
POZOR! Od neděle 1. listopadu dochází k výrazným změnám jízdních řádů! 

Vzhledem k přísným protipandemickým opatřením, a s tím souvisejícím poklesu počtu cestujících a 

následně tržeb, přichází většina dopravců s výraznými omezeními, od zavedení prázdninových tarifů, 

přes redukci počtu spojů, až po pozastavení dopravy na jimi provozovaných linkách. Tyto změny 

většinou nastávají již od neděle 1. listopadu 2020 a jsou platné minimálně do každoroční pravidelné 

změny jízdních řádů, která nastává k 12.12. 

S omezením přicházejí prakticky všichni dopravci, proto si před vámi plánovanou jízdou pečlivě 

prohlédněte a nastudujte váš spoj, případné možnosti využití jiných spojů a tyto informace si ověřte 

nejlépe on-line (např. IDOS apod.), abyste nezůstali bez spojení. 

Pozitivní informací je, že se v této době většina dopravců domluvila na zajištění alespoň částečného 

dopravního spojení. Poděkování proto patří všem níže uvedeným dopravcům a také pracovníkům 

krajských úřadů, kteří tyto změny koordinují a provádějí. 

Ve šluknovském výběžku se nás asi nejvíce dotýká spojení Rumburk – Praha, na kterém dochází 

k největším změnám. Právě u této linky probíhala na jaře velká jednání mezi třemi kraji (ÚK, LK a SČK) 

ve snaze tuto linku sjednotit, a ve spolupráci se stávajícími dopravci ji dále provozovat. bohužel jarní 

část pandemie a následná úsporná opatření tato jednání prozatím zastavila. Celý pátek 30.10. 2020 tak 

probíhala intenzivní jednání mezi dopravci a oběma kraji (LK a ÚK), jehož výsledek jsem se vám pokusil 

představit v co nejpřehlednější formě. 

JS 

 

Quick Bus 

linka 510901 Rumburk - Varnsdorf - Česká Lípa - Praha a zpět 

od 1.11. do odvolání - zcela a bez náhrady nejezdí  

 

ČSAD Česká Lípa - změna od neděle 1.11.2020 

Všední den linka 500400 

04:20 hod. Česká Lípa - 04:50 hod. Varnsdorf 

04:55 hod. Varnsdorf - 07:24 hod. Praha  

16:40 hod. Praha - 19:11 hod. Varnsdorf 

19:15 hod. Varnsdorf - 19:45 hod. Česká Lípa 

Sobota linka 500400 

07:15 hod. Česká Lípa - 08:10 hod. Varnsdorf - 08:25 hod. Rumburk 

08:40 hod. Rumburk - 08:54 hod. Varnsdorf - 11:15 hod. Praha 

13:45 hod. Praha - 16:00 hod. Varnsdorf - 16:15 hod. Rumburk 

17:10 hod. Rumburk - 17:25 hod. Varnsdorf - 17:53 hod. Nový Bor (Praha 19:45 hod. - garantovaný 

přestup v Novém Boru) 



 

Neděle linka 500400 

13:45 hod. Praha - 15:30 hod. Nový Bor (16:00 hod. Varnsdorf - 16:15 hod. Rumburk - garantovaný 

přestup v Novém Boru) 

17:10 hod. Rumburk - 17:25 hod. Varnsdorf - 19:45 hod. Praha 

 

AHhemtrans Aleš Hemelík 

změna od pátku 6.11.2020 

Pátek linka 510902 

6:30 hod. Varnsdorf - Praha 

9:35 hod. Praha - Varnsdorf - Rumburk 

12:55 hod. Rumburk - Varnsdorf - Praha 

16:30 hod. Praha - Varnsdorf - Rumburk 

 

České dráha + Arriva 

Rumburk – Česká Lípa a dále směr Mladá Boleslav – časy odjezdu 4:17, 6:37, 8:37, 10:37, 12:37, 14:37, 

16:37, 18:37, 20:37 hod. 

Rumburk – Česká Lípa a dále směr Kolín - časy odjezdu  5:21, 7:13, 13:14, 15:14, 17:14, 19:13 hod. 

zpáteční 

Mladá Boleslav – Česká Lípa – Rumburk – časy odjezdu  5:14, 6:25, 8:25, 10:25, 12:25, 14:25, 16:25, 

18:25, 20:25, 22:25 hod. 

Kolín - Česká Lípa – Rumburk – časy odjezdu  9:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40 hod. 


