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Liberec, 11. prosince 2013 

Novinky ve vlakovém  jízdním řádu od 15. prosince 
v Libereckém  kraji 

V neděli 15. prosince za čne platit nový jízdní řád pro rok 2014. Rozsah vlakové 
dopravy, kterou Liberecký kraj objedná v novém jízd ním řádu u Českých drah, 
klesne oproti sou časnému grafikonu zhruba o 8,9 %. D ůvodem tohoto poklesu 
je zejména do časné neobjednání regionálních vlak ů v úseku Liberec – Jablonné 
v Podješt ědí, které je d ůsledkem poni čení trat ě mezi K řižany a Rynolticemi 
červnovou povodní. Mén ě vlaků pojede také mezi Libercem a Vescem u Liberce 
a mezi Turnovem a Rovenskem pod Troskami. Pozitivní  novinkou bude 
rozší ření provozu posledního páru vlak ů mezi Libercem a Ústím nad Labem, 
které jezdí od letošního zá ří jen ve vybrané dny v týdnu a od poloviny prosince  
opět pojedou denn ě. Cestující za čne vozit také nový p římý spoj z Nového Boru 
do Mladé Boleslavi. Na v ětšin ě regionálních vlak ů mezi Děčínem a Jablonným 
v Podješt ědí nov ě pojedou moderní soupravy RegioShark. Nový jízdní řád bude 
platit až do 13. prosince 2014. 

Regionální vlaky Českých drah, objednané Libereckým krajem, ujedou v období platnosti jízdního řádu 
2013/14 (364 dní) celkem 3,404 mil. vlakokilometr ů, z toho 1,436 mil. odjezdí vlaky na Jizerskohorské  
železnici. V grafikonu 2012/13 (371 dní), ujely reg ionální spoje ČD 3,809 mil. vlakokilometr ů. Rozsah 
dopravy tak poklesne o 8,9 %.  V pracovní den pojede v Libereckém kraji 502 vlaků Českých drah (z toho 445 
regionálních vlaků a 57 dálkových vlaků), o víkendu  453 vlaků (396 regionálních a 57 dálkových vlaků). 

Nejvýznamn ější zm ěny v regionální doprav ě ČD v Libereckém kraji 

Večerní rychlíky mezi Libercem a Ústím nad Labem a zpět pojedou denně. 

Večerní rychlíky z Liberce v 18:28 do Ústí nad Labem  a z Ústí nad Labem v 19:27 do Liberce s odjezdem 
pojedou nově denně (kromě 24. a 31. prosince). 

Nový přímý spoj Nový Bor – Mladá Boleslav. 

Vlak z Nového Boru s odjezdem v 10:00 hod. do Bakova nad Jizerou (Os 6007) pojede nově až do Mladé 
Boleslavi. 

Neobjednaná regionální doprava na trati 086 v úseku Liberec – Jablonné v Podještědí 

Z důvodu nesjízdnosti traťového úseku Křižany – Rynoltice po živelné pohromě na trati 086 Liberec – Česká 
Lípa dočasně neobjednal Krajský úřad Libereckého kraje regionální dopravu v úseku Liberec – Jablonné 
v Podještědí. Dopravní obslužnost v tomto úseku bude zajištěna pravidelnou autobusovou dopravou. Vlaky 
dálkové dopravy jsou po dobu nesjízdnosti trati v úseku Liberec – Jablonné v Podještědí nahrazeny náhradní 
autobusovou dopravou. 

Spoje mezi Libercem a Vescem u Liberce nepojedou 

Mezi Libercem a Vescem u Liberce nepojedou dva páry osobních vlaků – s odjezdy z Liberce v 5:30 a 14:10 
a z Vesce do Liberce v 5:40 a 14:20. 



 

 

Vložené spoje mezi Turnovem a Rovenskem pod Troskami nepojedou 

Nepojedou vlaky z Rovenska pod Troskami do Turnova s odjezdem ve 4:54, 12:54 a ve 20:52 hod. Z Turnova 
do Rovenska pod Troskami nepojedou vlaky s odjezdem v 18:42, 22:33 a víkendový ve 22:43. 

