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Dopravní opatření na linkách MHD č. 102 a č. 117 
z důvodu havárie plynového potrubí v ulici           

5. května od úterý 18. 10. 2022 (8:00 hodin) do 
odvolání  

 
 
Dopravní opatření: 
 
• Zrušení zastávky v ulici 5. května u základní školy v obou 

směrech,  
• Zřízení náhradních zastávek Podhorská a Podhorská, Vikýř 

v obou směrech. 
 
 
Objízdné trasy: 
 
Linka č. 102 (pracovní dny) - spoje s odjezdem v 7:45 a 12:45 hod. ze 
zastávky Autobusové nádraží jedou ulicí Podhorskou (zde náhradní 
zastávka Podhorská a Podhorská, Vikýř) a dále spoje pokračují po své 
standardní trase. Po stejné objízdné trase jede i spoj na Autobusové 
nádraží s odjezdem z Jabloneckých Pasek v 13:31 hod.  
Ostatní spoje linky č. 102 jsou zabezpečeny po své standardní trase. 
 
Linka č. 117 (pracovní dny) – spoje s odjezdem v 5:51 ze zastávky Na 
Hutích a 10:50 ze zastávky Novoveská jedou do zastávky Autobusové 
nádraží ulicí Podhorskou (zde náhradní zastávka Podhorská, Vikýř a 
Podhorská).  
Ostatní spoje linky č. 117 jsou zabezpečeny po své standardní trase. 
 
 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 
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Omezení provozu MHD od 1. 9. do 30. 9. 2022 nad rámec 
standardního provozu MHD 

 
Na vedení statutárního města se obrátil externí dopravce, společnost Umbrella 
Coach & Buses s.r.o., který zajišťuje služby MHD na Jablonecku se žádostí o 
omezení dopravy od 1. 9. do 30. 9. 2022 nad rámec standardních jízdních řádů. 
Důvodem žádosti jsou personální problémy dopravce (dočasný nedostatek řidičů 
pro zajištění služeb městské hromadné dopravy). 
 
Dopravní opatření se dotkne v pracovní dny linek č. 110 a 112. Na sídliště 
Mšeno a Janovská bude zajištěn pravidelný interval 15 minut linkami č. 101         
a 107. 
 
 
Linka č. 110 Autobusové nádraží – Mšeno, Arbesova: 
Zajištěny budou spoje s odjezdem z Autobusového nádraží v 6:12 a 
7:23 hod. 
Ze Mšena, Arbesova MŠ v 6:37 a 7:37 hod. 
 
 
Linka č. 112 Rýnovice, prům. zóna – Mšeno – Autobusové nádraží – 
Mšeno – Rýnovice, prům. zóna: 
Z Rýnovic směr Autobusové nádraží budou zajištěny spoje s odjezdem 
v 6:15, 6:47, 7:17, 13:17, 14:13, 14:47 a 15:17 hod.  
Z Autobusového nádraží do Rýnovic v 6:37, 7:09 a 13:39 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 
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Dopravní opatření na linkách MHD platné od čtvrtka 1. 9. 2022 

 
 
Od čtvrtka 1. 9. 2022 se ruší letní jízdní řády. Obnovuje se provoz školních linek 
č. 131, 132 a 133. Na ostatních linkách MHD budou v provozu spoje označené 
číslicí 40 a 44. Nadále nebude provozována noční víkendová okružní linka            
č. 130. 
 
Další změny v provozu MHD platné od 1. 9. 2022: 
 
Na linkách č. 101, 105 a 115 se ruší dopravní opatření platné od 18. 7. 2022 
(neprůjezdnost úseku Kokonín – Rychnov), linky se vrací do původního 
dopravního režimu (shodný rozsah provozu a časy odjezdů z konečných). 
 

• Linka č. 101 Rychnov – Kokonín – Autobusové nádraží – Janov – Bedřichov 
(linka se obnovuje v plném rozsahu v původních časech odjezdů 
z konečných, z Rychnova do Kokonína jede po objízdné trase ulicí Školní – 
Ještědská – Kostelní – Boční – Rychnovská na zastávku Kokonín, IMP) 

 
• Linka č. 105 Horní Proseč – Autobusové nádraží – Kokonín (ruší se vložené 

spoje Autobusové nádraží – Kokonín, které nahrazovaly spoje linky č. 101)  
 

• Linka č. 111 Rychnov – Pulečný bude do Pulečného z důvodu stavebních 
prací na křižovatce v Pulečném (současná provizorní konečná zastávka a 
otočka autobusů) jezdit po objízdné trase ulicí Školní – Ještědská (zde 
náhradní konečná a nástupní zastávka v prostoru nad čerpací u 
zemědělského objektu). Vynechána je zastávka Lidový dům směr Pulečný. 
Časy odjezdů a rozsah spojů zůstává zachován.     
 

• Linka č. 115 Hodkovice n. M. – Rychnov – Autobusové nádraží – Paseky / 
Rýnovice (linka se obnovuje v plném rozsahu v původních časech odjezdů 
z konečných)  

 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 
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Dopravní opatření platné v úterý 30. 8. 2022 od 7:00 hod. do 23:45 hod. 

(pokládka asfaltového povrchu v ulici U Zeleného stromu) 
 
 
Z důvodu pokládky nového asfaltového povrchu v ulici U Zeleného stromu, budou pro linky 
MHD platit v úterý 30. 8. 2022 od 7:00 hod. do 23:45 hod. následující dopravní opatření: 
 
Linka č. 104 (směr Rýnovice, Lukášov) a linka č. 106 (směr Želivského) ze 
zastávky Kamenná pojede bez zastavení do zastávky Divadlo (zde náhradní 
zastávka za zastávku Lázně a Budovatelů) a dále pokračuje ulicí Rýnovickou po 
své standardní trase. 
 
Linka č. 105 (směr Horní Proseč) ze zastávky Kamenná pojede bez zastavení do 
zastávky Divadlo (zde náhradní zastávka za zastávku Lázně) a dále pokračuje ulicí 
Rýnovickou po své standardní trase. 
 
Ve směru do Rýnovic dočasně zrušeny zastávky Lázně a Budovatelů. Náhradní 
zastávka Divadlo. 
 
Linka č. 104 (směr sídliště Šumava, Lučany, Maxov), linka č. 105 (směr Kokonín) 
a linka č. 106 (směr Nádraží Jablonecké Paseky) ze zastávky Petra Bezruče 
pojede do ulice 28. října (zde za křižovatkou s ulicí Rýnovická náhradní zastávka 
za zastávku Liberecká). Linky dále mimořádně zastavují na zastávce Obchodní 
akademie a následně pokračují přes zastávku Kamenná (linky č. 104 a 106) na 
autobusové nádraží, zde se napojují na své standardní trasy. Linka č. 105 jede ze 
zastávky Obchodní akademie přímo na autobusové nádraží. 
 
Ve směru na autobusové nádraží dočasně zrušeny zastávky Liberecká a Lázně. 
Náhradní zastávky v ulici 28. října (za křižovatkou s ulicí Rýnovická) a Obchodní 
akademie. 
 
Linka č. 112 (směr autobusové nádraží) ze zastávky Obchodní akademie 
pokračuje na autobusové nádraží. Vynechává zastávky Mírové náměstí 
(Radnice), Divadlo, Liberecká a Lázně.        
 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní 
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Dopravní opatření Kokonín – pokládka  
asfaltu ve dnech 20. 8. – 21. 8. 2022 

  
Sobota 20. 8. 2022 
Pokládka asfaltu v úseku Kokonín, sokolovna – IMP. Autobusy linky     
č. 105 budou jezdit ze zastávky Horní Kokonín jednosměrně na 
zastávku Kokonín, pošta a Kokonín, sokolovna. Zastávka Kokonín, 
sokolovna bude umístěna před křižovatkou s ulicí Na Svahu. Linka     
č. 105 je dále vedena ulicí Na Svahu a Dělnickou na zastávku Horní 
Kokonín a pokračuje na autobusové nádraží. 
Vynechána je zastávka Kokonín, IMP bez náhrady.  
 
Neděle 21. 8. 2022 
Pokládka v úseku mezi zastávkami Kokonín, pošta – Kokonín, 
sokolovna. Autobusy linky č. 105 budou jezdit ze zastávky Horní 
Kokonín obousměrně ulicí Dělnickou a Na Svahu na zastávku 
Kokonín, sokolovna a dále pokračují na konečnou zastávku Kokonín, 
IMP.  
Vynechána je zastávka Kokonín, pošta bez náhrady.  
  

