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Liberec, 1. prosince 2016 

Novinky ve vlakovém  jízdním řádu 2017 
v Libereckém kraji 

V neděli 11. prosince za čne platit nový jízdní řád pro rok 2017. 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 1,8 %. K nár ůstu dochází 
na trati Liberec – Semily, kde p řibudou dva sp ěšné vlaky a víkendové no ční 
spoje. Rovn ěž se rozší ří objednávka vlak ů s přepravou kol z Ko řenova 
do Rovenska pod Troskami a dále až do Liberce. Nový  jízdní řád bude platit 
do 9. prosince 2017. 

Regionální vlaky Českých drah, objednané Libereckým krajem, ujedou v období platnosti jízdního řádu 
2017 celkem 3,711 milion ů vlakokilometr ů, z toho 1,500 mil. odjezdí vlaky na Jizerskohorské  železnici. 
V grafikonu 2016 ujely regionální spoje ČD 3,646 milion ů vlakokilometr ů. Rozsah dopravy se tak zvýší 
o 1,8 %. V pracovní den pojede v Libereckém kraji 519 vlaků Českých drah (z toho 462 regionálních 
a 57 dálkových), o víkendu 444 vlaků (387 regionálních a 57 dálkových vlaků). 

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

Nový spěšný vlak z Horek u Staré Paky do Liberce a zpět z Liberce do Semil 

V pracovní dny pojede nový spěšný vlak z Horek u Staré Paky do Liberce s příjezdem v 6:53 (Sp 1918). Rovněž 
v pracovní dny pojede z Liberce do Semil nový spěšný vlak s odjezdem ve 12:59.  

Nové noční spojení z Liberce do Semil a z Liberce do Frýdlantu v Čechách 

O víkendu pojede nově noční vlak z Liberce do Semil s odjezdem v 0:35 a z Liberce do Frýdlantu v Čechách 
s odjezdem rovněž v 0:35. 

Nové vlaky umožní v letní sezóně přepravu bicyklů  

V období od 3. června do 30. září vždy v sobotu a v červencové svátky pojede nový spěšný vlak umožňující 
přepravu jízdních kol. Pojede z Kořenova do Rovenska pod Troskami s odjezdem v 11:14 (Sp 1910). Rovněž 
v tomto období pojede nový spěšný vlak umožňující přepravu jízdních kol z  Rovenska pod Troskami 
do Liberce odjezdem ve 14:59 (Sp 1914).  

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

Trať 030 Jarom ěř – Liberec 

• V pracovní dny pojede nový spěšný vlak z Horek u Staré Paky do Liberce s příjezdem v 6:53 (Sp 1918), 
z Horek do Semil nahrazuje současný osobní vlak s odjezdem v 5:10 (Os 5402). 

• Rovněž v pracovní dny pojede z Liberce do Semil nový spěšný vlak s odjezdem ve 12:59  (Sp 1919).  

• O víkendu pojede nový noční vlak z Liberce do Semil s odjezdem v 0:35. 

• Nově pojede v pracovní dny osobní vlak s odjezdem v 6:04 z Železného Brodu do Turnova (Os 5423), 
z Turnova bude pokračovat jako rychlík do Prahy-Vršovic.  

• Od  3. června do 30. září a v červencové svátky pojede nový spěšný vlak umožňující přepravu jízdních 
kol z Kořenova do Rovenska pod Troskami s odjezdem v 11:14 (Sp 1910). Rovněž v tomto období 



 

pojede nový spěšný vlak umožňující přepravu jízdních kol z  Rovenska pod Troskami 
do Liberce odjezdem ve 14:59 (Sp 1914).  

• Osobní vlak ze Semil do Liberce s odjezdem ve 4:10 pojede i v sobotu.  

• Osobní vlak ze Semil do Turnova s odjezdem ve 22:12 pojede od 29. dubna do 30. září i v sobotu 
(Os 5434). Rovněž pojede v tomto období i osobní vlak z Turnova do Liberce s odjezdem ve 22:41 
(Os 5436).  V tomto období se jedná o přímý vlak Semily – Liberec.                                                                                                                

Trať 034 Smržovka – Josef ův Důl  

• Vlak z Josefova Dolu do Smržovky s odjezdem ve 12:27 (Os 26327) a ze Smržovky do Josefova Dolu 
s odjezdem ve 12:42 (Os 26328) pojedou jen o víkendu.  