Změny v jízdním řádu vlak ů ČD na jednotlivých tratích Libereckého kraje 
Trať 030 Jarom ěř – Liberec: Všechny osobní vlaky Liberec – Nová Paka a zp ět nov ě pojedou jen do / ze 
stanice Stará Paka. V úseku Stará Paka – Nová Paka vlaky neobjednal Královéhradecký kraj.  Osobní vlak 
z Turnova do Tanvaldu v 19:26 (Os 5428) pojede navíc i v neděli a svátky (dosud jezdil jen v pracovní dny). 
Půjde o přímý vůz relace Praha – Tanvald jako v pracovní dny. Osobní vlak z Liberce do Turnova s odjezdem 
v 10:31 (Os 5407) bude v pracovní dny pokračovat z Turnova do Tanvaldu. Osobní vlaky z Bělé u Staré Paky 
do Turnova v 6:20. (Os 5482) a ze Semil do Staré Paky s odjezdem ve 14:29 nepojedou. 

Trať 034 Smržovka – Josef ův Důl: Vlaky ze Smržovky s odjezdem ve 21:01 (Os 26242) do Josefova Dolu 
a z Josefova Dolu s odjezdem ve 21:53 (Os 26245) do Smržovky nepojedou. Vlaky z  Josefova Dolu 
s odjezdem ve 22:56 (Os 26247) do Smržovky a ze Smržovky s odjezdem ve 23:18 (Os 26246) do Josefova 
Dolu pojedou jen v pracovní dny. 

Trať 035 Železný Brod – Tanvald: Přední část osobního vlaku, který odjíždí z Tanvaldu do Turnova ve 13:45 
hod. (Os 5425), pokračuje v pracovní dny  z Turnova do Liberce, zadní část pokračuje jako rychlík do Prahy. 
Osobní vlak z Turnova do Tanvaldu s příjezdem ve 20:12 (Os 5428), který dosud jezdil jen v pracovní dny, nově 
pojede také v neděli a svátek. Půjde o přímý vůz  relace Praha – Tanvald. Naopak osobní vlaky z Tanvaldu do 
Železného Brodu ve 22:31 (Os 26285) a ze Železného Brodu ve 23:02 zpět do Tanvaldu (Os 26284) nově 
pojedou pouze v pracovní dny, kromě období 23. – 31. prosince (dosud jezdily denně). 

Trať 036 Liberec – Tanvald – Harrachov (– Szklarska Por ęba Górna): Dopravní infrastruktura neumožňuje 
zavedení 30minutové taktové dopravy v úseku Liberec – Tanvald, proto i v novém grafikonu zůstává základní 
taktová doprava 40 minut. Osobní vlaky z Liberce do Kořenova s odjezdy v 5:17 a 5:57 (Os 16201 a Os 16203) 
nově pojedou jen do Desné-Riedlovy vily. Analogicky vlaky z Kořenova do Liberce s odjezdy v 6:37 a v 7:17 
pojedou až z Desné-Riedlovy vily. Osobní vlaky z Liberce do Vesce u Liberce v 5:30 a 14:10 (Os 16281 
a Os 16283) a vlaky v opačném směru s odjezdy z Vesce do Liberce v 5:40 a 14:20 (Os 16282 a Os 16284) 
nepojedou. 

Trať 037 Liberec – Frýdlant v Čechách – Černousy: Vlaky z Frýdlantu v Čechách do Černous v 5:06 a 23:05 
(Os 6340 a Os 6334) nově pojedou jen v pracovní dny. Osobní vlak z Frýdlantu do Černous v 17:06 (Os 6326) 
pojede jen ve dnech školního vyučování a vlak z Černous do Frýdlantu v 17:30 (Os 6331) nepojede  v pracovní 
dny o prázdninách. 

Trať 038 Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem: Osobní vlak z Bílého Potoka pod Smrkem do Raspenavy 
ve 4:35 (Os 16300) nově nepojede v neděli a vybrané svátky. V souvislosti s Hejnickými slavnostmi pojedou 
5. července 2014 ve večerních hodinách navíc 3 páry vlaků. Poslední vlak z Bílého Potoka pod Smrkem 
s odjezdem ve 22:35 v tento den pojede až do Liberce. 