 Dopravní opatření Kokonín – pokládka asfaltu ve 
dnech 27. 8. – 28. 8. 2022 

 
Sobota 27. 8. 2022 a neděle 28. 8. 2022 
Pokládka v úseku mezi zastávkami Kokonín, sokolovna – IMP až k ulici 
Boční. Autobusy linky č. 105 budou jezdit ze zastávky Horní Kokonín 
jednosměrně na zastávku Kokonín, pošta a Kokonín, sokolovna. 
Zastávka Kokonín, sokolovna bude umístěna před křižovatkou s ulicí 
Na Svahu. Linka č. 105 je dále vedena ulicí Na Svahu a Dělnickou na 
zastávku Horní Kokonín a pokračuje na autobusové nádraží. 
Vynechána je zastávka Kokonín, IMP bez náhrady.  
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 
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Dopravní opatření Kokonín, Pulečný, Rychnov od 18. 7. 2022 do 31. 8. 2022 
 
Z důvodu pokračujících stavebních prací v Kokoníně bude od 18. 7. 2022 do     
31. 8. 2022 neprůjezdná Rychnovská ulice v úseku od Kokonín, IMP do ulice 
Boční. Z tohoto důvodu budou platit následující dopravní opatření: 
 

• Linka č. 101 nebude obsluhovat oblast Vrkoslavic a Kokonína, spoje 
z Bedřichova a Janova do Rychnova pojedou z Autobusového nádraží po 
rychlostní komunikaci (po trase linky 115). Odjezdy z Autobusového 
nádraží do Rychnova po většinu dne v 15 a 45 minutu, odjezdy 
z Rychnova do Jablonce, Janova, Bedřichova v 28 a 58 minutu.   

 
• Linka č. 105 bude mít navýšený počet spojů z Autobusového nádraží na 

Vrkoslavice a do Kokonína. Odjezdy z Autobusového nádraží do 
Kokonína po většinu dne v 15 a 45 minutu, odjezdy z Kokonína na 
Autobusové nádraží v 29 a 59 minutu. 
 

• Linka č. 105 ve směru z Kokonína do centra města nebude obsluhovat 
zastávku Kokonín, pošta z důvodu zjednosměrnění ulice Rychnovská za 
okružní křižovatkou. Náhradní zastávka Horní Kokonín. 
 

• Linka č. 115 (Paseky – Autobusové nádraží – Rychnov – Hodkovice) 
nebude od 18. 7. 2022 do 31. 8. 2022 provozována. Linku č. 115 
nahrazuje linka č. 101. Do Pasek a z Pasek je třeba využít spoje linky č. 
102, 103 a 104 s přestupem na Autobusovém nádraží na linku č. 101.   
 

• Úsek Rychnov – Hodkovice nebude po uvedenou dobu autobusy MHD 
obsloužen. 
 

• Výluková linka č. 111 (Rychnov – Pulečný) bude provozována podle 
stávajícího jízdního řádu. 

 
Veškeré informace o změnách MHD získáte na webových stránkách společnosti 
Jablonecká dopravní a.s. – www.jabloneckadopravni.cz 
 
Omlouváme se za dopravní komplikace. 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 
 

http://www.jabloneckadopravni.cz/
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Dopravní opatření Liberecká (zastávka Divadlo) 8. 7. 2022 do 16. 7. 2022 

 
 

Linka č. 103 (Paseky – Horní Proseč): ve směru na Horní Proseč jede linka z Autobusového 
nádraží na zastávky Kamenná – Lázně – Budovatelů a dále pokračuje po své standardní trase. 
Vynechány jsou zastávky Mírové náměstí, Radnice a Divadlo. 
V opačném směru ze stanice Nemocniční pokračuje do zastávek Liberecká – Lázně a dále 
pokračuje po své standardní trase. Vynechána je zastávka Divadlo směr centrum. 
 
 
Linka č. 105 (Kokonín – Horní Proseč): ve směru na Horní Proseč jede linka z Autobusového 
nádraží na zastávky Kamenná – Lázně – Budovatelů a dále pokračuje po své standardní trase. 
Vynechána je zastávka Divadlo. 
 
 
Linka č. 112 (Rýnovice – Liberecká – Mšeno – Rýnovice): ze zastávky Jablonex pokračuje na 
Horní náměstí (zde náhradní zastávka), dále jede ulicí 28. října (zde náhradní zastávka), 
Rýnovickou ulicí do ulice Liberecké, kde se napojuje na svoji standardní trasu. Vynechány jsou 
zastávky Obchodní akademie, Mírové náměstí, Radnice a Divadlo.   
 
 
Linka č. 115 (Paseky – Rychnov): ze zastávky Jablonex pokračuje na Horní náměstí (zde 
náhradní zastávka), dále jede ulicí 28. října, Rýnovickou do ulice Liberecké, kde se napojuje na 
svoji standardní trasu. Vynechány jsou zastávky Obchodní akademie, Mírové náměstí, 
Radnice.  
 
 
Linka č. 116 (Nádraží Jablonecké Paseky – Želivského): ve směru na Želivského jede linka 
z  Autobusového nádraží na zastávky Kamenná – Lázně – Budovatelů a dále pokračuje po své 
standardní trase. Vynechány jsou zastávky Mírové náměstí, Radnice a Divadlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

www.jabloneckadopravni.cz 

 
 

 
 
 

Dopravní opatření (letní prázdniny) od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 
 
 

Po dobu hlavních školních prázdnin od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 
budou platit následující omezení provozu: 

• Nebudou provozovány školní linky č. 131, 132, 133, 
• Na lince č. 104 (Lukášov – Maxov) nebude v pracovní den 

zabezpečen spoj v 5:14 z Autobusového nádraží do Rýnovic, 
průmyslové zóny (využít lze spoj s odjezdem 5:15 
z Autobusového nádraží do Lukášova),   

• V pracovní dny nebude zajištěna linka č. 108 (Autobusové 
nádraží – Žižkův vrch), dopravu na Žižkův vrch zabezpečí linka č. 
107 v intervalu 30 minut po celý den, 

• Nebude zabezpečena linka č. 110 (Autobusové nádraží – 
Mšeno, Arbesova), 

• Na lince č. 112 budou v provozu pouze spoje s odjezdem 
z Rýnovic z průmyslové zóny v 6:15, 14:13, 15:17, spoje budou 
ukončeny na Autobusovém nádraží, 

• Na lince č. 113 (Autobusové nádraží – Malé Vrkoslavice – 
Kokonín) bude omezen rozsah provozu. Na lince budou 
zabezpečeny pouze dopolední spoje, ostatní spoje vedené přes 
Malé Vrkoslavice zajistí linka č. 105 (Horní Proseč – Autobusové 
nádraží – Kokonín). 

• Na lince č. 118 (Autobusové nádraží – Paseky – Jindřichov) 
nebudou zabezpečeny spoje v 13:31 a 15:46 z Autobusového 
nádraží do Pasek a v 16:06 z Pasek na Autobusové nádraží, 

• Na ostatních linkách nebudou zajištěny spoje s označením „40“ 
a „44“.   
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Dopravní opatření na linkách MHD od pondělí 30. 5. 2022  
 

 
Linka č. 113 Autobusové nádraží – Malé Vrkoslavice – Kokonín (Rychnov): 
 
Od pondělí 30. 5. 2022 se linka vrací na svoji původní trasu. Obnovuje 
se zastávka Krkonošská a ruší se zastávka Kokonín, Horní Kokonín.  
Linka bude dále využívat zastávku Kokonín, pošta umístěnou v Letní 
ulici. 
 
 
 
 
Linka č. 117 Autobusové nádraží – Novoveská – Na Hutích – Autobusové 
nádraží:  
 
Od pondělí 30. 5. 2022 z důvodu uzavírky části Lesní ulice je zastávka 
Raisova přemístěna před křižovatku Lesní x Raisova. 
Zastávka Lesní je zrušena bez náhrady, nejbližší zastávka Liliová 
(docházková vzdálenost 300 metrů).  
 
 
 
 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 
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Dopravní opatření na linkách MHD z důvodu havárie 
plynového potrubí na křižovatce ulic SNP x 5. května     

platná od čtvrtka 19. 5. 2022 – 8:00 hod.  
 
 

Po ukončení prací bude provoz MHD navrácen ihned do původních 
tras. 
 
 
Dopravní opatření: 
 

- Zrušení zastávky v ulici 5. května u základní školy 
pro linky č. 102, 103, 108, 117 a 132 (netýká se 
spojů linky č. 117 směr Novoveská v následujících 
časech: 9:40, 10:37 a 11:40, tyto spoje i nadále 
budou využívat zastávku 5. května), 

 
- Zřízení náhradní zastávky v ulici Bažantí za 

křižovatkou s ulicí 5. května (docházková 
vzdálenost 100 metrů).   

 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 
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Dopravní opatření na linkách MHD od pondělí 16. 5. 2022  
 
 
 
Dopravní opatření na linkách č. 109, 115 a 118: 
➢ Z důvodu pokračujících stavebních prací v ulici U Přehrady 

dochází ke zrušení zastávky Bižuterie směr Paseky  
➢ Nejbližší zastávka: Jablonecké Paseky, ELP (docházková 

vzdálenost 300 metrů) 
 
 
 
 
 
Rozšíření počtu spojů na výlukové lince č. 111 Pulečný – Rychnov 
v pracovní dny:  
 
Na základě podnětů od cestujících se v pracovní dny jízdní řád doplňuje 
o následující spoje: 
Odjezdy v pracovní dny z Pulečného: 5:15, 15:15, 16:15, 17:15 a 18:15 
hod. 
Odjezdy v pracovní dny z Rychnova: 5:09, 15:09, 16:09, 17:09 a 18:09 
hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 
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Dopravní opatření na linkách MHD č. 101, 105 a 113 v Kokoníně     

od pondělí 9. 5. 2022 
 
 

Z důvodu pokračování rekonstrukce kanalizace v části Rychnovské ulice budou 
autobusy MHD jezdit po objízdné trase ulicí Dělnickou a na Svahu. 
 
