Liberec, 5. prosince 2017

Novinky ve vlakovém jízdním řádu v Libereckém
kraji
V neděli 10. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2018. Rozsah vlakové
dopravy, kterou Liberecký kraj objedná v novém jízdním řádu u Českých drah,
se oproti současnému grafikonu zvýší přibližně o 0,7 %. K posílení dopravy
dochází na trati Bakov nad Jizerou – Jedlová. Nový jízdní řád bude platit
do 9. prosince 2018.
Regionální vlaky Českých drah, objednané Libereckým krajem, ujedou v období platnosti jízdního řádu
2018 celkem 3,736 milionů vlakokilometrů, z toho 1,196 mil. odjezdí vlaky na Jizerskohorské železnici.
V grafikonu 2017 ujely regionální spoje ČD 3,711 milionů vlakokilometrů. Rozsah dopravy se tak zvýší
o 0,7 %. V pracovní den pojede v Libereckém kraji 511 vlaků Českých drah (z toho 454 regionálních
a 57 dálkových), o víkendu 434 vlaků (377 regionálních a 57 dálkových vlaků).

Nejvýznamnější změny v regionální dopravě ČD v Libereckém kraji
Změna konceptu na trati Bakov nad Jizerou – Česká Lípa - Jedlová
Na trati 080 Bakov nad Jizerou – Jedlová dochází ke změně konceptu dopravy. Vlaky regionální dopravy
pojedou v dvouhodinovém taktu v prokladu s dálkovou dopravou. Vlaky regionální dopravy pojedou až
do stanice Mladá Boleslav hl.n., některé do Mladé Boleslavi města. Ráno a večer bude rozšířena doprava
mezi Českou Lípou, Novým Borem a Svorem.

Nová přípojná vazba v Turnově
Vznikne přestupní vazba z vlaku od Jičína s příjezdem v 6:11 (Os 5552) na spěšný vlak do Liberce s odjezdem
v 6:13 (Sp 1918).

Změny v jízdním řádu vlaků ČD na jednotlivých tratích Libereckého kraje
Trať 030 Jaroměř – Liberec
• Provoz na trati je beze změn.
Trať 034 Smržovka – Josefův Důl
• Provoz na trati je beze změn.
Trať 035 Železný Brod – Tanvald
• Provoz na trati je beze změn.
Trať 036 Liberec – Tanvald – Harrachov (– Szklarska Poręba Górna)
• Provoz na trati je beze změn.
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.

České dráhy, a.s. – tiskové oddělení
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Hotline tiskového oddělení ČD: T 724 977 822, press@cd.cz, www.cd.cz/press

Trať 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hlavní nádraží
• Na základě požadavku Královéhradeckého kraje jede ranní víkendový vlak z Jilemnice do Trutnova
o hodinu dříve.
Trať 041 Turnov – Jičín – Hradec Králové hlavní nádraží
• Ve stanici Turnov se podařilo vytvořit přestupní vazbu z vlaku od Jičína s příjezdem v 6:11 (Os 5552)
na spěšný vlak do Liberce s odjezdem v 6:13 (Sp 1918). Z tohoto důvodu vlak s odjezdem 5:27 z Turnova
do Jičína pojede o 5 minut dříve.
• O víkendech a svátcích od konce března do konce října pojede nový spěšný vlak z Prahy přes Jičín
do Turnova s příjezdem v 11:19. Nedělní spěšný vlak z Turnova do Prahy s odjezdem v 16:41 pojede
od konce března do konce října i v sobotu.
Trať 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou
• Na základě požadavku Královéhradeckého kraje pojede ranní víkendový vlak z Jilemnice do Trutnova
o hodinu dříve.
Trať 064 Stará Paka – Mladá Boleslav hlavní nádraží – Mšeno
• 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
• Změna konceptu dopravy: regionální vlaky pojedou ve dvouhodinovém taktu v prokladu s dálkovou
dopravou.
• Vlaky regionální dopravy pojedou až do stanice Mladá Boleslav hl.n., některé do Mladé Boleslavi města.
• V ranní a večerní době dochází k rozšíření dopravy v úseku Česká Lípa hl.n. – Nový Bor. Nově pojede vlak
z Nového Boru s odjezdem ve 4:01 a vlak ze Svoru s odjezdem ve 4:44, oba jedou do Mladé Boleslavi.
• Večer nově pojedou vlaky do Svoru s příjezdem ve 20:55 a vlak do Nového Boru s příjezdem ve 23:51.
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.
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