• Naopak vlaky ze Smržovky do  Josefova Dolu s odjezdem v 15:12 (Os 26336) a zpět z Josefova Dolu 
v 15:27 (Os 2337) pojedou denně.     

• Osobní vlak ze Smržovky s odjezdem v 9:57 (Os 26321) pojede v pracovní dny o 10 minut dříve. 

Trať 035 Železný Brod – Tanvald 

• Osobní vlak z Plavů do Tanvaldu s odjezdem ve 4:49 nepojede, naopak pojede osobní vlak z Plavů 
do Tanvaldu s odjezdem v 6:42 (Os 26248). 

• Osobní vlak z Tanvaldu do Železného Brodu s odjezdem v 5:10 pojede o 17 minut později (Os 5423), 
ze Železného Brodu bude pokračovat do Turnova a dále do Prahy-Vršovic. 

• V sobotu od 3. června do 30. září a v červencové svátky pojede nový spěšný vlak umožňující přepravu 
jízdních kol z Kořenova do Rovenska pod Troskami s odjezdem v 11:14 (Sp 1910). 

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

• Vlaky v Nové Vsi nad Nisou zastavují v obou směrech každou hodinu.    

• V sobotu od 3. června do 30. září a v červencové svátky pojede nový spěšný vlak umožňující přepravu 
jízdních kol z Kořenova do Rovenska pod Troskami s odjezdem v 11:14 (Sp 1910). 

Trať 037 Liberec – Frýdlant v Čechách – Černousy 

• O víkendu pojede nově noční vlak z Liberce do Frýdlantu v Čechách s odjezdem v 0:35.  

• Osobní vlak z Jindřichovic pod Smrkem do Frýdlantu v Čechách s odjezdem ve 20:02 pojede od 
29. dubna do 30. září i v sobotu (Os 6383). 

• Zastávka Srbská je nově přejmenována na  Jindřichovice pod Smrkem-Skanzen. 

Trať 038 Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem 

• Provoz na trati je beze změn. 

Trať 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hlavní nádraží 

• Z důvodu zlepšení přípojných vazeb v Trutnově pojedou spěšné vlaky ve 2 čtyřhodinových taktových 
časech.  

Trať 041 Turnov – Ji čín – Hradec Králové hlavní nádraží  

• V sobotu od 3. června do 30. září a v červencové svátky pojede nový spěšný vlak umožňující přepravu 
jízdních kol z Kořenova do Rovenska pod Troskami s odjezdem v 11:14 (Sp 1910).  

• Rovněž v tomto období pojede nový spěšný vlak umožňující přepravu jízdních kol z  Rovenska pod 
Troskami do Liberce odjezdem ve 14:59 (Sp 1914).  

Trať 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou  

• Na této trati dochází k malým časovým posunům kvůli přípojům z trati 040 v Martinicích v Krkonoších.  

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  

• Na území Libereckého kraje nedochází ke změnám. 

 



 

Trať 080 Bakov nad Jizerou – Jedlová 

• V úseku Bakov nad Jizerou – Česká Lípa hl.n. nedochází ke změnám.  

• Vlaky z České Lípy do Jedlové nekončí v Jedlové, některé končí ve Svoru, některé naopak pokračují až 
do Rumburka. 

Trať 086 Liberec – Česká Lípa hlavní nádraží 

• Na této trati nedochází ke změnám v počtu a četnosti jízd vlaků. Tabulka této trati Liberec – Česká 
Lípa hl.n. je rozšířena až do Benešova nad Ploučnicí. Zastávka Božíkov je nově přejmenována na 
Zákupy-Božíkov. 

Trať 087 Lovosice – Česká Lípa hlavní nádraží 

• Na území Libereckého kraje je provoz beze změn. 
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