 
Po dobu částečné uzavírky Rychnovské ulice nedojde k vynechání žádné 
zastávky.  
 
 
Pro oba směry (z centra města a od IMP) bude využívána zastávka „Kokonín, 
pošta“ před okružní křižovatkou ve směru z centra města.    
 

 
 

 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 
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Dopravní opatření na linkách MHD z důvodu opravy mostu na silnici 
č. I/14 v ulici Podhorské od pondělí 16. 5. 2022 do pátku 2. 9. 2022  

 
 
 
Dopravní opatření: 

- Zrušení zastávek Podhorská a Podhorská, Vikýř v obou směrech, 
- Zřízení náhradní zastávky v ulici 5. května u základní školy.  

 
 
 
 
Objízdné trasy jednotlivých linek MHD: 
 
 
Linky č. 102, 103 a 117 (v pracovní dny), školní linka č. 132 a linka č. 
108 (o víkendech) ze zastávky Autobusové nádraží jedou ulicí 5. května 
(zde náhradní zastávka u základní školy) a dále linky pokračují po své 
standardní trase. Po stejné trase jedou linky i zpět na zastávku 
Autobusové nádraží.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 



 
 

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

www.jabloneckadopravni.cz 

 
 

Dopravní opatření na linkách MHD č. 101 a 111 od neděle 1. 5. 2022 
 
 

Linka č. 101 Bedřichov – Jablonec – Rychnov: první ranní spoj z Jablonce do 
Rychnova bude odjíždět o 5 minut dříve. Současný odjezd ze zastávky 
Janovská, Silka v 3:45 hod. – nový odjezd již v 3:40 hod. 
 
Výluková linka č. 111 Rychnov – Pulečný: na základě nízkého využití stávajících 
spojů a provedených dopravních průzkumů se prodlužuje interval mezi spoji 
z 30 minut na 60 minut. 
 
Odjezdy z Rychnova do Pulečného: 4:07, 4:39 (jen v pracovní den), 5:39, 6:39, 
7:09 (jen v pracovní den), 7:39, 8:39, 9:39, 10:39, 11:39, 12:39, 13:39, 14:39, 
15:39, 16:39, 17:39, 18:39, 19:39, 20:39, 21:39, 22:09 a 22:57 hod.  
 
Odjezdy z Pulečného do Rychnova: 4:11, 4:45, 5:45, 6:45, 7:15 (jen v pracovní 
dny), 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 
18:45, 19:45, 20:45, 22:12 a 23:12 hod. 
 
 
 
Dopravní opatření na linkách MHD č. 101, 105 a 113 v Kokoníně od 

pondělí 2. 5. 2022 
 

Z důvodu pokračování rekonstrukce kanalizace v části Rychnovské ulice budou 
autobusy MHD jezdit po objízdné trase ulicí Dělnickou a Na Svahu. 
 
Po dobu částečné uzavírky Rychnovské ulice nedojde k vynechání žádné 
zastávky.  
 
Pro oba směry (z centra města a od IMP) bude využívána zastávka „Kokonín, 
pošta“ před okružní křižovatkou ve směru z centra města.    
 
 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 



 
 

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

www.jabloneckadopravni.cz 

 
 

 
Dopravní opatření na linkách MHD z důvodu pokládky asfaltu na 
křižovatce ulic Podhorská a SNP od úterý 5. 4. do pátku 8. 4. 2022 

 
 

 
Dopravní opatření: 

- Zrušení zastávek Podhorská a Podhorská, Vikýř v obou směrech, 
- Zřízení náhradní zastávky v ulici 5. května u základní školy.  

 
 
Objízdné trasy jednotlivých linek MHD: 
 
 
Linka č. 102 a 103 (v pracovní dny) a linka č. 108 (o víkendech) ze zastávky 
Autobusové nádraží jede ulicí 5. května (zde náhradní zastávka u základní školy) 
a dále linky pokračují po své standardní trase. Po stejné trase jedou linky i zpět 
na zastávku Autobusové nádraží.  
 
 
Linka č. 117 ze zastávky Autobusové nádraží jede ulicí 5. května (zde náhradní 
zastávka u základní školy) a dále pokračuje na zastávku Novoveská ulicí SNP a 
Jarní (zastávka Novoveská bude pro linku č. 117 přemístěna před křižovatku ulic 
Jarní a Novoveská. 
 
 
Linka č. 132 pouze ve směru na Novou Ves ze zastávky Autobusové nádraží jede 
ulicí 5. května (zde náhradní zastávka u základní školy) a dále pokračuje po své 
standardní trase.  
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 



 
 

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

www.jabloneckadopravni.cz 

 
 

 
Objízdné trasy linek MHD od 1. 4. 2022 z důvodu uzavření ulice Kamenná 

 
Od pátku 1. 4. 2022 z důvodu uzavření ulice Kamenná od Dolního náměstí 
směrem ke křižovatce s ulicí Smetanova nebude obsloužena zastávka 
„Kamenná „pro linky směr Mšeno, Janovská, Janov, Bedřichov a Mírové 
náměstí (Radnice). 
 
 
Objízdná trasa pro linky č. 101, 107, 110, 112, 115, 132 směr Mšeno, 
Janovská, Janov, Bedřichov: 
 
Z autobusového nádraží na ulici 5. května – Mostecká – Podhorská – 
Smetanova – Hasičská (zastávka Obchodní akademie) a dále po své trase. 
 
 
Objízdná trasa pro linky č. 103 a 116 směr Mírové náměstí (Radnice):  

 
Z autobusového nádraží na ulici 5. května – Mostecká – Podhorská – 
Smetanova – Mírové náměstí (zastávka Mírové náměstí, Radnice) a dále po své 
trase. 

 
 
Náhradní zastávka za stanici „Kamenná“ pro linky č. 101, 103, 107, 110, 112, 
115, 116, a 132 – směr Mšeno, Janovská, Janov, Bedřichov a Mírové náměstí 
(Radnice) je zastávka „Autobusové nádraží“ s docházkovou vzdáleností 200 
metrů.  
 
 
 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 



 
 

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

www.jabloneckadopravni.cz 

 
 

Dopravní opatření v úseku Kokonín, IMP – Rychnov platné od pátku 
1. 4. 2022 z důvodu dlouhodobé uzavírky „Pulečenského lesa“ 

 
Spoje linky č. 101 budou od pátku 1. 4. 2022 ze zastávky „Kokonín, IMP“ do Rychnova vedeny 
obousměrně ulicí Boční – Kostelní – Ještědská (náhradní zastávka Rychnov, Taxus pro směr 
Jablonec) – Školní (náhradní zastávka Rychnov, náměstí pro směr nádraží) – Nádražní a dále 
po své standardní trase na konečnou zastávku Rychnov, nádraží. Časy odjezdů z Rychnova 
směr Jablonec zůstávají shodné, pouze se upravuje čas odjezdu posledního nočního spoje, 
nově bude spoj odjíždět až v 00:11 hod.    

 
V úseku Rychnov, nádraží – Pulečný bude zavedena zvláštní linka č. 111, na trase linky budou 
zřízeny zastávky: 
Rychnov, nádraží; Rychnov, náměstí; Rychnov, Lidový dům a Pulečný.  
 
Odjezdy v pracovní dny z Rychnova, nádraží do Pulečného: 00:04, 4:13, 4:39, 5:09, 5:39, 6:09, 
6:39, 7:09, 7:39, 8:09, 8:39, 9:09, 9:39, 10:09, 10:39, 11:09, 11:39, 12:09, 12:39, 13:09, 13:39, 
14:09, 14:39, 15:09, 15:39, 16:09, 16:39, 17:09, 17:39, 18:09, 18:39, 19:09, 19:39, 20:09, 
20:39, 21:09, 21,39, 22:09, 22:57 hod. 
 
Odjezdy v pracovní dny z Pulečného do Rychnova: 00:07, 4:09, 4:45, 5:15, 5:45, 6:15, 6:45, 
7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 
14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 
21:32, 22:12, 23:12 hod.  
 
Odjezdy o víkendu a ve svátek z Rychnova, nádraží do Pulečného: 00:04, 4:13, 5:39, 6:09, 
6:39, 7:09, 7:39, 8:09, 8:39, 9:09, 9:39, 10:09, 10:39, 11:09, 11:39, 12:09, 12:39, 13:09, 13:39, 
14:09, 14:39, 15:09, 15:39, 16:09, 16:39, 17:09, 17:39, 18:09, 18:39, 19:09, 19:39, 20:09, 
20:39, 21:09, 21,39, 22:09, 22:57 hod.  
 