Trať 039 Frýdlant v Čechách – Jind řichovice pod Smrkem: Osobní vlak s odjezdem z Frýdlantu v Čechách 
v 16:28 (Os 6372) nově pojede až do Jindřichovic pod Smrkem, naopak vlak v 17:28 (Os 6376) pojede jen do 
Nového Města pod Smrkem. Vlak z Jindřichovic do Frýdlantu ve 4:42 (Os 6351) pojede nově až z Nového 
Města. Vlak z Jindřichovic do Frýdlantu v 18:01 (Os 6379) pojede nově každý den (dříve jezdil jen o víkendech), 
naopak spoj s odjezdem z Jindřichovic v 19:02 (Os 6381) nepojede. Zrušen bude také vlak z Nového Města do 
Frýdlantu v 16:56 (Os 6377).  

Trať 041 Turnov – Ji čín – Hradec Králové  hl.n.: Nepojedou vlaky z Rovenska pod Troskami do Turnova 
s odjezdy ve 4:54, 12:54 a 20:52. Z Turnova do Rovenska pod Troskami nepojedou vlaky s odjezdy v 18:42,  
22:33 a víkendový ve 22:43. 



 

Trať 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou : Vlak z Martinic v Krkonoších do Jablonce n. Jiz. 
s odjezdem v 5:02 (Os 15500) a vlak z Jablonce n. Jiz. do Jilemnice v 6:15 (Os 15501) pojedou nově jen 
v pracovní dny. Spoje s odjezdy z Jilemnice do Rokytnice n. Jiz. ve 21:10 (Os 15516), z Jablonce n. Jiz. 
do Jilemnice ve 21:48 (Os 15517) a z Rokytnice n. Jiz. do Jilemnice ve 22:34 (Os 15519) nově nepojedou. 

Trať 080 Bakov nad Jizerou – Jedlová: Vlak z Nového Boru v 10:00 do Bakova n. Jiz. (Os 6007) pojede nově 
až do Mladé Boleslavi. Osobní vlaky z České Lípy v 8:37 do Bakova n. Jiz. (Os 6005) a z Bakova n. Jiz. v 10:04 
do České Lípy (Os 6006) pojedou jen v letním období. Osobní vlak z České Lípy v 18:35 do Svoru (Os 6062) a 
zpět ze Svoru v 19:50 do Mladé Boleslavi (Os 6017) pojedou jen do / z Nového Boru. Osobní vlak z České Lípy 
ve 4:19 do Svoru (Os 6070) a spěšný vlak ze Svoru ve 4:46 do České Lípy (Sp 1997) nepojedou. 

Trať 081 Děčín hl.n.  – Česká Lípa hl.n.: Večerní pár rychlíků R 1160 (Liberec 18:28 – Ústí nad Labem hl.n. 
20:32) a R 1173 (Ústí nad Labem hl.n. 19:27 – Liberec 21:30) pojede nově denně (kromě 24. a 31. prosince). 
Tyto vlaky jezdily od září 2013 jen ve vybrané dny v týdnu. Kromě rozšíření provozu těchto rychlíků nedochází 
na této trati na území Libereckého kraje k žádným změnám. 

Trať 086 Liberec  – Česká Lípa hl.n.: Z důvodu nesjízdnosti traťového úseku Křižany – Rynoltice po živelné 
pohromě z června 2013 neobjednal Krajský úřad Libereckého kraje regionální dopravu v úseku Liberec – 
Jablonné v Podještědí. Dopravní obslužnost v tomto úseku bude zajištěna pravidelnou autobusovou dopravou. 
Dálkové vlaky budou po dobu nesjízdnosti trati i nadále nahrazeny v úseku Liberec – Jablonné v Podještědí 
autobusy. Večerní pár rychlíků R 1160 a R 1173 bude nově jezdit denně (viz trať 086). 

Trať 089 Liberec – Varnsdorf: Na této trati zajišťuje dopravu dopravce Vogtlandbahn. České dráhy na této trati 
provozují pouze 4 páry spěšných vlaků Liberec – Zittau – Dresden jako v současném jízdním řádu. 

Na tratích  040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hl.n., 064 Stará  Paka – Mladá Boleslav  hl.n., 070 Praha – 
Mladá Boleslav  hl.n. – Turnov a 087 Lovosice – Česká Lípa  hl.n nedochází na území Libereckého kraje 
nedochází ke zm ěnám.  

