Změny jízdních řádů od úterý 1.9.2020
Od úterý 1.9.2020 se ruší letní jízdní řády (obnovení školních linek č. 131, 132
a 133, linky č. 113 a č. 118).
Provoz MHD se vrací do svého standardního rozsahu, tak jak byl před
omezeními způsobenými opatřeními v souvislosti s COVID-19, obnovuje se
také provoz noční víkendové linky N1.
Linka č. 106 a 107 – v pracovní dny standardní provoz, o víkendu zůstává
provoz od 9 do 16 hod.
Linka č. 109 – z důvodu rekonstrukce plynovodu je do 15.10.2020 zrušena
zastávka Jeronýmova a Březová – náhradní zastávka Paseky, ELP.
Dále je zajištěna po dobu uzavírky ulice Budovatelů linka č. 123 (Autobusové
nádraží – Liberecká a zpět).
Na linkách č. 109, 110, 112, 115 a 133 je provedena úprava trasy v souvislosti
s výstavbou okružní křižovatky „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
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.
Jablonecká dopravní a.s.
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.jabloneckadopravni.cz

pozornění pro cestující MHD
měna trasy linky č. 126 Janov – Velký emerink – Hrabětice
Z důvodu pokračující pokládky nového as altového povrchu na Velkém
emerinku (po odbočku na Horní Ma ov), dojde od středy 10.6.2020 do
pondělí 15.6.2020 k pravě trasy linky č. 126.

opravní omezení se netýká ranního spoje, který bude zajištěn po
standardní trase.
tředa 10.6.2020 odpoledne a pátek 12.6.2020 odpoledne: zrušena zastávka
Velký Semerink, potraviny, náhradní zastávka u hotelu Semerink.
tvrtek 11.6.2020 odpoledne a pondělí 15.6.2020 odpoledne: spoje pojedou
z Janova, samoobsluhy přes Bedřichov na Hrabětice s konečnou stanicí
Hrabětice, Arnika.
Odjezdy z Janova od samoobsluhy: 13:40, 14:40, 15:10, 16:40.
Odjezdy z Hrabětic od Arniky: 14:20, 14:56, 15:34, 17:04.
Vynechány jsou bez náhrady zastávky: Janov, pošta; Janov, sokolovna; Velký
emerink, rozcestí; Velký Semerink, brusírna, Velký Semerink, potraviny a Velký
Semerink, pod Vyhlídkou.

ěkujeme 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 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
www.jabloneckadopravni.cz

Vážení cestující,
náhradní zastávka v Kamenné ulici u knihkupectví Serius pro
linky č. 104, 106, 114
se od pondělí 25.5.2020 vrací zpět na Mírové náměstí naproti
kinu Radnice
(docházková vzdálenost 100 metrů).

Děkujeme za pochopení
Jablonecká dopravní a.s.

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

Vážení cestující,
zastávky MHD „Jeronýmova“ a „Březová“ pro linku č. 109 zůstávají
nadále v platnosti.
O dočasném zrušení zastávek z důvodu opravy plynovodu budete
s předstihem informováni.
Omlouváme se za vzniklé komplikace.

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 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

Výstavba okružní křižovatky „OSTRÝ ROH“
(první etapa stavby)
Od .5.2020 se ruší zastávka „Ostrý Roh“, náhradní zastávka je
místěna u čerpací stanice MOL.
Zastávka „Pomněnková“ pro linku č. 107 směr Ostrý Roh je
přemístěna do ulice Ladova v blízkosti
salonu Peugeot.

Linka 101 obousměrně z Palackého přes čerpací stanici MOL (zde náhradní zastávky za
zastávku „Ostrý Roh“) a dále pokračuje ulicí Janovská po své trase,
Linka 107 ve směru z Palackého přes čerpací stanici MOL (zde náhradní zastávka za
zastávku „Ostrý Roh“) a dále pokračuje Janovskou ulicí Čsl. armády U Pošty a ulicí
Želivského po své trase,
ve směru ze Želivského na Ostrý Roh Želivského Maxe Švabinského Ladova (zde
náhradní zastávka za zastávku „Pomněnková“ u prodejny automobilů Peugeot) a dále
pokračuje ulicí Čsl. armády Janovská přes čerpací stanici MOL (zde náhradní zastávka za
zastávku „Ostrý Roh“) na Palackého a dále po své trase,
Linka 109, 110, 112, 115 obousměrně z Palackého přes čerpací stanici MOL (zde náhradní
zastávky za zastávku „Ostrý Roh“) a dále pokračuje ulicí Janovská Čsl. armády po své trase.

Upozornění: datu .5.2020 nejsou linky č. 112 a 115 v daném úseku provozovány. Zahájení
provozu linek č. 112 a 115 bude s předstihem oznámen .