Odjezdy o víkendu a ve svátek z Pulečného do Rychnova: 00:07, 4:09, 4:45, 5:45, 6:15, 6:45, 
7:15, 7:45,8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 
14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 
21:32, 22:12, 23:12 hod. 
 
Linka č. 101 bude na zastávce Rychnov, nádraží vždy čekat na příjezd zvláštní linky č. 111        
z Pulečného. Odjezd zvláštní linky č. 111 ve směru od nádraží do Pulečného bude vždy až po 
příjezdu linky č. 101 od Jablonce. 
 
Spoj linky č. 105 s odjezdem v pracovní dny z Rychnova v 5:07 hod. a spoj linky č. 113 
s odjezdem z Autobusového nádraží v 17:30 hod. bude jezdit po shodné objízdné trase jako 
linka č. 101, spoje nebudou obsluhovat zastávky Rychnov, Lidový dům a Pulečný. 
  
Cestujícím se omlouváme za komplikace při cestování MHD, Jablonecká dopravní a.s. 



 
 

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

www.jabloneckadopravni.cz 

 
 

 
Dopravní opatření na linkách MHD č. 103 a 116 platné                       

od pondělí 7. 3. 2022 do neděle 31. 7. 2022 
 
 
Od pondělí 7. 3. 2022 do neděle 31. 7. 2022 z důvodu úplné uzavírky části 
Hřbitovní ulice dochází na linkách MHD č. 103 a 116 k následujícím úpravám 
provozu: 
 
Linka č. 103 (směr Horní Proseč – Autobusové nádraží – Paseky): ze zastávky „Na Roli“ 
pokračuje ulicí Rýnovická – Riegrova (zde náhradní zastávka „Nemocnice“ umístěná v kopci 
směrem k hlavnímu vchodu do nemocnice) – Žitná – Petra Bezruče – 28. října (zde náhradní 
zastávka „Nemocniční“ za křižovatkou s ulicí Petra Bezruče), přesunutí stávající zastávky 
„Nemocniční“ o 150 m směrem k centru města – Rýnovická a dále po své aktuální trase. 
 
Linka ve směru z Horní Proseče do Pasek vynechává zastávky „Urnový háj“ a „Koloniál“. 
V opačném směru je provoz linky zajištěn bez omezení po stávající trase. 
 
Linka č. 116 (Rýnovice, Želivského – Autobusové nádraží – Nádraží Jablonecké Paseky a 
zpět): ze zastávky „Na Roli“ pokračuje ulicí Rýnovická do zastávek „Nemocnice“ a „Petra 
Bezruče“, dále se v ulici 28. října napojuje na svoji stávající trasu. V opačném směru taktéž 
zastavuje na zastávkách „Petra Bezruče“ a „Nemocnice“. 
Linka obousměrně vynechává zastávky „Urnový háj“, „Koloniál“ a „Nemocniční“. 
 
 
Dopravní opatření na lince MHD č. 113 platné od čtvrtka 10. 3. 2022 
 
Od čtvrtka 10. 3. 2022 z důvodu úplné uzavírky části Letní ulice dochází na 
lince č. 113 k následující úpravě provozu: 
 
Linka č. 113 (Autobusové nádraží – Malé Vrkoslavice – Kokonín): ze zastávky „Vrkoslavice, 
Janáčkova“ pokračuje ulicí Pražská – Rychnovská do zastávek „Horní Kokonín“ a „Kokonín, 
pošta“ (zde je pro část spojů konečná zastávka, nástup a výstup bude u těchto spojů 
uskutečněn na zastávce „Kokonín, pošta“ před okružní křižovatkou ve směru z centra města), 
spoje pokračující do Kokonína, IMP a Rychnova pokračují dále po své stávající trase. 
Linka vynechává zastávku „Krkonošská“ a neobsluhuje zastávku „Kokonín, pošta“ v Letní 
ulici.   

 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 

   



 
 

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

www.jabloneckadopravni.cz 

 
 

 
 

Dopravní opatření na linkách MHD platné od pátku 17. 12. 2021 
 
 
Od pátku 17. 12. 2021 se ruší uzavírka ulice Podhorské a SNP. Linky č. 102, 103, 
108, 117 a 132 se vrací na své standardní trasy se zastávkami Podhorská                        
a Podhorská, Vikýř. Náhradní zastávka v ulici 5. května u školy je pro tyto linky 
zrušena.  
      
 
Další změny v provozu MHD platné od pátku 17. 12. 2021: 
 
Linka č. 115 (Paseky – Autobusové nádraží – Rychnov – Hodkovice nad 
Mohelkou) 
 
Z důvodu zjednodušení tarifního odbavení cestujících, kteří využívají nové spoje do Hodkovic 
nad Mohelkou, dochází k následující administrativní úpravě jízdního řádu: 

- Spoje jedoucí z Jablonce nad Nisou do Hodkovic nad Mohelkou a zpět jsou rozděleny 
na dva samostatné spoje Jablonec nad Nisou – Rychnov u Jablonce nad Nisou a 
Rychnov u Jablonce nad Nisou – Hodkovice nad Mohelkou. 

 
Časy odjezdů všech spojů zůstávají zachovány. 

 
 
 
 
Žádáme cestující, aby nenastupovali do autobusů bez zakrytých úst a nosu. 
Zakrytí musí být respirátorem nebo obdobným prostředkem. 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 



 
 

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

www.jabloneckadopravni.cz 

 
 

 
Dopravní opatření na linkách MHD platné od neděle 12. 12. 2021 

 
Od neděle 12. 12. 2021 dochází k následujícím úpravám jízdních řádů:     
 
Linka č. 104 (Lukášov – Autobusové nádraží – Lučany – Maxov)  
Na základě obdržených podnětů od cestujících dochází k následným úpravám jízdního řádu: 
Spoj č. 11 s odjezdem v 5:59 hod. z Lukášova pojede ve dny školního vyučování až na Maxov 
(nyní končí Lučany, škola). Spoj č. 15 s odjezdem 7:29 hod. z Lukášova bude nově končit 
v zastávce Lučany, škola (nyní končí v zastávce Maxov, kostel). K dopravě na Maxov lze využít 
spoje s odjezdem o 30 minut dříve. Spoj č. 12 s odjezdem v 6:56 hod. z Lučan bude nově 
odjíždět ve dny školního vyučování již z Maxova v 6:49 hod., spoj č. 16 bude odjíždět v 7:57 
hod. z Lučan (nyní odjíždí v 7:49 hod. z Maxova). K dopravě z Maxova lze využít spoj 
s odjezdem o 30 minut dříve.   
 
Linka č. 115 (Paseky – Autobusové nádraží – Rychnov – Hodkovice nad 
Mohelkou) 
Ve spolupráci se společností KORID LK se dva spoje prodlužují až do Hodkovic nad Mohelkou. 
Jedná se o spoj č. 2 s odjezdem 4:30 hod. z Autobusového nádraží v 4:30 hod., Rychnov, 
nádraží 4:45 hod., Hodkovice 4:56 hod. Odjezd z Hodkovic 5:05 hod., Rychnov, nádraží 5:15 
hod., Autobusové nádraží 5:30, Paseky, ELP 5:37 hod. Dalším spojem, který je prodloužen až 
do Hodkovic je spoj č. 16, který bude nově odjíždět z Pasek, ELP až ve 14:12 hod., Autobusové 
nádraží 14:30 hod., Rychnov, nádraží 14:45 hod., Hodkovice 14:56 hod. Odjezd z Hodkovic 
15:05 hod., Rychnov 15:15 hod., Autobusové nádraží 15:30 hod. 
Ostatní spoje se nemění, odjezdy z Autobusového nádraží a Rychnova zůstávají zachovány. 
 
Další změny v provozu MHD platné od 12. 12. 2021: 
 
Na ostatních linkách MHD dochází pouze k aktualizaci poznámek k platným jízdním řádům, 
(různá omezení provozu v následujícím kalendářním roce).   
 
Žádáme cestující, aby nenastupovali do autobusů bez zakrytých úst a nosu. 
Zakrytí musí být respirátorem nebo obdobným prostředkem. 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 



 
 

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

www.jabloneckadopravni.cz 

 
 

Dopravní opatření na linkách MHD platné od středy 1. 12. 2021 
 
Od středy 1. 12. 2021 se ruší dopravní omezení v Kokoníně a Liberecké ulici, 
provoz linek MHD se vrací na své původní trasy.   
 
Linky č. 101 (Rychnov – Bedřichov), 105 (Kokonín – Horní Proseč) a vybrané 
spoje linky č. 113 (Kokonín – Autobusové nádraží) ze zastávky Kokonín, sokolovna 
pojedou do zastávky Kokonín, pošta ulicí Rychnovskou (ruší se objízdná trasa ulicí Na Svahu a 
Dělnickou). 
 
Linka č. 103 (Paseky – Horní Proseč), 116 (Paseky – Želivského) ze zastávky 
Kamenná pojedou Kamennou ulicí do zastávky Mírové náměstí (Radnice), dále ulicí G. Mrázka 
do zastávky Divadlo (ruší se objízdná trasa se zastávkami Lázně, Budovatelů / Liberecká). 
 
