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Novinky ve vlakovém  jízdním řádu 2015 
v Libereckém  kraji 

V neděli 14. prosince za čne platit nový jízdní řád pro rok 2015. Rozsah vlakové 
dopravy, kterou Liberecký kraj objedná v novém jízd ním řádu u Českých drah, 
se oproti sou časnému grafikonu zvýší p řibližn ě o 5 %. K nár ůstu dochází 
především objednáním regionální dopravy v úseku Liber ec – Jablonné 
v Podješt ědí, kde byla v jízdním řádu 2014 doprava omezena v d ůsledku 
poni čení trat ě mezi K řižany a Rynolticemi povodní. Pozitivní novinkou je 
zavedení p římých voz ů Praha – Tanvald, Liberec – Stará Paka a Železný Br od – 
Praha. Nový jízdní řád bude platit do 12. prosince 2015. 

Regionální vlaky Českých drah, objednané Libereckým krajem, ujedou v období platnosti jízdního řádu 
2015 celkem 3,580 mil. vlakokilometr ů, z toho 1,450 mil. odjezdí vlaky na Jizerskohorské  železnici. 
V grafikonu 2014 ujely regionální spoje ČD 3,404 mil. vlakokilometr ů. Rozsah dopravy se tak zvýší 
o 5 %. V pracovní den pojede v Libereckém kraji 496 vlaků Českých drah (z toho 439 regionálních vlaků a 

57 dálkových vlaků), o víkendu 442 vlaků (385 regionálních a 57 dálkových vlaků). 

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

Obnovená regionální doprava na trati 086 mezi Libercem a Českou Lípou v rozsahu 
jízdního řádu 2013. 

Mezi Libercem a Jablonným v Podještědí kraj objednal regionální dopravu v rozsahu jízdního řádu 2013, tedy 

před živelnou pohromou v úseku Křižany – Rynoltice v červnu 2013. 

Nové přímé vozy Praha – Tanvald a Liberec – Stará Paka. 

Vlak z Turnova s odjezdem v 11:21 do Tanvaldu (Os 5420) pojede v pracovní dny jako pokračování rychlíku 

Praha-Vršovice – Turnov (R 1146), v úseku Turnov – Železný Brod poveze i přímé vozy z Liberce do Staré 

Paky. 

Přímé vozy ze Železného Brodu do Prahy. 

Osobní vlak ze Staré Paky do Liberce v 11:35 (Os 5410) poveze v pracovní dny ze Železného Brodu do 

Turnova přímé vozy, které dále pokračují jako rychlík do Prahy (R 1145). 

Spěšné vlaky z Liberce do Drážďan nezajišťují České dráhy 

Na základě výsledku výběrového řízení začne provozovat spěšné vlaky z Liberce do Drážďan od 14. prosince 

dopravce Vogtlandbahn GmbH. 

Změny v jízdním řádu vlak ů ČD na jednotlivých tratích Libereckého kraje 
Trať 030 Jarom ěř – Liberec 

• Na požadavek Královéhradeckého kraje pojede osobní vlak z Jaroměře do Staré Paky s odjezdem 

v 18:23 (Os 5472) denně, naopak nepojede víkendový osobní vlak s odjezdem z Jaroměře ve 20:23. 



 

• Osobní vlak ze Staré Paky do Jaroměře v 16:33 (Os 5473) pojede denně.                                             

• Nepojede víkendový osobní vlak s odjezdem ze Staré Paky do  Jaroměře v 18:33 (Os 5475), ze Staré 

Paky do Horek u Staré Paky pojede osobní vlak s odjezdem v 18:33 denně (Os 5413). 

• Osobní vlak z Liberce do Staré Paky ve 4:29 (Os 5401) pojede ve dnech školního vyučování do Nové 

Paky. 

