hod. do 17:00 hod. interval 30 minut) a dále interval 60 
minut, o víkendu od 8:00 hod. po celý den interval 60 minut,  

- Linka č. 109 (Nádraží Jablonecké Paseky – Mšeno – Rýnovice, průmyslová zóna) - 
v pracovní dny zajištěn spoj 5:27 z Pasek a 6:10 z Rýnovic, o víkendu linka nejede,  

- Linka č. 110 (Kokonín – Autobusové nádraží – Ostrý Roh) - v pracovní dny v provozu 
od 8:30 do 19:00 hod. (do 17:00 hod. všechny spoje až do Kokonína, dále jen na Ostrý 
Roh), v intervalu 60 minut. Spoj v 13:29 hod. z Kokonína je prodloužen do Rýnovic, 
průmyslové zóny, z Rýnovic odjíždí ve 14:27 hod., o víkendu v provozu od 8:30 do 
18:00 hod. v úseku Autobusové nádraží – Ostrý Roh, 

- Linka č. 114 (Nádraží Jablonecké Paseky – centrum – Horní Proseč) – v provozu 
v pracovní dny od 5:00 hod. po celý den interval 60 minut (do 17:30 hod. do Pasek), 
dále jen v úseku Autobusové nádraží – Horní Proseč, o víkendu od 7:00 hod. v úseku 
Autobusové nádraží – Horní Proseč, 

- Linka č. 115 (Rychnov – Jablonec) – v pracovní dny zajištěn spoj 4:52 hod. Pražská – 
Rychnov a 5:05 hod. Rychnov – Paseky. Spoje odjíždí o 10 minut dříve oproti 
standardnímu jízdnímu řádu, a dále spoje s odjezdy z Autobusového nádraží do 
Rychnova: 14:24, 15:30 a 16:31 hod. a z Rychnova na Autobusové nádraží: 15:15, 
16:15 a 17:15 hod., 

- Linka č. 126 (Janov – Hrabětice) – omezený provoz pracovního dne, budou 
zabezpečeny spoje s odjezdem z Janova v 6:40, 13:40, 14:40, 16:40 hod. a 
s odjezdem z Hrabětic v 7:03, 14:19, 15:19 a 17:03 hod.   

 
Nebude zabezpečen provoz na linkách č. 102, 103, 105, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 
školních linkách č. 131, 132, 133 a noční lince N1.  
 
Žádáme cestující, aby nenastupovali do autobusů bez zakrytých úst a nosu. 
Zakrytí může být i provizorní. Pokud nemáte roušku, můžete použít šálu, šátek 
či nákrčník. 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s.  



 
 

Jablonecká dopravní a.s.  
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

www.jabloneckadopravni.cz 

 
 

 
Úprava jízdního řádu linky č. 115 v úseku Autobusové nádraží – Rychnov                        

s platností od pondělí 20.4.2020 do odvolání  

Vážení cestující, od pondělí 20.4.2020 se na lince č. 115 v úseku Autobusové nádraží – 
Rychnov obnovují následující spoje: 

- Odjezdy z Autobusového nádraží do Rychnova: 14:24, 15:30 a 16:31 hod., 
- Odjezdy z Rychnova na Autobusové nádraží: 15:15, 16:15 a 17:15 hod. 

Dále zůstává zachován ranní spoj s odjezdem z Autobusového nádraží do Rychnova v 4:52 
hod. a z Rychnova do Jabloneckých Pasek v 5:05 hod.   
 
Žádáme cestující, aby nenastupovali do autobusů bez zakrytých úst a nosu. 
Zakrytí může být i provizorní. Pokud nemáte roušku, můžete použít šálu, šátek 
či nákrčník. 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s.  



 
 

Jablonecká dopravní a.s.  
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

www.jabloneckadopravni.cz 

 
 

 
Úprava jízdního řádu linky č. 110 Autobusové nádraží – Ostrý Roh                        

(Rýnovice) s platností od úterý 31.3.2020 do odvolání  

Spoje s odjezdem ze zastávky „Autobusové nádraží“ v 8:45 a 9:45 hod. budou prodlouženy 
až do zastávky „Rýnovice, samoobsluha“ (původní ukončení v zastávce „Ostrý Roh“).  
 