Linky č. 112 (Rýnovice – Autobusové nádraží – Rýnovice), 115 (Paseky – 
Rychnov), 133 (školní linka směr Žižkův vrch) ze zastávky Jablonex pojedou Palackého 
ulicí na Horní náměstí do zastávky Obchodní akademie, dále ulicí Hasičskou do zastávky 
Mírové náměstí (Radnice), pokračují ulicí G. Mrázka do zastávky Divadlo (zde nezastavuje linka 
č. 115) a Liberecká (ruší se objízdná trasa se zastávkami Horní náměstí a 28. října).  
 
Další změny v provozu MHD platné od 1. 12. 2021: 
 
Linka č. 101 (Rychnov – Bedřichov): Spoj č. 116 pojede z Rychnova o 9 minut později, 
nový čas odjezdu 23:27 hod., příjezd na Autobusové nádraží 23:45 hod. (od 12. 12. 2021 
přestupní vazba směr Mšeno od posledního spoje z Prahy).  
 
Linka č. 110 (Autobusové nádraží – Mšeno): Z důvodu minimálního využití se ruší 
spoje č. 8 a 10 s odjezdem v 7:53 a 8:23 hod. z Autobusového nádraží a spoj č. 9 s odjezdem 
v 8.11 hod. ze Mšena, školy a spoj č. 11 v 8:37 hod. ze Mšena, Arbesova MŠ. K přepravě je 
možno využít spojů linek č. 101 nebo 107. Interval 15 minut mezi spoji zůstává zachován.    
 
Linka č. 112 (Rýnovice – Autobusové nádraží – Rýnovice): Z důvodu minimálního 
využití se ruší spoj č. 13 s odjezdem v 7:47 hod. z Rýnovic a spoj č. 15 s odjezdem v 8:22 hod. 
z Ostrého Rohu. K přepravě je možno využít spojů linek č. 101 nebo 107. Interval 15 minut 
mezi spoji zůstává zachován.          
 
Linka č. 130 (víkendová noční linka): Linka nebude i nadále provozována. 
 
Žádáme cestující, aby nenastupovali do autobusů bez zakrytých úst a nosu. 
Zakrytí musí být respirátorem nebo obdobným prostředkem. 
Děkujeme za pochopení, Jablonecká dopravní a.s. 



 
 

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

www.jabloneckadopravni.cz 

 
 

 
Dopravní opatření na linkách MHD platná od pondělí 1. 11. 2021 

 
 
Od pondělí 1. 11. 2021 se ruší uzavírka části Hřbitovní ulice. Linky č. 103 a 116 
budou provozovány opět po své původní trase. Obnovují se obousměrně 
zastávky Urnový háj a Koloniál.  
 
 
Linka č. 104 (Lukášov – Lučany – Maxov) 
 
Od pondělí 1. 11. 2021 se ruší objízdná trasa v úseku Lučany – Maxov, linka         
č. 104 bude zajištěna bez přestupu v zastávce Lučany, škola. Ruší se zvláštní 
linka X 104 v úseku Lučany – Maxov.  
 
Odjezdy z Maxova se vrací na své původní časy odjezdů dle standardního 
jízdního řádu. 
 
Odjezdy z Maxova 

• Po – Pá: 4:49, 6:19, 7:19, 7:49, 9:49, 11:19, 13:19, 14:49, 15:49, 16:49, 17:49, 18:49,  
• Víkendy, svátky: 6:49, 9:49, 11:49, 13:49, 15:49, 18:49 a 19:49. 

 
 
 
Další změny v provozu MHD platné od pondělí 1. 11. 2021: 
 
Školní linka č. 131 (Paseky – Mšeno, Arbesova MŠ): Z důvodu minimálního 
využití se ruší spoj číslo 2 s odjezdem v 7:52 hod. ze zastávky Mšeno, Arbesova 
MŠ do Jabloneckých Pasek.    
 

 
 
 

 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 
   



 
 

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

www.jabloneckadopravni.cz 

 
 

 
Dopravní opatření na linkách MHD z důvodu havárie plynového 

potrubí na křižovatce ulic Podhorská a SNP od pondělí 18. 10. 2021 
do pondělí 20. 12. 2021 

 
 

V případě dřívějšího ukončení prací bude provoz MHD navrácen ihned do původních tras. 
 
 
Dopravní opatření: 

- Zrušení zastávek Podhorská a Podhorská, Vikýř v obou směrech, 
- Zřízení náhradní zastávky v ulici 5. května u základní školy.  

 
 
Objízdné trasy jednotlivých linek MHD: 
 
 
Linka č. 102 a 103 (v pracovní dny) a linka č. 108 (o víkendech) ze zastávky Autobusové 
nádraží jede ulicí 5. května (zde náhradní zastávka u základní školy) a dále linky pokračují po 
své standardní trase. Po stejné trase jedou linky i zpět na zastávku Autobusové nádraží.  
 
 
Linka č. 117 ze zastávky Autobusové nádraží jede ulicí 5. května (zde náhradní zastávka u 
základní školy) a dále pokračuje na zastávku Novoveská ulicí SNP a Jarní (zastávka Novoveská 
bude pro linku č. 117 přemístěna před křižovatku ulic Jarní a Novoveská. 
 
 
Linka č. 132 pouze ve směru na Novou Ves ze zastávky Autobusové nádraží jede ulicí 5. května 
(zde náhradní zastávka u základní školy) a dále pokračuje po své standardní trase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 



 
 

Jablonecká dopravní a.s.  
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www.jabloneckadopravni.cz 

 
 

 
Dopravní opatření na linkách MHD č. 101, 105 a 113 v Kokoníně     

od úterý 19. 10. 2021 do středy 20. 10. 2021 
 

V úterý 19. 10. 2021 a ve středu 20. 10.2021 budou linky č. 101, 105 a 113 jezdit 
po své standardní trase, zastavují na zastávce Kokonín, pošta v obou směrech. 
 
Od čtvrtka 21. 10. 2021 se provoz linek č. 101, 105 a 113 vrací opět na objízdné 
trasy.       

 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 



 
 

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

 
 

Úprava jízdního řádu linky č. 101 a 126 v úseku Janov – Bedřichov 
a Janov – Hrabětice v sobotu 9. 10. 2021 z důvodu konání závodu  

„ČT AUTHOR CUP 2021“ 
 
 

Linka č. 101: 
 

- Spoj s pravidelným odjezdem z Bedřichova v 8:41 hod. pojede již v 8:16 
hod. a v zastávce Janov, samoobsluha vyčká do 8:50 hod. a dále 
pokračuje dle platného jízdního řádu. 

- Spoj s pravidelným odjezdem z Rychnova v 8:21 hod. (odjezd ze 
zastávky Autobusové nádraží v 8:45 hod.) směr Bedřichov, bude 
mimořádně ukončen v zastávce Janov, samoobsluha. Úsek Janov – 
Bedřichov nebude obsloužen. 

- Spoj s pravidelným odjezdem v 9:41 hod. z Bedřichova bude mimořádně 
začínat až v zastávce Janov, samoobsluha (odjezd v 9:50hod.), úsek 
Bedřichov – Janov nebude obsloužen. 

 
 
Linka č. 126: 
 

- Spoj s odjezdem v 8:40 hod. ze zastávky Janov, samoobsluha a spoj 
s odjezdem ze zastávky Hrabětice, kaplička v 9:08 hod. pojede 
mimořádně přes Velký Semerink, vynechá zastávky Bedřichov, úpravna 
vody a Hrabětice, mačkárna. 

 
 
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 
                                                                                                
 
 
  



 
 

Jablonecká dopravní a.s.  
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
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Dočasné přemístění zastávky „Jablonex“ směr centrum  
 
 

Z důvodu úpravy křižovatky Riegrova x Palackého x U 
Přehrady se od pátku 24. 9. 2021 přemisťuje zastávka 
„Jablonex“ o 30 metrů směrem k centru města.  
 
 
 
  
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 
 
   
 
 
 
 
 
  



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

www.jabloneckadopravni.cz 

Dopravní opatření na linkách MHD platné od čtvrtka 2. 9. 2021 

z důvodu částečné uzavírky ulice Palackého od čtvrtka 2. 9. 2021 do čtvrtka 
30. 9. 2021 dochází na linkách MHD k následujícím dopravním opatřením:

Linky MHD č. 101, 107, 110 a 112 zajištěné z centra města do Mšena nebudou 
vynechávat žádnou zastávku, pojedou po následující objízdné trase: 
Palackého – Mánesova – Smetanova – U Přehrady – Palackého. 

Linky MHD č. 101, 107, 110 a 112 jedoucí ze Mšena do centra – bez omezení. 

U linek MHD č. 109 a 115 bude posunuta zastávka U Přehrady až za křižovatku 
s ulicí Smetanova. 

Za případné zpoždění spojů se předem omlouváme. 

Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 
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Dopravní opatření na linkách MHD platné od středy 1. 9. 2021 

 
 
Od středy 1. 9. 2021 se ruší letní jízdní řády, obnovuje se provoz školních linek 
č. 131, 132 a 133. Na ostatních linkách MHD budou v provozu spoje označené 
číslicí 40 a 44. 
 
Další změny v provozu MHD platné od 1. 9. 2021: 
 
Obnovení obsluhy zastávky Kokonín, pošta linkou č. 101 a 105: Na základě přijatých 
podnětů od cestujících bude po dobu uzavírky části Rychnovské ulice opět obsloužena 
zastávka Kokonín, pošta. Upozornění: pro oba směry bude využívána zastávka před okružní 
křižovatkou ve směru z centra města. 
 
Linka č. 105 (Horní Proseč – Kokonín, IMP): Na základě přijatých podnětů od cestujících se 
ve zkušebním provozu zavádí nový spoj s odjezdem z Horní Proseče v 7:33 hod. do zastávky 
Liberecká. Spoj bude v provozu ve dny školního vyučování a bude zabezpečen 
malokapacitním autobusem.  
 
Linka č. 113 (Autobusové nádraží – Malé Vrkoslavice – Kokonín): Z důvodu pokračování 
rekonstrukce kanalizace v Rychnovské ulici nebudou spoje s odjezdem z autobusového 
nádraží v 5:40; 7:12; 14:45 a 17:30 hod. obsluhovat zastávky Krkonošská a Kokonín, pošta. 
Ve směru z Kokonína, IMP do centra města spoj s odjezdem od IMP v 7:49 hod. vynechá 
zastávku Kokonín, pošta. Náhradní zastávka Horní Kokonín.       
 
Linka č. 133 (školní linka Horní Proseč – Mšeno – Žižkův vrch): Linka bude odjíždět ze 
zastávky Horní Proseč o 3 minuty dříve. Nový odjezd z Horní Proseče v 7:07 hod., ze zastávky 
U Tenisu a následujících zastávek bude linka odjíždět v původních časech. Dopravní opatření 
provedeno na základě vyšší počtu nastupujících cestujících na zastávce U Tenisu.  
 
Linka č. 130 (víkendová noční linka): Linka nebude i nadále provozována. 
 
 
Žádáme cestující, aby nenastupovali do autobusů bez zakrytých úst a nosu. 
Zakrytí musí být respirátorem nebo obdobným prostředkem. 
 

 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 
   



 
 

Jablonecká dopravní a.s.  
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
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Dopravní opatření na linkách D č. 103 a 11  platné                       

od pátku 27. 8. 2021 do neděle 31. 10. 2021 
 
 
 
Od pátku 2 . . 2021 do neděle 31. 10. 2021 z důvodu úplné uzavírky části 

řbitovní ulice dochází na linkách D č. 103 a 11  k následujícím úpravám 
provozu  
 
 
inka č. 103 směr orní Proseč – utobusové nádraží – Paseky  ze zastávky 

„Na Roli“ pokra uje ul cí nov cká – e rova zde náhradní zas ávka 
emocn ce  umís ěná v kopc  směrem k hlavnímu vchodu do nemocn ce  – 
ná – e ra ezru e – . íjna zde náhradní zas ávka emocn ní“ za 

k ova kou s ul cí e ra ezru e  p esunu í s ávající zas ávk  „ emocn ní“ o 
150 m směrem k cen ru měs a – nov cká a dále po sv  ak uální trase. 
 

nka ve směru z orní rose e do asek v nechává zastávky „ rnov  háj“         
a „Koloniál“. V opa n m směru je provoz l nk  zaj ěn bez omezení po s ávající 
trase. 
 
 
inka č. 11  (R novice  elivského – utobusové nádraží – ádraží Jablonecké 

Paseky a zpět  ze zastávky „Na Roli“ pokra uje ul cí nov cká do zastávek 
emocn ce  a e ra ezru e  dále se v ul c  . íjna napojuje na svoj  

s ávající rasu.  opa n m směru ak  zas avuje na zas ávkách e ra 
ezru e  a emocn ce . 
nka obousměrně v nechává zas ávk  rnov  háj  olon ál  a 
emocn ní . 

 
 
 

 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 
   



 
 

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

www.jabloneckadopravni.cz 

 
 

Dopravní opatření na linkách MHD č. 101, 104, 105 a 113 
 
Linka č. 101, 105, 113 
 
Od neděle 15. 8. 2021 do pondělí 15. 11. 2021 z důvodu pokračování rekonstrukce 
kanalizace v Rychnovské ulici nebude obsluhována zastávky Kokonín, pošta. Zastávka bude 
zrušena bez náhrady. Nejbližší zastávka Horní Kokonín s docházkovou vzdáleností 400 m. 
 
Autobusové spoje budou obousměrně vedeny ze zastávky Horní Kokonín ulicí Dělnickou a 
Na Svahu na zastávku Kokonín, sokolovna.  
 
Linka č. 104 
 
Z důvodu havárie propustku na silnici III/29037 v Horních Lučanech dochází s platností od 
pondělí 16. 8. 2021 do pátku 22. 10. 2021 k následujícímu dopravnímu opatření: 
Linka č. 104 Lukášov – Maxov bude rozdělena na 2 linky s bezplatným přestupem na zastávce 
Lučany, škola. 

• Linka č. 104 bude zajišťovat úsek Lukášov – Lučany, škola 
• Linka č. X104 bude zajišťovat úsek Lučany, škola – Maxov, kostel 
 

Linka č. X104 bude vedena po objízdné trase, vynechává zastávku Horní Lučany, na svoji 
původní trasu se napojuje u zastávky Horní Lučany, pension. Doprava bude zajištěna 
malokapacitním busem s maximální kapacitou 30 cestujících. Pokud bude kapacita 
autobusu překročena, bude následně operativně vypraven další spoj. 
 
Odjezdy linky č. X104 z Lučan na Maxov 

• Po – Pá: 4:39, 6:03, 7:03, (7:33 nejede 16.8.2021 – 31.8.2021), 9:33, 11:03, 13:03, 
14:33, 15:33, 16:33, 17:33, 18:33 a 20:03,  

• Víkendy, svátky: 6:03, 9:33, 11:03, 13:03, 15:03, 18:03 a 19:03. 
 
Odjezdy linky č. X104 z Maxova do Lučan 

• Po – Pá: 4:48, 6:15, 7:15, (7:45 nejede 16.8.2021 – 31.8.2021), 9:45, 11:15, 13:15, 
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45 a 20:15, 

• Víkendy, svátky: 6:45, 9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 18:45 a 19:45. 
 

Autobus linky č. X104 před odjezdem na Maxov vždy čeká na zastávce Lučany, škola na 
příjezd linky č. 104 od Jablonce. 
Linka č. 104 vždy čeká na zastávce Lučany, škola na příjezd linky X104 z Maxova. Odjezdy 
linky č. 104 ze zastávky Lučany, škola směr Jablonec se nemění. 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 
   



 
 

Jablonecká dopravní a.s.  
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Zrušení zastávky „Jablonex“ směr centrum pro linku č. 115 Paseky – 

Rychnov od čtvrtka 5. 8. 2021 do pátku 27. 8. 2021 
 
 

Z důvodu úpravy křižovatky Riegrova x Palackého x U Přehrady se 
pro linku č. 115 – spoj č. 16 s odjezdem v 14:11 hod. z Pasek ruší od 
5. 8. 2021 do 27. 8. 2021 bez náhrady zastávka Jablonex.  
 
 
Nejbližší zastávka: Horní náměstí (docházková vzdálenost 450 m), 
případně je možné ze zastávky Jablonex využít linku č. 107 – spoj 
č. 87 s odjezdem ze zastávky Jablonex v 14:22 a v zastávce 
Autobusové nádraží přestoupit na linku č. 115 směr Rychnov. 
 
  
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s. 
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Zrušení objízdných tras linek MHD od pondělí 12. 7. 2021 z důvodu uzavření 
ulice 5. května (havárie plynového potrubí) 

 
Od pondělí 12. 7. 2021 se provoz MHD vrací na své původní trasy platné před uzavřením 
ulice 5. května. Zároveň se ruší náhradní zastávka na Dolním náměstí. 
 

Objízdné trasy linek MHD od středy 14. 7. 2021 do středy 28. 7. 2021 
z důvodu uzavření Lipanské ulice (demolice objektu) 

 
Dopravní opatření: 

- Zrušení zastávky Kamenná směr OK U Zeleného stromu (náhradní zastávka není 
zřízena, lze využít zastávku Autobusové nádraží s docházkovou vzdáleností 200 m). 