• Osobní vlak  ze Staré Paky do Železného Brodu ve 13:35 (Os 5484) pojede v pracovní dny 

ze Železného Brodu do Turnova spojený s osobním vlakem z Tanvaldu, dále z Turnova pokračuje 

do Liberce.                                             

Trať 034 Smržovka – Josef ův Důl  

• Provoz na trati je beze změn  

Trať 035 Železný Brod – Tanvald 

• Ve dnech školního vyučování osobní vlaky z Velkých Hamrů v 6:08 a v 8:08 do Tanvaldu (Os 26252 

a Os 26254), pokračují jako přímé vozy do Liberce (Os 2604 a Os 2614). 

• Osobní vlak z Turnova do Tanvaldu s příjezdem ve 12:06 (Os 5420) jedoucí v pracovní dny, je 

pokračování rychlíku relace Praha – Turnov (R 1146). 

• Osobní vlak z Velkých Hamrů do Tanvaldu ve 4:46 (Os 26250) nepojede. 

• Osobní vlak ze Železného Brodu do Tanvaldu ve 23:02 (Os 26284) jezdící pouze v pracovní dny, kromě 

22. – 31. prosince, pojede navíc od 30. května do 31. srpna denně. Rovněž i osobní vlak z Tanvaldu 

do Železného Brodu s odjezdem ve 22:26 (Os 26285). 

Trať 036 Liberec – Tanvald – Harrachov (– Szklarska Por ęba Górna) 

• Dopravní infrastruktura neumožňuje zavedení 30minutové taktové dopravy v úseku Liberec – Tanvald 

dle zadávacího řízení, proto i v novém jízdním řádu zůstává základní taktová doprava 40 minut.  

• Osobní vlak z Jablonce nad Nisou s odjezdem ve 4:56 do Tanvaldu (Os 2603) veze přímý vůz 

do Velkých Hamrů, rovněž i vlak z Liberce s odjezdem v 6:37 (Os 2609).    

• Víkendové spěšné vlaky z Drážďan do Tanvaldu jsou na základě výběrového řízení na tyto spoje 

zrušeny, v úseku Liberec – Tanvald zpět jsou nahrazeny osobními vlaky Jizerskohorské železnice. 

• Víkendové spěšné vlaky z Tanvaldu do Drážďan a zpět pojedou nově jen v úseku Liberec – Drážďany 

a na základě výběrového řízení je zajistí soukromý dopravce. V úseku Tanvald – Liberec je nahradí 

osobní vlaky Českých drah v rámci tzv. Jizerskohorské železnice. 

• Osobní vlak z Liberce do Harrachova s odjezdem v 9:57 (Os 2619) a zpět z Harrachova s odjezdem v 

11:49 (Os 2624) pojedou i mezi Tanvaldem a Harrachovem denně. 

• Osobní vlak z Liberce do Tanvaldu s odjezdem v 18:37 (Os 2643) pokračuje do Desné-Riedlovy vily, 

v letní sezoně až do Kořenova. 

• Naopak osobní vlak z Liberce do Harrachova s odjezdem v 19:22 (Os 2645) pojede jen do Desné-

Riedlovy vily. 

• Osobní vlak z Tanvaldu do Liberce s odjezdem ve 20:20 (Os 2646) pojede z Desné-Riedlovy vily.  
• Osobní vlak z Harrachova do Liberce s odjezdem ve 21:20 (Os 2648) pojede jen z Kořenova.  

Trať 037 Liberec – Frýdlant v Čechách – Černousy 

• Provoz na trati je beze změn. 

Trať 038 Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem 

• Provoz na trati je beze změn. 

Trať 039 Frýdlant v Čechách – Jind řichovice pod Smrkem 

• Provoz na trati je beze změn. 



 

Trať 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hlavní nádraží 

• Na území Libereckého kraje je provoz beze změn. 

Trať 041 Turnov – Ji čín – Hradec Králové hlavní nádraží  

• Na území Libereckého kraje je provoz beze změn. 

Trať 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou  

• Provoz na trati je beze změn. 

Trať 064 Stará Paka – Mladá Boleslav hlavní nádraží – M šeno 

• Na území Libereckého kraje je provoz beze změn. 

Trať 070 Praha – Mladá Boleslav hlavní nádraží – Turnov  
• Osobní vlak z Prahy do Turnova s příjezdem ve 23:15 (Os 9518) pojede nově i sobotu, jinak k dalším 

změnám na území Libereckého kraje nedochází.  