Děkujeme za pochopení.
Jablonecká dopravní a.s.
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Upozornění pro cestující a veřejnost
Zrušení zastávky Ostrý Roh směr Rýnovice, Janov, Bedřichov
od čtvrtka
.2020 do odvolání
Od čtvrtka
20 se ruší zastávka „Ostrý Roh“ směr Rýnovice, Janov,
Bedřichov z důvodu havárie plynárenského zařízení.
Náhradní zastávka Rýnovice, Penny market (docházková vzdálenost 150
metrů). Zastávka je umístěna za čerpací stanicí.
Děkujeme za pochopení
Jablonecká dopravní a.s.
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městské hromadné dopravy od pondělí

.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.
R

R R

R pondělí

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.
školní

e zabezpečen provoz na link
č. 102, 103, 105, 112, 113, 116, 118, 119, 120,
link
č. 131, 132, 133 a noční lin 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.
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Úprava jízdního řádu linky č. 115 v úseku Autobusové nádraží Rychnov
platností od pondělí . .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.
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Úprava jízdního řádu linky č. 110 Autobusové nádraží – Ostrý Roh
(Rýnovice) s platností od úterý 31.3.2020 do odvolání
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.

Omezení městské hromadné dopravy od čtvrtka

.3.2020 do odvolání

Vážení cestující, ohledem na rozhodnutí vlády ČR, kdy došlo k prodloužení vyhlášen
karantény platné pro celé území ČR
účelem snížení rizika šíření koronaviru (COVID –
čtvrtka
zavádí následující dopravní opatření na linkách MHD:
čtvrtka
Linka č. 101

–

–

– Bedřichov) –

Bedřichova 41 minutu v
lince č. 101 inte
Linka č. 104 (Lukášov –
– Šumava –

–
–

rozšířený sobotní

Linka č. 106
–
– Želivského) –
Linka č. 107
– Mšeno – Želivského)
Linka č. 108 (Žižkův vrch –
– rozšířený sobotní provoz (
Linka č. 109 (Nádraží Jablonecké Paseky – Mšeno – Rýnovice, průmyslová zóna)
pracovní dny zajištěn
Linka č. 110 Autobusové nádraží –
v provozu denně od 8:45 do 19:00
prac. dny prodloužen
do Rýnovic, prům
Rýnovic odjíždí ve 14:27,
Linka č. 114 Nádraží Jablonecké Paseky –
– Horní Proseč) –
úseku Autobusové nádraží – Horní Proseč
Linka č. 115

–

–
–

pracovní dny zajišten spoj 4:52
žská –
Spoje odjíždí o 10 minut dříve

standardnímu jízdnímu řádu,
Linka č. 126
– Hrabětice) –
zabezpečeny spoje s
Hrabětic v
školní

e zabezpečen provoz na
č. 102, 103, 105, 112,
č. 131, 132, 133 a noční lin

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.

Omezení městské hromadné dopravy
středy .3.2020 do odvolání
Vážení cestující, ohledem na rozhodnutí vlády ČR, kdy došlo od pondělí 16.3.2020
vyhlášení karantény platné pro celé území ČR
a to za účelem snížení rizika šíření koronaviru (COVID –
platností od středy
18.3.2020 zavádí následující dopravní opatření na linkác
pracovní dny od středy 18.3.2020:
Linka č. 101 (Rychnov –

–

– Bedřichov) –

Linka č. 104 (Lukášov –

– Šumava –

Linka č. 106 (Centrum –

– Želivského) –

–

rozšířený sobotní

Linka č. 107 (Centrum – Mšeno – Želivského)
Linka č. 108 (Žižkův vrch –

– rozšířený sobotní provoz (od 5:00 hod. po celý

Linka č. 109 (Nádraží Jablonecké Paseky – Mšeno – Rýnovice, průmyslová zóna),
Linka č. 114 (Nádraží Jablonecká Paseky – Š
Linka č. 115 (Rychnov –
zabezpečeny spoje s

– Horní Proseč)

rozšířený

–
Pražské v
Pražské, 5:45 a 6.15

Autobusového nádraží, 14:09 z
nádraží,
Linka č. 126 (Janov – Hrabětice) –
zabezpečeny spoje s
Hrabětic v
školní

e zabezpečen provoz na
č. 102, 103, 105, 110, 112,
č. 131, 132, 133 a noční lin
– dle nedělních jízdních řádů.

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.