 
Objízdné trasy linek MHD: 
101 směr Rychnov: AN – 5. května – Pražská (vynechána zastávka Kamenná),  
103 směr Paseky: Lázně – Budovatelů – U Zeleného stromu – 5. května – AN (vynechána zastávka 
Kamenná),  
103 směr Horní Proseč: AN – 5. května – U Zeleného stromu – Budovatelů – Lázně (vynechána 
zastávka Kamenná),  
104 směr Lučany, Maxov: Lázně – Budovatelů – U Zeleného stromu – 5. května – AN (vynechána 
zastávka Kamenná),  
104 směr Lukášov: AN – 5. května – U Zeleného stromu – Budovatelů – Lázně (vynechána zastávka 
Kamenná), spoj s odjezdem v 5:07 z AN bude odjíždět až v 5:14 hod., 
105 směr Kokonín: Lázně – Budovatelů – U Zeleného stromu – 5. května – AN – 5. května – Pražská 
(vynechána zastávka Kamenná),  
105 směr Horní Proseč: AN – 5. května – U Zeleného stromu – Budovatelů – Lázně (vynechána 
zastávka Kamenná),  
106 směr Nádraží Jablonecké Paseky: Lázně – Budovatelů – U Zeleného stromu – 5. května – AN 
(vynechána zastávka Kamenná),  
106 směr Želivského: AN – 5. května – U Zeleného stromu – Budovatelů – Lázně (vynechána 
zastávka Kamenná),  
107 směr Žižkův vrch: AN – 5. května – Pražská (vynechána zastávka Kamenná),  
108 směr Žižkův vrch (denně): AN – 5. května – Pražská (vynechána zastávka Kamenná),  
108 směr Paseky (víkend, svátky): Pražská – 5. května – Luční – AN (vynechána zastávka Kamenná),  
113 směr Kokonín: AN – 5. května – Pražská (vynechána zastávka Kamenná),  
114 směr Nádraží Jablonecké Paseky: Lázně – Budovatelů – U Zeleného stromu – 5. května – AN 
(vynechána zastávka Kamenná),  
114 směr Horní Proseč: AN – 5. května – U Zeleného stromu – Budovatelů – Lázně (vynechána 
zastávka Kamenná),  
115 směr Rychnov: AN – 5. května – Pražská (vynechána zastávka Kamenná),  
115 směr AN: Pražská – 5. května – Luční – AN (vynechána zastávka Kamenná),  
115 směr Mšeno, Rýnovice/Paseky: AN – 5. května – Kamenná,  
116 směr Želivského: AN – 5. května – U Zeleného stromu – Budovatelů – Lázně (vynechána 
zastávka Kamenná).  
Zkratka AN = zastávka Autobusové nádraží. 
 
Děkujeme za pochopení, Jablonecká dopravní a.s. 
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Objízdné trasy linek MHD od pondělí 21. 6. 2021 do neděle 11. 7. 2021 
z důvodu uzavření ulice 5. května (havárie plynového potrubí) 

 
V případě dřívějšího ukončení prací bude provoz MHD navrácen ihned do původních tras. 
 
Dopravní opatření: 

- Zrušení zastávky Kamenná směr OK U Zeleného stromu, 
- Zřízení náhradní zastávky na Dolním náměstí pro linky jedoucí ze Soukenné ulice 

směrem na autobusové nádraží, 
- Zřízení náhradní zastávky v ulici 28. října u křižovatky s ulicí Rýnovická.  

  
Objízdné trasy jednotlivých linek MHD: 
 
Linka č. 101 směr Janov – Bedřichov: ze zastávky Pražská do ulice U Zeleného stromu – Anenské 
náměstí – Soukenná – Dolní náměstí (náhradní zastávka) – Kamenná – Lipanská – AN a dále po své 
trase, 
Linka č. 101 směr Rychnov: z AN – 5. května – Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) – Kamenná – 
Hasičská (náhradní zastávka Obchodní akademie) – Horní nám. – 28. října (náhradní zastávka 28. října 
v blízkosti s křižovatkou ulice Rýnovická) – Rýnovická – Liberecká (náhradní zastávka Liberecká) – 
Budovatelů (náhradní zastávka Lázně) – Anenské náměstí – U Zeleného stromu – Pražská a dále po 
své trase.  
Linka č. 103 směr Jablonecké Paseky: ze zastávky Lázně ulicí Budovatelů – Soukenná – Dolní náměstí 
(náhradní zastávka) – Kamenná – Lipanská – AN a dále po své trase,    
Linka č. 103 směr Horní Proseč: z AN – 5. května – Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) – 
Kamenná – Hasičská (náhradní zastávka Obchodní akademie) – Horní náměstí – 28. října (náhradní 
zastávka 28. října v blízkosti s křižovatkou ulice Rýnovická) – 28. října (zastávka Nemocniční) a dále po 
své trase. 
Na lince č. 103 po dobu platnosti výlukového jízdního řádu jsou všechny spoje prodlouženy až do 
zastávky Horní Proseč. Jedná se o částečnou náhradu za linku č. 105, která nebude zajíždět na AN. 
Linka č. 104 směr Lučany, Maxov: ze zastávky Lázně ulicí Budovatelů – Soukenná – Dolní náměstí 
(náhradní zastávka) – Kamenná – Lipanská – AN a dále po své trase,    
Linka č. 104 směr Lukášov: z AN – 5. května – Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) – Kamenná – 
Hasičská (náhradní zastávka Obchodní akademie) – Horní náměstí – 28. října (náhradní zastávka 28. 
října v blízkosti s křižovatkou ulice Rýnovická) – Rýnovická a dále po své trase. 
Linka č. 105 směr Horní Proseč: ze zastávky Pražská do ulice U Zeleného stromu – Anenské náměstí 
– Budovatelů (zastávka Lázně) a dále pokračuje po své trase. Spoje s odjezdem v 13:30 a 17:30 hod. 
začínají místo na AN v Pražské. Spoje s odjezdem z Kokonína v 5:56, 6:56 a 7:29 hod. jsou ukončeny 
na AN a ze zastávky Pražská jedou po objízdné trase: U Zeleného stromu – Anenské náměstí – 
Soukenná – Dolní náměstí (náhradní zastávka) – Kamenná – Lipanská – AN. V zastávce Pražská bude 
umožněn přestup na linku č. 107, která ze zastávky Pražská přes Dolní náměstí pokračuje na AN. 
Linka č. 105 směr Kokonín: Budovatelů (zastávka Lázně) – Anenské náměstí – U Zeleného stromu – 
Pražská a dále po své trase. Spoje nezajíždí na AN, pokračují ze zastávky Lázně na zastávku Pražská 
a dále do Kokonína.  
Linka č. 106 směr Želivského: z AN – 5. května – Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) – Kamenná 
– Hasičská (náhradní zastávka Obchodní akademie) – Horní náměstí – 28. října (náhradní zastávka 28. 
října u křižovatky s ulicí Rýnovická) – Rýnovická a dále po své trase, 
Linka č. 106 směr Nádraží Jablonecké Paseky: ze zastávky Lázně ulicí Budovatelů – Soukenná – Dolní 
náměstí (náhradní zastávka) – Kamenná – Lipanská – AN a dále po své trase. 
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Linka č. 107 směr Želivského: ze zastávky Pražská do ulice U Zeleného stromu – Anenské náměstí – 
Soukenná – Dolní náměstí (náhradní zastávka) – Kamenná – Lipanská – AN a dále po své trase.  
Linka č. 107 směr Žižkův vrch: z AN – 5. května – Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) – Kamenná 
– Hasičská (náhradní zastávka Obchodní akademie) – Horní náměstí – 28. října (náhradní zastávka 28. 
října v blízkosti s křižovatkou ulice Rýnovická) – Rýnovická – Liberecká (náhradní zastávka Liberecká) – 
Budovatelů (náhradní zastávka Lázně) – Anenské náměstí – U Zeleného stromu – Pražská a dále po 
své trase. 
Linka č. 108 směr AN/Jablonecké Paseky: ze zastávky Pražská do ulice U Zeleného stromu – Anenské 
náměstí – Soukenná – Dolní náměstí (náhradní zastávka) – Kamenná – Lipanská – AN a dále po své 
trase, 
Linka č. 108 směr Žižkův vrch: z AN – 5. května – Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) – Kamenná 
– Hasičská (náhradní zastávka Obchodní akademie) – Horní náměstí – 28. října (náhradní zastávka 28. 
října v blízkosti s křižovatkou ulice Rýnovická) – Rýnovická – Liberecká (náhradní zastávka Liberecká) – 
Budovatelů (náhradní zastávka Lázně) – Anenské náměstí – U Zeleného stromu – Pražská a dále po 
své trase. 
Linka č. 112 směr Rýnovice průmyslová zóna: ze zastávky Lázně ulicí Budovatelů – Soukenná – Dolní 
náměstí (náhradní zastávka) – Kamenná – Lipanská – AN a dále po své trase. 
Linka č. 113 směr AN: ze zastávky Pražská do ulice U Zeleného stromu – Anenské náměstí – 
Soukenná – Dolní náměstí (náhradní zastávka) – Kamenná – Lipanská – AN, 
Linka č. 113 směr Kokonín: z AN – 5. května – Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) – Kamenná – 
Hasičská (náhradní zastávka Obchodní akademie) – Horní náměstí – 28. října (náhradní zastávka 28. 
října v blízkosti s křižovatkou ulice Rýnovická) – Rýnovická – Liberecká (náhradní zastávka Liberecká) – 
Budovatelů (náhradní zastávka Lázně) – Anenské náměstí – U Zeleného stromu – Pražská a dále po 
své trase.  
Linka č. 114 směr Jablonecké Paseky: ze zastávky Lázně ulicí Budovatelů – Soukenná – Dolní náměstí 
(náhradní zastávka) – Kamenná – Lipanská – AN a dále po své trase, 
Linka č. 114 směr Horní Proseč: z AN – 5. května – Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) – 
Kamenná – Hasičská (náhradní zastávka Obchodní akademie) – Horní náměstí – 28. října (náhradní 
zastávka 28. října v blízkosti s křižovatkou ulice Rýnovická) – Rýnovická a dále po své trase. 
Linka č. 115 směr AN/Rýnovice/Paseky: ze zastávky Pražská do ulice U Zeleného stromu – Anenské 
náměstí – Soukenná – Dolní náměstí (náhradní zastávka) – Kamenná – Lipanská – AN. Vybrané spoje 
v ranní dopravní špičce pokračují do Pasek a Rýnovic.   
Linka č. 115 směr Rychnov: z AN – 5. května – Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) – Kamenná – 
Hasičská (náhradní zastávka Obchodní akademie) – Horní náměstí – 28. října (náhradní zastávka 28. 
října v blízkosti s křižovatkou ulice Rýnovická) – Rýnovická – Liberecká (náhradní zastávka Liberecká) – 
Budovatelů (náhradní zastávka Lázně) – Anenské náměstí – U Zeleného stromu – Pražská a dále po 
své trase. Spoj ve 14:09 hod. z Jabloneckých Pasek, ELP nezajíždí na AN. Ze zastávky Liberecká 
pokračuje na zastávku Pražská a dále do Rychnova. 
Linka č. 116 směr Želivského: z AN – 5. května – Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) – Kamenná 
– Hasičská (náhradní zastávka Obchodní akademie) – Horní náměstí – 28. října (náhradní zastávka  
28. října v blízkosti s křižovatkou ulice Rýnovická) – 28. října (zastávka Nemocniční) a dále po své 
trase. V opačném směru jede linka po stávající trase. 
Linka č. 133 (školní linka): Budovatelů (zastávka Lázně) – Anenské náměstí – U Zeleného stromu – 
Pražská a dále po své trase. Spoj nezajíždí na AN, pokračuje na zastávku Pražská a dále na Ž. vrch. 
 
