Úprava vedení linek MHD od 1. 2. 2021:
Od pondělí 1. 2. 2021 dochází po několika letech k úpravě vedení linek MHD na území města
Jablonce nad Nisou.
Jaké změny v systému MHD nastanou?
Systém MHD byl přehodnocen na základě průzkumů obsazenosti jednotlivých spojů s cílem
vyhovět většině cestujících, zohledněno bylo též nasazování různých typů vozidel jak
s ohledem na využití spojů, tak s ohledem na charakter komunikací na trase linky.
Častou změnou je propojení dvou linek vedených z autobusového nádraží do různých částí
města do nové jedné linky, tím se zvýší nabídka přímých spojení bez nutnosti přestupu
v centru města.
Jaká nová spojení mohou cestující očekávat?
• Přímá obsluha areálu nemocnice z centra města novou linkou č. 103 Paseky –
Autobusové nádraží – Nemocnice – Horní Proseč (ve směru z centra města zastávka
přímo v areálu nemocnice, ve směru zpět v blízkosti heliportu – zastávka
Nemocniční),
• Přímé spojení Kokonína a Vrkoslavic s poliklinikou, poštou, obchodním centrem
„Central“ a nemocnicí novou linkou č. 105,
• Přímé spojení Jabloneckých Pasek a Sídliště Šumava s obchodním centrem Rýnovka
upravenou linkou č. 106,
• Nové dopravní spojení okolí nemocnice s horním centrem města se zastávkou v ulici
28. října upravenou linkou 106,
• Přímé spojení sídliště Žižkův Vrch s obchodním centrem Rýnovka prodlouženou
linkou č. 107
• Rychlé spojení ze Mšena, Arbesovy do centra novou linkou č. 110 Mšeno, Arbesova
– Mšeno – Autobusové nádraží
• Školní linka č. 131 zkrácena pouze na úsek Paseky – Mšeno, Arbesova. Z centra
města do Pasek je doprava zajištěna novou linkou č. 103, na kterou linka 131
navazuje
Jakých linek MHD se provedené změny netýkají?
• Páteřní linky č. 101 Rychnov – Autobusové nádraží – Janov – Bedřichov
• Páteřní linky č. 104 Lukášov – Autobusové nádraží – Lučany – Maxov,
• Linky č. 113 na Malé Vrkoslavice
• Linky č. 115 Rychnov – Autobusové nádraží (Paseky / Rýnovice)
• Linky č. 126 Janov – Hrabětice,
• Trasy linky č. 102 (některé spoje vedeny v jiných časových polohách v prokladu
s linkou 103)
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Školních linek č. 132 Nová Ves – Sídliště Šumava – Autobusové nádraží – Rýnovice a
č. 133 Horní Proseč – Rýnovice – Mšeno – Žižkův vrch,
Zimní víkendové a prázdninové linky MHD č. 121 Pražská – Hrabětice – Bedřichov –
Pražská,
Noční víkendové linky nově označené č. 130 Autobusové nádraží – Kokonín –
Liberecká – Rýnovice – Mšeno – Pražská.

Co dále v systému MHD zůstává beze změn?
• Přestupní vazby mezi jednotlivými linkami na autobusovém nádraží,
• Časy odjezdů linek z autobusového nádraží – linky 101, 102, 103, 104, 108 vždy v 15.
a 45. minutu, linky 105, 106, 107 vždy v 00. a 30. minutu,
• Rozmístění nástupišť na autobusovém nádraží podle současných směrů odjezdů.
Které linky nově pojedou do jednotlivých lokalit?
(přehled je pouze rámcový, obsahuje pravidelné linky, kromě těchto linek mohou některé
lokality obsluhovat též školní linky nebo jednotlivé spoje jiných linek)
• Kokonín, Vrkoslavice:
o linky 101 a 113 jako doposud
o nová linka 105 do centra a dále přes zastávku Lázně a Rýnovickou ulici do
zastávky U Tenisu
• Žižkův Vrch:
o linka 107 (namísto linky 112, nově až do zastávky Želivského)
o linka 108 (ve špičkách pracovních dnů na autobusové nádraží, o víkendech
jako dosud až do Pasek)
• Divadlo, Liberecká ul., nemocnice a okolí:
o linka 104 a o víkendech linka 114 obousměrně jako dosud
o nová linka 105 ve špičkách do Vrkoslavic a Kokonína
o linka 112 ve špičkách ze Mšena, okolo divadla, Libereckou ul. a přes centrum
zpět do Mšena
o linka 106 - ze zastávky Nemocniční (u heliportu) spojení linkou přes
Želivského do Rýnovic a Mšena anebo přes ul. 28. října a Obchodní akademii
do centra a dále na Šumavu a do Pasek
o nová linka 103 z Pasek přes centrum a nemocnici na Horní Proseč,
obousměrně vedena okolo divadla
• Horní Proseč:
o nová linka 103 v pracovní dny
o o víkendech linka 114 jako dosud
o nová linka 105 ve špičkách posiluje spojení do a ze zastávky U Tenisu
• Želivského:
o linky 106 a 107 jako dosud, linka 107 prodloužena přes centrum na Žižkův
Vrch, linka 106 na Šumavu a do Pasek
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Rýnovice, průmyslová zóna:
o linka 104 celodenně
o vybranými spoji obsloužena též linkami 107, 109, 112
Rýnovice, samoobsluha:
o nově obsluhována linkou 107, kterou lze cestovat buď směr Želivského –
nemocnice – centrum – Šumava – Paseky anebo směr Mšeno – centrum –
Žižkův vrch (při nástupu věnujte pozornost směru jízdy autobusu)
o dále obsluhována linkami 109, 112
Ostrý roh, Mšeno:
o linka 101 jako dosud
o linka 107 půlí interval mezi spoji linky 101, jede přes centrum na Žižkův Vrch
o ve špičkách nabídku spojení rozšiřují linky 112 (od Ostrého roku přes Mšeno,
v centru přes Divadlo, Libereckou, Lázně a zpět do Mšena) a 110 (z Arbesovy
ul. Přes zastávku Mšeno, škola do centra)
Plavecký bazén, Bižuterie:
o linka 118 z Jindřichova do centra
Paseky, sídliště Šumava:
o linka 104 jako dosud
o linka 106 namísto dosavadní linky 119, vedena přes centrum k nemocnici, do
Želivského, Rýnovic a Mšena
o linka 114 o víkendech jako dosud
Paseky, Podhorská ul., Novoveská ul.:
o nová linka 103 z Pasek přes centrum a dále přes nemocnici na Horní Proseč
o linka 102 do centra ve špičce doplňuje linku 103
o Novoveskou a Jarní ul. obsluhuje též nová linka 116 v časech, kdy doplňuje
spojení linkami 102 nebo 103
Na Hutích, Lesní ul.:
o nová linka 116
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