Trať 080 Bakov nad Jizerou – Jedlová 
• Zastávka Jedlová zastávka se přejmenuje a ponese název Nová Huť v Lužických horách. 

• Provoz na trati je beze změn. 

Trať 081 Děčín hlavní nádraží – Česká Lípa hlavní nádraží 

• Rychlík z  České Lípy do Ústí nad Labem s odjezdem v 6:10 (R 1174) je přímým pokračováním 

osobního vlaku z Liberce s odjezdem ve 4:45 (Os 6600). 

Trať 086 Liberec – Česká Lípa hlavní nádraží 

• Regionální doprava mezi Libercem a Jablonným v Podještědím je objednána v rozsahu jako v jízdním 

řádu 2013 před živelnou pohromou v úseku Křižany – Rynoltice. 

• Osobní vlak z Liberce s odjezdem ve 4:45 (Os 6600) z  České Lípy pokračuje do Ústí nad Labem jako 

rychlík s odjezdem v 6:10 (R 1174). 

Trať 087 Lovosice – Česká Lípa hlavní nádraží 

• Na území Libereckého kraje je provoz beze změn. 

Trať 089 Liberec – Varnsdorf 

• Na této trati bude nově zajišťovat dopravu spěšných vlaků z Liberce do Drážďan přes Žitavu dopravce 

Vogtlandbahn GmbH.  

Nasazení nových a modernizovaných souprav v Liberec kém kraji  

V novém jízdním řádu 2015 bude nasazení vozidel na jednotlivých trat ích stejné jako ve stávajícím 
jízdním řádu 

• Trať 030 Liberec – Turnov – Stará Paka:  na osobních vlacích jezdí 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 jezdí motorové jednotky Regionova; 
• Trať 035 Tanvald – Železný Brod:  na všech vlacích jezdí motorové jednotky Regionova nebo motorové 

vozy RegioSpider, na vlacích dálkové dopravy a regionální dopravy přecházející v Turnově na spoje 
dálkové jezdí  motorové vozy řady 854 a přívěsné vozy Bdtn; 

• Trať 036 Liberec – Tanvald – Harrachov (– Sklarzska Por eba):  na všech vlacích na trati Liberec – 
Tanvald – Harrachov jezdí motorové vozy RegioSpider; 

• Trať 037 Liberec – Frýdlant v Čechách – Černousy:  na všech osobních vlacích jezdí motorové vozy 
RegioSpider. Na zrychlených osobních vlacích v pracovní dny jsou nasazeny motorové jednotky  



 

Regionova; 
• Trať 038 Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem:  Na všech vlacích na trati Raspenava – Bílý Potok 

pod Smrkem jezdí vozy RegioSpider; 
• Trať 039 Frýdlant v Čechách – Jind řichovice pod Smrkem: V pracovní dny zajišťují všechny spoje 

jednotky Regionova, o víkendu jezdí na všech vlacích motorové vozy RegioSpider; 
• Trať 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hl.n.:  na území Libereckého kraje jezdí na spěšných  vlacích 

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 jezdí Regionovy; 
• Trať 070 Praha – Mladá Boleslav – Turnov:  na rychlících a spěšných vlacích jezdí vozy 854 + Bdtn, 

osobní vlaky zajišťují Regionovy; 
• Trať 080 Bakov nad Jizerou – Jedlová: regionální vlaky – 1 pár vlaků souprava 854 + ABfbrdtn795, 

na ostatních vlacích regionální dopravy 4× jednotka Regionova.  
• Tratě 081 / 086 Děčín hl.n. – Česká Lípa  hl.n. – Jablonné v Podješt ědí: v dálkové dopravě jezdí 

motorové vozy 843, v regionální dopravě 2 motorové jednotky RegioShark a 2 motorové vozy řady 843 + 
Btn753; 

• Trať 087 Česká Lípa – Lovosice: na všech vlacích jezdí motorové jednotky Regionova. 
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