
 
 

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

www.jabloneckadopravni.cz 

Provoz městské hromadné dopravy po dobu letních prázdnin     
od středy 1.7.2020 do pondělí 31.8.2020 

Vážení cestující, od středy 1.7.2020 po dobu letních prázdnin dochází k následujícím úpravám provozu 
MHD:  

- Linka č. 101 (Rychnov – Jablonec – Janov – Bedřichov) – standardní rozsah provozu, 
- Linka č. 102 (centrum – Paseky) – standardní rozsah provozu (bez školních spojů),   
- Linka č. 103 (centrum – Na Hutích) – standardní rozsah provozu,  
- Linka č. 104 (Lukášov – Rýnovice – Šumava – Paseky – Maxov) – standardní rozsah provozu,  
- Linka č. 105 (Paseky – Jindřichov) – standardní rozsah provozu, 
- Linka č. 106 (Centrum – Rýnovická – Želivského) – v prac. dny standardní rozsah provozu,            

o víkendu interval 60 minut od 9:00 do 16:30 hod. z AN vždy 12 minutu,  
- Linka č. 107 (Centrum – Mšeno – Želivského) - v prac. dny standardní rozsah provozu,                      

o víkendu interval 60 minut od 9:00 do 16:30 hod. ze Želivského vždy 21 min.,  
- Linka č. 108 (Žižkův vrch – Paseky) – standardní víkendový rozsah provozu,  
- Linka č. 109 (Nádraží Jablonecké Paseky – Mšeno – Rýnovice, průmyslová zóna) - v prac. dny 

zajištěny spoje z Pasek v 5:27, 6:31, 13:37 a 14:26 hod. a z Rýnovic v 6:10, 6:47, 13:14 14:10 a 
14:43 hod., obnoven víkendový provoz, z důvodu rekonstrukce plynovodu je od 1.7.2020 do 
odvolání pro linku č. 109 zrušena zastávka „Jeronýmova“ a „Březová“ – náhradní zastávka 
Paseky, ELP, 

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

- Linka č. 112 (Žižkův Vrch – Mšeno – Rýnovice) – prázdninový jízdní řád, v pracovní dny interval 
30 minut od 5:00 do 20:00 hod. dále interval 60 minut do 22:30 hod., z důvodu uzavírky 
komunikace v Lukášově nebudou po dobu prázdnin zajištěny spoje do zastávky Kunratice, 
Mšenská,  

- Linka č. 114 (Nádraží Jablonecké Paseky – centrum – Horní Proseč) – standardní rozsah 
provozu,  

- Linka č. 115 (Rychnov – Jablonec) – standardní rozsah provozu, 
- Linka č. 116 (Paseky – Na Roli) – standardní rozsah provozu, 
- Linka č. 119 (Žižkův Vrch – centrum – Nádraží Jablonecké Paseky) – standardní rozsah provozu,  
- Linka č. 120 (centrum – Novoveská) – standardní rozsah provozu,  
- Linka č. 126 (Janov – Hrabětice) – standardní rozsah provozu, obnoven víkendový provoz, 

odjezdy z Janova v prac. dny v 6:40, 13:10, 14:40, 15:10, 16:40 a 17:40 hod., o víkendu v 8:40 
a 16:40 hod., odjezdy z Hrabětic v prac. dny 7:03, 13:33, 14:55, 15:33, 17:03 a 18:03 hod., o 
víkendu v 9:08 a 17:08 hod. (o víkendu jsou spoje z Janova do Hrabětic zajištěny přes 
Bedřichov).   

 
Od 1.7.2020 se zavádí nová linka č. 123 (Autobusové nádraží – Liberecká). Linka bude v provozu po 
dobu uzavírky ulice Budovatelů (nejdéle do listopadu). Odjezdy z Autobusového nádraží v prac. dny 
v 9:00, 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hod., o víkendu v 10:00 hod., odjezdy z Liberecké v 9:08, 10:08, 
12:08, 14:08 a 16:08 hod., o víkendu 10:08 hod.  

 
Po dobu letních prázdnin nebudou v provozu školní linky č. 131, 132 a 133, linka č. 113 (spoje přes 
Malé Vrkoslavice jsou zajištěny linkou č. 110), linka č 118 (Hlavní nádraží – Mšeno, Arbesova), a noční 
víkendová linka N1. Na ostatních linkách nepojedou spoje označené číslem „40“ a „44“ (v provozu 
ve dny školního vyučování).  
 
Děkujeme za pochopení. 
Jablonecká dopravní a.s. 
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