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Liberec, 9. prosince 2015 

Novinky ve vlakovém  jízdním řádu 2016 
v Libereckém kraji 
V neděli 13. prosince za čne platit nový jízdní řád pro rok 2016. 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 1,5 %. K nár ůstu dochází 
změnou dopravního konceptu na trati Liberec – Harracho v, kde budou vlaky 
jezdit v pracovní dny ve špi čce v t řicetiminutových intervalech. Rovn ěž na trati 
Železný Brod – Tanvald se navýší po čet spoj ů mezi stanicí Tanvald a zastávkou 
Plavy. Nový jízdní řád bude platit do 11. prosince 2016. 

Regionální vlaky Českých drah, objednané Libereckým krajem, ujedou v období platnosti jízdního řádu 
2016 celkem 3,628 milion ů vlakokilometr ů, z toho 1,487 mil. odjezdí vlaky na Jizerskohorské  železnici. 
V grafikonu 2015 ujely regionální spoje ČD 3,580 milion ů vlakokilometr ů. Rozsah dopravy se tak zvýší 
o 1,5 procenta.  V pracovní den pojede v Libereckém kraji 517 vlaků Českých drah (z toho 460 regionálních 
a 57 dálkových), o víkendu 438 vlaků (381 regionálních a 57 dálkových vlaků). 

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

Nový dopravní koncept na trati z Liberce do Harrachova a ze Smržovky do Josefova Dolu. 

Od začátku platnosti jízdního řádu začne platit vysoutěžený dopravní koncept na Jizerskohorské železnici: 
30minutová taktová doprava. Zároveň dojde ke změně dopravního konceptu i na trati ze Smržovky do Josefova 
Dolu. 

Nové spojení z Liberce do Polské republiky 

Od 13. prosince je připraveno ze strany Českých drah přímé spojení z Liberce do polské Szklarske Poręby 
Górne. Objednané jsou každý den 3 páry vlaků, které budou v zimní i letní sezoně rozšířené o další spoje. 
Na spojích budou jezdit motorové vozy  RegioSpider. Zároveň bude možné na spojích do Polska možné využít 
tarif Malý pohraniční styk.  

Nabídka vlaků z Tanvaldu do Velkých Hamrů s prodloužením z Plavů 

Vlaky z Tanvaldu do Velkých Hamrů a zpět můžou po rekonstrukci stanice Velké Hamry jezdit až na zastávku 
Plavy. Liberecký kraj objednal 5 spojů z Plavů do Tanvaldu, opačným směrem 4 spoje.  

Změny v jízdním řádu vlak ů ČD na jednotlivých tratích Libereckého kraje 

Trať 030 Jarom ěř – Liberec 

• Mezi Libercem a Turnovem bude o sobotách od konce dubna do konce září posílený vlak s odjezdem 
v 8:30 (Os 5405) o přímý vůz Liberec – Rovensko pod Troskami.  

• Zpět bude posílen vlak Turnova s odjezdem v 16:40 o přímý vůz Jičín – Liberec.  
• Na území Libereckého kraje k dalším změnám nedochází.  

Trať 034 Smržovka – Josef ův Důl  

• Nový koncept navazující na vysoutěžený koncept na Jizerskohorské železnici. 
• Souvisí s dokončením stavby „Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald“. 
• Od začátku platnosti jízdního řádu bude dočasně na základě schválené výjimky jezdit modernizovaný 

motorový vůz řady 810. 
• Řeší se nasazení jiného vhodného vozidla splňující podmínky soutěže. 



 

Trať 035 Železný Brod – Tanvald 

• Po rekonstrukci stanice Velké Hamry pojede 5 vlaků z Plavů do Tanvaldu, z toho jsou 3 s přímým 
pokračováním do Liberce.  

• Opačným směrem z Tanvaldu do Plavů pojedou 4 vlaky z toho 2 spoje přímo z Liberce. 
• Většina vlaků jezdí v pracovní dny.  
• Večerní vlaky s příjezdem do Železného Brodu ve 20:54 a 22:54 jedou z Liberce (Os 2635 a Os 2639). 

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

• Nový dopravní koncept Českých drah na Jizerskohorské železnici. 
• 30minutová taktová doprava v úseku Liberec – Tanvald. 
• Prodloužení trasy některých vlaků do Polské republiky do stanice Szklarska Poręba Górna. 

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  

• Mezi Turnovem a Rovenskem pod Troskami budou o sobotách od konce dubna do konce září posílené 
vlaky s odjezdy v 9:34, v 11:34, 13:34 a v 15:42. 

• Zpět budou posílené vlaky s odjezdy z Rovenska pod Troskami v 10:01, 12:01, 14:01 a v 16:06 
s přímým vozem Jičín – Liberec.   

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  Turnova do Mladé Boleslavi s odjezdem ve 14:52 (Os 9571) jezdící v pracovní dny 
nepojede. 

• Nově pojede i v pracovní dny osobní vlak s odjezdem v 15:22 (Os 9573).  

Trať 080 Bakov nad Jizerou – Jedlová 

• Provoz na trati je beze změn. 

Trať 081 Děčín hlavní nádraží – Česká Lípa hlavní nádraží 

• Provoz na trati je beze změn. 

Trať 086 Liberec – Česká Lípa hlavní nádraží 

• Provoz na trati je beze změn. 

Trať 087 Lovosice – Česká Lípa hlavní nádraží 

• Na území Libereckého kraje je provoz beze změn. 

Mgr. Radka Pistoriusová  
tisková mluvčí ČD  

M: 725 032 134, T: 972 522 004 

hotline tiskového odd ělení ČD pro mimo řádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 



 

O spole čnosti České drahy, a.s. 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 170 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma od roku 2008 do nákupu a modernizace vozidel 37 miliard korun. V aktuálním jízdním řádu spustily České 
dráhy ve spolupráci s ÖBB projekt spojení Prahy, Brna, Vídně a Grazu jednotkami railjet a od letošního prosince zahájí spolu s DB nový 
koncept spojení Prahy, Berlína a Hamburku.  