Linky č. 102, 109, 110, 117, 118, 126 a školní linky č. 131 a 132 jsou zabezpečeny po standardních 
trasách. Noční linka č. 130 není provozována. 
 
Od 1. 7. do 31. 8. nebudou zabezpečeny školní linky 131, 132, 133 a spoje označené číslicí 40 a 44.  
Děkujeme za pochopení, Jablonecká dopravní a.s. 
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Upozornění pro cestující a veřejnost 
 
 
 

Dočasné zrušení zastávky „Jeronýmova“ a „Březová“ pro linku          
č. 109 Nádraží Jablonecké Paseky – Mšeno – Rýnovice  

 
 

Od soboty 10. 4. 2021 do pátku 30. 4. 2021 se ruší pro linku č. 109 zastávka 
„Jeronýmova“ a „Březová“ z důvodu pokládky asfaltů. 
 
Náhradní zastávka: Jablonecké Paseky, ELP     
 
 
 
 

Dočasné zrušení zastávky „Jeronýmova“ pro školní linku č. 132   
Nová Ves – sídliště Šumava – AN – Petra Bezruče – Rýnovice  

 
 
Od soboty 10. 4. 2021 do pátku 30. 4. 2021 se ruší pro linku č. 132 zastávka 
„Jeronýmova“ z důvodu pokládky asfaltů. 
 
Náhradní zastávka: Sídliště Šumava     
 
 
 
 
 
Děkujeme za pochopení 
 
Jablonecká dopravní a.s.  
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Dopravní opatření platná od čtvrtka 18. 3. 2021 do neděle 25. 4. 2021 
 
 
 
Linka č. 105 (Kokonín – Horní Proseč) – z důvodu pokládky asfaltového koberce 
v Poštovní ulici je dočasně zrušena zastávka „Divadlo“ ve směru na Horní 
Proseč.  
 
Linka jede od Lázní na zastávku „Budovatelů“ a dále pokračuje po své trase 
Rýnovickou ulicí.  
 
  
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s.  
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Změny jízdních řádů platné od středy 3. 3. 2021 
 

Linka č. 101 (Rychnov – Bedřichov) – ukončení víkendových spojů s odjezdem 
z Rychnova v 8:51, 9:21, 10:21, 13:51 a 14:51 v Janově. Spoje s odjezdem 
z Bedřichova v 10:11, 10:41, 11:41, 15:11 a 16:11 hod. budou začínat v Janově. 
 
Linka č. 110 (Mšeno – Autobusové nádraží) – dočasně zrušena. K přepravě mezi 
Mšenem a centrem města lze využít spoje linek č. 101, 107 a 112. 
 
Linka č. 121 (Jablonec – Hrabětice – Bedřichov – Jablonec) – zimní víkendová 
linka zrušena.  
 
Další platná dopravní opatření: 

 
Od pondělí 8. 2. 2021 jsou z důvodu vládních opatření zrušeny školní linky           
č. 131, 132, 133 a dále nejsou zabezpečeny na ostatních linkách školní spoje 
označené číslicí 40. 
 
Bezplatná výměna starších anonymních karet OPUSCARD od čtvrtka 4. 3. 2020:  
 
Žádáme cestující, kteří se při platbě jednotlivého jízdného nemohou po 
instalaci nového odbavovacího zařízení u řidiče odbavit (zaplatit jízdné 
z elektronické peněženky), aby si v předprodeji společnosti Umbrella 
umístěného v budově Eurocentra bezplatně stávající kartu OPUSCARD 
vyměnili za novou. Při výměně karty bude zároveň na novou kartu přehrán 
zůstatek finančních prostředků. Jedná se o karty, kde řidič MHD identifikuje 
„CHYBU 78“. 
Karty k výměně mají evidenční číslo 9203100-00251388 až 9203100-00343177.  
Provozní doba předprodeje: Po – Pá 7:00 – 12:30, 13:00 – 19:00;                                 
SO 7:00 – 13:00; NE 13:00 – 19:00 hod.  
Cestujícím se za způsobené komplikace omlouváme a děkujeme za spolupráci.  
 
Žádáme cestující, aby nenastupovali do autobusů bez zakrytých úst a nosu.  
Zakrytí musí být respirátorem nebo obdobným prostředkem.  
 
 
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s.  
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Změny jízdních řádů platné od pondělí 1. 3. 2021 

 
Linka č. 103 – ukončení spojů v dopravní špičce v zastávce U Tenisu (do 28. 2. 
2021 spoje zajížděly až do zastávky Horní Proseč). 
 
Linka č. 105 – prodloužení spojů v době dopravní špičky ze zastávky u Tenisu až 
do zastávky Horní Proseč (touto úpravou dochází ke zkrácení intervalů mezi 
spoji v pracovní dny ve špičce v úseku U Tenisu – Horní Proseč ze 60 minut na 
30 minut). 
 
Linka č. 106 – úprava časů odjezdů spojů ze zastávky Nádraží Jablonecké 
Paseky. Z důvodu zkvalitnění přestupních vazeb a návazností na další linky na 
autobusovém nádraží budou spoje odjíždět o 3 minuty dříve. Současný odjezd 
v 19 a 49 minutu, nový odjezd ze zastávky Nádraží Jablonecké Paseky v 16             
a 46 minutu.     

 
Další platná dopravní opatření: 

 
Od pondělí 8. 2. 2021 jsou z důvodu vládních opatření zrušeny školní linky           
č. 131, 132, 133 a dále nejsou zabezpečeny na ostatních linkách školní spoje 
označené číslicí 40. 
 
Změna umístění předprodeje a informační kanceláře od 1. 3. 2021: 
 
Předprodej MHD společnosti Umbrella bude od 1. 3. 2021 umístěn v budově 
Eurocentra. Provozní doba: Po – Pá 7:00 – 12:30, 13:00 – 19:00; SO 7:00 – 13:00; 
NE 13:00 – 19:00 hod.  
 
 
 
Žádáme cestující, aby nenastupovali do autobusů bez zakrytých úst a nosu.  
Zakrytí musí být respirátorem nebo obdobným prostředkem.  
 
  
Děkujeme za pochopení 
Jablonecká dopravní a.s.  
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Omezení provozu městské hromadné dopravy od pondělí 8. 2. 2021
(provoz dle prázdninových jízdních řádů)

Od pondělí 8. 2. 2021 se z důvodu vládních opatření ruší provoz školních linek 
č. 131, 132, 133 a dále všech školních spojů na ostatních linkách označených 
číslicí 40.

Další dopravní opatření platné od 8. 2. 2021:

Na lince č. 105 spoj s odjezdem 6:45 hod. z Kokonína bude prodloužen až do 
zastávky Horní Proseč. Odjezd z Horní Proseče směr Kokonín v 7:14 hod.

Děkujeme za pochopení
Jablonecká dopravní a.s.
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