Nasazení nových a modernizovaných souprav v Liberec kém kraji  

V novém jízdním řádu 2013/14 budou na tratích 081 a 086 nasazena  nová vozidla RegioShark , o víkendu 
pojedou i na jednom páru vlak ů na trati 080 mezi Českou Lípou a Bakovem nad Jizerou. Na ostatních 
tratích budou nová a modernizovaná vozidla nasazena  ve stejném rozsahu jako v sou časném grafikonu. 

• Trať 030 Liberec – Turnov – Stará Paka:   na osobních vlacích jsou nasazena 3 vozidla řady 843 + 
Btn753 (Bftn791); vozidla jsou vybavena zvedací plošinou, umožňující přepravu cestujících na vozíku; 

• Trať 034 Smržovka – Josef ův Důl:  na všech vlacích jsou nasazeny nové motorové jednotky řady 814 
Regionova; 

• Trať 035 Tanvald – Železný Brod:  na všech vlacích jsou nasazeny nové motorové jednotky řady 814.0 
nebo motorové vozy řady 840 RegioSpider, na vlacích dálkové dopravy motorové vozy řady 854; 

• Trať 036 Liberec – Tanvald – Harrachov (– Sklarzska Por eba):  na všech vlacích na trati Liberec – 
Tanvald – Harrachov jsou nasazeny nové motorové vozy řady 840 RegioSpider; 

• Trať 037 Liberec – Frýdlant v Čechách – Černousy:  na všech osobních vlacích jsou nasazeny nové 
motorové vozy řady 840 RegioSpider. Na zrychlených osobních vlacích v pracovní dny jsou nasazeny 
motorové jednotky 814 Regionova; 

• Trať 038 Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem:  Na všech vlacích na trati Raspenava – Bílý Potok 
pod Smrkem jsou nasazeny nové motorové vozy řady 840 RegioSpider; 

• Trať 039 Frýdlant v Čechách  – Jind řichovice pod Smrkem: V pracovní dny jsou na všech vlacích 
nasazeny nové motorové jednotky řady 814 Regionova, o víkendu jezdí na všech vlacích motorové vozy 
řady 840 RegioSpider; 

• Trať 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hl.n.:  na území Libereckého kraje 84 % (všechny spěšné 
vlaky relace Trutnov hl.n. – Kolín  –  motorové vozy řady 854 + řídící vůz  ABfbrdtn795); 

• Trať 041 Turnov – Ji čín – Hradec Králové hl.n.:  na všech osobních vlacích je nasazena motorová 
jednotka řady 814 Regionova; 

• Trať 070 Praha – Mladá Boleslav – Turnov:  na rychlících jsou nasazena vozidla řady 854 + Bdtn, 



 

na osobních vlacích motorové jednotky řady 814 Regionova; 
• Trať 080 Bakov nad Jizerou – Jedlová: regionální vlaky – 1 pár vlaků souprava 854 + ABfbrdtn795, 

na ostatních vlacích regionální dopravy 4× jednotka řady 814 Regionova). O víkendech bude na jednom 
páru vlaků mezi Českou Lípou a Bakovem nad Jizerou (Os 6003 v sobotu, resp. Os 6001 v neděli 
a svátky, v opačném směru Os 6004 o sobotách, nedělích a svátcích) nasazena jednotka řady 844 
RegioShark. 

• Tratě 081 / 086 Děčín hl.n. – Česká Lípa  hl.n. – Jablonné v Podješt ědí: na většině regionálních vlaků 
z Děčína do Jablonného v Podještědí budou nově nasazeny 2 motorové jednotky RegioShark, 
na ostatních vlacích pojedou motorové jednotky řady 814 Regionova a motorové vozy řady 854 + Bdtn757; 

• Trať 087 Česká Lípa – Lovosice: na všech vlacích jsou nasazeny motorové jednotky řady 814.0 
Regionova. 

Mgr. Petr Pošta 
tiskové oddělení ČD 
972 232 299, 972 232 089 
hotline tiskového oddělení ČD: 724 977 822, press@cd.cz 
 

O spole čnosti České dráhy, a.s. 

České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2012 využilo jejich spoje 169 milionů cestujících. 

Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské 

dopravě. Společnost loni uvedla do provozu přes 240 nových nebo modernizovaných vozů a lokomotiv. K úplným novinkám patří elektrické 

jednotky RegioPanter a motorové jednotky RegioShark.  

 