Omezení městské hromadné dopravy
od pondělí 16.3.2020 do odvolání
Vážení cestující, z důvodu nařízení Bezpečnostní rady státu v souvislosti se
zrušením vyučování na základních, středních a vysokých školách se s platností
od pondělí 16.3.2020 zavádí následujícím dopravním opatřením na linkách
Nebudou zabezpečeny školní linky č. 131, 132 a 133,
Na lince č. 118 Hlavní nádraží Bazén Mšeno, Arbesova bude zajištěn
pouze spoj č. 3 a 4 (odjezd 6:11 z Autobusového nádraží a 6:35 ze
zastávky Arbesova, MŠ),
Na linkách č. 101, 102, 105, 110, 112, 113, 115, 116 a 126 nebudou
zabezpečeny spoje označené symbolem „40“.
Děkujeme za pochopení
Jablonecká dopravní a.s.

Objízdné trasy MHD od
odvolání po dobu uzavírky
křižovatky Poštovní x Budovatelů a části komunikace Budovatelů
Směr autobusové nádraží:
Linky č. 104, 106, 114, 116 pojedou po následující trase: Rýnovická – 28. října
(náhradní zastávka) – Horní náměstí (náhradní zastávka „Obchodní akademie“) –
Hasičská –
– Podhorská – Mostecká – 5. května – Luční – autobusové
nádraží a dále po své trase. Vynechávají se zastávky „Liberecká“ „Lázně“
„Kamenná“.
Linky č. 112, 115 pojedou po následující trase: Horní náměstí (náhradní zastávka
„Obchodní akademie“ pro linku č. 115, pro linku č. 112 standardní zastávka)
Hasičská –
– Podhorská – Mostecká – 5. května – Luční – autobusové
nádraží a dále po své trase Vynechávají se zastávky „Mírové náměstí, kino Radnice“
(linka č. 112 a č. 115), „Divadlo“ (linka č. 112), „Liberecká“ (linka č. 112 a č. 115)
a „Lázně“ (linka č. 112).

Směr Rýnovická:
Linky č. 104,
pojednou po následující trase: 5. května – Kamenná (náhradní
zastávka „Kamenná“ – Mírové náměstí (náhradní zastávka Kamenné ulici
knihkupectví Serius – Generála Mrázka – Liberecká (náhradní zastávka „Divadlo“) –
Rýnovická a dále po své trase.
echávají se zastávky „Lázně“ a „Budovatelů“.

Školní linky:
č. 131
po následující trase: Horní náměstí (zastávka „Obchodní
akademie“) Hasičská –
– Podhorská – Mostecká – 5. května – Luční –
autobusové nádraží a dále po své trase. Vynechávají se zastávky „Mírové náměstí,
kino Radnice“, „Divadlo“ „Liberecká“ a „Lázně“
Linka č. 133 ze zastávky „Jablonex“ pojede po následující trase: Palackého – Větrná –
Rýnovická – 28. října (náhradní zastávka) – Horní náměstí – Hasičská –
–
Podhorská – Mostecká – 5. května – Luční – autobusové nádraží a dále po své trase.
Vynechávají se zastávky „Mírové náměstí, kino Radnice“, „Divadlo“ „Liberecká“ a
„Lázně“

Noční okružní linka N1:
Ze zastávky „Liberecká“ (společná zastávka pro BUS a TRAM) pokračuje po této trase:
Liberecká – Rýnovická 28. října (náhradní zastávka) – Horní náměstí (náhradní
zastávka „Obchodní akademie“) – Hasičská –
– Podhorská – Mostecká –
5. května – Luční – autobusové nádraží a dále po své trase. Vynechává se zastávka
„Lázně“.
je pro všechny spoje zrušena zastávka „Mírové náměstí, kino Radnice“,
náhradní zastávka je umístěna v Kamenné ulici u knihkupectví Serius.
Jablonecká dopravní a.s.
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

Upozornění pro cestující a veřejnost
Přemístění zastávky Janovská, Silka ve směru do Rychnova
od pondělí 20.1.2020 –
pondělí
zastávka Janovská, Silka směr Rychnov
důvodu opravy plynovodu přemisťuje o 200 m blíže k
Hospůdce u Švýcar).
U spojů,
začínají na zastávce Janovská, Silka (ranní a vybrané víkendové
spoje), bude nástup do autobusů přímo na obratišti (zastávka Janovská, Silka
směr Janov).
Děkujeme za pochopení

bude probíhat uzavírka ulice Nádražní v Rychnově.
tohoto důvodu bude přesunuta zastávka Rychnov, Nádraží
náhradní stanoviště na druhou stranu kolejí
vyústění podchodu
Rychnov, Náměstí
přesunuta
naproti zastávce Náměstí v opačném směru, umístěna bude před
a příměstskou linku
náhradní zastávka umístěna v

Uzavírka Rychnov Nádražní, mapka náhradních zastávek

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
www.jabloneckadopravni.cz

