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Liberec, 8. prosince 2020 

Nový jízdní řád 2021 v Libereckém  kraji 

V neděli 13. prosince 2020 za čne na železnici platit nový jízdní řád. Rozsah 
regionální dopravy zajiš ťované Českými drahami v Libereckém kraji oproti 
současnému grafikonu mírn ě vzroste (o 1,2 %). K hlavním novinkám bude pat řit 
zavedení čtyř nových pár ů vlaků v úseku Česká Lípa st řelnice – Doksy 
o víkendech a svátcích b ěhem letních prázdnin a dvou dalších nových pár ů 
vlaků mezi Turnovem a Rovenskem pod Troskami o sobotách v letní sezón ě. 
Nový jízdní řád bude platit až do 11. prosince 2021. 

Regionální vlaky Českých drah objednané Libereckým krajem ujedou v ob dobí platnosti jízdního řádu 
2021 celkem 2,978 milion ů vlakokilometr ů, z toho 1,497 mil. odjezdí vlaky na Jizerskohorské  železnici.  
V grafikonu 2020 ujely regionální spoje ČD 2,944 milionů vlakokilometrů. Rozsah dopravy se tak zvýší o 1,2 %. 
V pracovní den pojede v Libereckém kraji 386 regionálních vlaků Českých drah, o víkendu pak 335 regionálních 
spojů. 

Hlavní zm ěny v regionální doprav ě Českých drah v Libereckém kraji 

• V sobotu v letní sezoně pojedou dva nové páry osobních vlak ů z Turnova do Rovenska pod Troskami 
a zpět. Z Turnova do Rovenska budou odjíždět ve 12:32 a 14:32, zpět z Rovenska do Turnova pak 
ve 12:56 a 14:56. 

• O letních prázdninách v sobotu, neděli a svátky pojedou čtyři nové páry vlak ů z České Lípy st řelnice 
do Doks a zp ět. Z České Lípy střelnice budou odjíždět v 8:50, 10:36, 14:21 a 16:21, zpět z Doks se budou 
vracet v 9:56, 13:56, 15:56 a 17:56. 

Přehled zm ěn v regionální doprav ě Českých drah v Libereckém kraji 

Na základ ě požadavku Libereckého kraje dojde u regionálních v laků Českých drah k následujícím 
změnám: 

Trať 036 Liberec – Harrachov – Szklarska Poreba Górna 

• Vlak z Liberce do Kořenova s odjezdem v 04:38 (Os 2602) pojede pouze do Desné-Riedlovy vily. Zpět 
osobní vlak z Kořenova do Liberce s odjezdem v 06:07 (Os 2611) pojede až z Desné-Riedlovy vily. 

• U čtyř párů vlaků v úseku Harrachov – Szklarska Poręba Górna, které jezdí v zimní a letní sezóně 
denně (vlaky s odjezdy z Harrachova v 8:57, 10:57, 11:57 a 15:56 a zpět ze Szklarske Poręby v 9:29, 
11:29, 12:29 a 16:29), dojde k rozšíření jízd. Letní sezóna, kdy tyto vlaky jezdí každý den v týdnu, bude 
prodloužena na období od 3. června do 28. září. Mimo zimní a letní sezónu pojedou tyto vlaky i nadále 
jen o víkendech. 

• Poslední večerní pár vlaků v letní sezóně (Os 2670, Os 2671) jedoucí do Polska pojede i v zimní 
sezoně. 

Trať 041 Hradec Králové – Ji čín – Turnov 

• V sobotu v letní sezoně pojedou nové dva páry osobních vlaků z Turnova do Rovenska pod Troskami 
s odjezdy ve 12:32 a 14:32, zpět z Rovenska do Turnova se pak budou vracet ve 12:56 a 14:56. 



 

Trať 080 Mladá Boleslav – Jedlová – (Rumburk) 

• O letních prázdninách v sobotu, neděli a svátky pojedou nové vlaky z České Lípy střelnice do Doks  
s odjezdy v 8:50, 10:36, 14:21 a 16:21. Zpět pojedou z Doks v 9:56, 13:56, 15:56 a 17:56. 

• Jinak je provoz v regionální dopravě na území Libereckého kraje beze změn. 

Trať 086 Liberec – Česká Lípa – Benešov nad Plou čnicí – (D ěčín) 

• Ranní osobní vlak z České Lípy střelnice do Liberce s příjezdem v 5:04 (Os 6601) přijede do Liberce 
o 20 minut později, tj. v 5:25 hod. 

• Provoz regionálních vlak na území Libereckého kraje je beze změn. 

U ostatních linek regionální dopravy Českých drah na území Libereckého kraje nedochází k žádným 
podstatným zm ěnám. 

Ing. Gabriela Novotná  
regionální mluvčí Českých drah, a.s. 
T: 972 232 299 
hot-line tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 

O spole čnosti 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 přes 182 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. 