Žádáme cestující, aby nenastupovali do autobusů bez zakrytých úst a nosu. 
Zakrytí může být i provizorní. Pokud nemáte roušku, můžete použít šálu, šátek 
či nákrčník. 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s.  



 
 

Jablonecká dopravní a.s.  
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
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Omezení městské hromadné dopravy od čtvrtka 26.3.2020 do odvolání 

Vážení cestující, s ohledem na rozhodnutí vlády ČR, kdy došlo k prodloužení vyhlášené 
karantény platné pro celé území ČR a s tím spojené omezení volného pohybu osob, a to za 
účelem snížení rizika šíření koronaviru (COVID – 19), se s platností od čtvrtka 26.3.2020 
zavádí následující dopravní opatření na linkách MHD: 

Rozsah provozu od čtvrtka 26.3.2020: 

- Linka č. 101 (Rychnov – Jablonec – Janov – Bedřichov) – v pracovní dny interval 30 
minut do 8:00, dále interval 60 minut (odjezdy z Rychnova 51 minutu, odjezdy z Janova 
50 minutu). Odjezdy z Bedřichova 41 minutu v intervalu 60–120 minut. O víkendu na 
lince č. 101 interval 60 minut,    

- Linka č. 104 (Lukášov – Rýnovice – Šumava – Paseky – Maxov) - rozšířený sobotní 
provoz (od 5:00 hod. po celý den interval 60 minut), 

- Linka č. 106 (Centrum – Rýnovická – Želivského) – sobotní provoz od 9:00 do 16:30,  
- Linka č. 107 (Centrum – Mšeno – Želivského) - sobotní provoz od 9:00 do 16:30, 
- Linka č. 108 (Žižkův vrch – Paseky) – rozšířený sobotní provoz (v pracovní od 5:00 

hod. a o víkendu od 8:00 po celý den interval 60 minut),  
- Linka č. 109 (Nádraží Jablonecké Paseky – Mšeno – Rýnovice, průmyslová zóna) - 

v pracovní dny zajištěn spoj 5:27 z Pasek a 6:10 z Rýnovic, o víkendu linka nejede,  
- Linka č. 110 (Autobusové nádraží – Ostrý Roh) - v provozu denně od 8:45 do 19:00 

(o víkendu do 17:45) v intervalu 60 minut. Spoj v 13:45 z AN je v prac. dny prodloužen 
do Rýnovic, průmyslové zóny, z Rýnovic odjíždí ve 14:27,  

- Linka č. 114 (Nádraží Jablonecké Paseky – centrum – Horní Proseč) – v provozu 
pouze v úseku Autobusové nádraží – Horní Proseč, v prac. dny od 5:00 po celý den 
interval 60 minut, o víkendu od 7:00, 

- Linka č. 115 (Rychnov – Jablonec) – v pracovní dny zajišten spoj 4:52 Pražská – 
Rychnov a 5:05 Rychnov – Paseky. Spoje odjíždí o 10 minut dříve oproti 
standardnímu jízdnímu řádu, 

- Linka č. 126 (Janov – Hrabětice) – omezený provoz pracovního dne, budou 
zabezpečeny spoje s odjezdem z Janova v 6:40, 13:40, 14:40, 16:40 a s odjezdem 
z Hrabětic v 7:03, 14:19, 15:19 a 17:03.   

 
Nebude zabezpečen provoz na linkách č. 102, 103, 105, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 
školních linkách č. 131, 132, 133 a noční lince N1.  
 
 
Žádáme cestující, aby nenastupovali do autobusů bez zakrytých úst a nosu. 
Zakrytí může být i provizorní. Pokud nemáte roušku, můžete použít šálu, šátek 
či nákrčník. 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s.  


