Liberec, 4. prosince 2018

Novinky ve vlakovém jízdním
v Libereckém kraji

řádu

pro

rok

2019

V neděli 9. prosince 2018 začne platit nový jízdní řád pro rok 2019. Rozsah vlakové
dopravy, kterou Liberecký kraj objedná v novém jízdním řádu u Českých drah,
se oproti současnému grafikonu zvýší přibližně o 0,9 %. K posílení dopravy dochází
na trati Liberec – Česká Lípa – Benešov nad Ploučnicí a na trati Harrachov – Szklarska
Poreba Górna. Nový jízdní řád bude platit do 14. prosince 2019.
Regionální vlaky Českých drah, objednané Libereckým krajem, ujedou v období platnosti jízdního řádu 2019 celkem 3,867
milionů vlakokilometrů, z toho 1,532 mil. odjezdí vlaky na Jizerskohorské železnici. V grafikonu 2018 ujely regionální spoje
ČD 3,741 milionů vlakokilometrů. Rozsah dopravy se tak zvýší o 0,9 %. V pracovní den pojede v Libereckém kraji 515 vlaků
Českých drah (z toho 456 regionálních a 59 dálkových), o víkendu 442 vlaků (383 regionálních a 59 dálkových vlaků).

Nejvýznamnější změny v regionální dopravě ČD v Libereckém kraji
Změna konceptu na trati Liberec – Česká Lípa – Děčín
Na trati 086 Liberec – Česká Lípa – Benešov nad Ploučnicí – Děčín dochází ke změně konceptu dopravy. Dochází
k rozšíření vlaků dálkové dopravy o dva páry rychlíků Liberec – Ústí nad Labem a zpět. Změnou stanice křižování dochází
u rychlíků i osobních vlaků ke zrychlení na příjezdu do Liberce o 15 minut.
Rozšíření počtu vlaků do Polska
Nově dojde k rozšíření počtu vlaků mezi Harrachovem a stanicí Szklarska Poreba Górna o dva páry celoročně v sobotu,
v neděli a svátek.
Nové spojení z Liberce do Českého ráje
Nově pojede v sobotu v letní sezoně spěšný vlak z Liberce do Rovenska pod Troskami s možností přepravy jízdních kol.

Změny v jízdním řádu vlaků ČD na jednotlivých tratích Libereckého kraje
Regionální doprava byla objednána na všech tratích Libereckého kraje. K níže uvedeným změnám na jednotlivých tratích
dochází z požadavku objednavatele.
Trať 030 Jaroměř – Liberec
•

Nově pojede v sobotu v letní sezoně spěšný vlak s odjezdem z Liberce v 9:31. do Rovenska pod Troskami.

•

Spěšný vlak z Liberce do Semil s odjezdem ve 12:59 pojede o 22 minut později ve 13:21.

Trať 034 Smržovka – Josefův Důl
•

Provoz na trati je beze změn.

Trať 036 Liberec – Tanvald – Harrachov (– Szklarska Poręba Górna)
•

Vlak s odjezdem z Liberce v 6:35 (Os 2650) jede z Harrachova do Szklarske Poreby Górne denně, rovněž vlak ze
Szklarské Poreby Górne do Harrachova s odjezdem v 8:29 (Os 2651)
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•

Vlaky s odjezdem z Liberce ve 13:35 hod. (Os 2662) a v 15:35 (Os 2666) pokračují z Harrachova v sobotu, neděli
a svátek do Szklarské Poreby Górne. Vlaky ze Szklarské Poreby Górne do Harrachova s odjezdem v 15:29 hod. (Os
2663) a v 17:29 hod. (Os 2667) jedou nově v sobotu, neděli a svátek.

•

Nepojede sezonní cyklovlak z Liberce do Kořenova.

Trať 041 Turnov – Jičín – Hradec Králové hlavní nádraží
•

Nově pojede v sobotu v letní sezoně spěšný vlak s odjezdem z Liberce v 9:31 do Rovenska pod Troskami s příjezdem
v 10:53 (Sp 1915).

Trať 046 Stará Paka – Lomnice nad Popelkou (nově přečíslovaná část tratě 064 Stará Paka – Mšeno)
•

V pracovní dny jede navíc jeden pár vlaků, z Lomnice nad Popelkou do Staré Paky s odjezdem v 16:04,
ze Staré Paky do Lomnice nad Popelkou s odjezdem v 16:33.

Trať 080 Bakov nad Jizerou – Jedlová
•

Rychlík z Kolína do Nového Boru s příjezdem ve 21:53 (R 1100) pokračuje nově do Svoru. Osobní vlak z Nového Boru
s odjezdem 22:07 (Os 6083) jede nově ze Svoru.

•

Nově pojedou vlaky ze Svoru s odjezdem ve 21:11 (Os 6071) do Doks, zpět z Doks s odjezdem ve 22:02 do Svoru (Os
6070).

Trať 086 Liberec – Česká Lípa hlavní nádraží – Benešov nad Ploučnicí
•

Dochází k rozšíření rychlíků z Liberce do Ústí nad Labem o dva páry. Nově odjíždí rychlík z Liberce ve 4:27 (R 1176)
a ve 20:28 (R 1160). Do Liberce přijíždí nově rychlík v 7:28 (R 1161), který nahrazuje stávající spěšný vlak z Děčína
do Liberce, a ve 23:28 (R 1177).

•

Nově pojede z České Lípy do Liberce osobní vlak s příjezdem ve 22:45 (Os 6617).

•

Nepojede osobní vlak z Jablonného v Podještědí do České Lípy s odjezdem ve 4:31, nepojede i osobní vlak z České
Lípy do Jablonného v Podještědí s odjezdem ve 22:41.

•

Osobní vlaky budou většinou projíždět zastávky Velký Grunov, Pertoltice pod Ralskem, Vlčí Důl-Dobranov
a stanici Zákupy.

Tratě, u kterých na území Libereckého kraje nedochází ke změnám
•

Trať 035 Železný Brod – Tanvald

•

Trať 037 Liberec – Frýdlant v Čechách – Černousy

•

Trať 038 Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem

•

Trať 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hlavní nádraží

•

Trať 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou

•

Trať 064 Lomnice nad Popelkou – Mladá Boleslav hlavní nádraží – Mšeno

•

Trať 070 Praha – Mladá Boleslav hlavní nádraží – Turnov

•

Trať 087 Lovosice – Česká Lípa hlavní nádraží

Regionální jízdní řád
I letos bude k dispozici na pokladnách ČD v Libereckém kraji Regionální jízdní řád „Liberecký kraj“ 2018/2019. Cena 20 Kč
za kus.
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O společnosti České dráhy, 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 téměř 175 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 desítky milionů korun do nákupu a modernizace vozidel.

