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V Liberci dne 13. 6. 2018 

NÁVRH GVD 2018/19 

Popis změn  

Trať Trasa IDOL 
číslo 

Spoj Navržená změna 

Obecně 
Není-li v této tabulce pro některou z tratí uveden popis změn, nejsou změny t.č. navrhovány. Časové posuny do +/- 2 minut oproti stávajícímu 
stavu nejsou v popisu změn uváděny. 

030 
Hradec Králové – Jaroměř – St. Paka 
– Semily – Turnov – Liberec 

L3
5414, 
1147 

V sobotu, neděli a svátek upraven vlak 5415 linky L3 v úseku Železný Brod – Turnov 
do nové trasy pro doplnění obsluhy zastávek Líšný a Dolánky. 

036 
Liberec – Harrachov – Szklarska 
Poreba Górna 

L1

2650, 
2651 

Spoje nově vedeny i v úseku Harrachov – Szklarska Poręba Górna a zpět denně. 

2662, 
2663, 
2666, 
2667 

Navrženo prodloužení spojů v úseku Harrachov – Szklarska Poręba Górna o víkendu 
(celoročně). 

1910, 
1914 

O pokračování provozu Cyklovlaku v trase Liberec – Kořenov a Tanvald – Rovensko 
p. T. bude rozhodnuto dle vyhodnocení poptávky při zkušebním provozu. 

064 
Mšeno – Mladá Boleslav – Libuň –
Lomnice n.Pop. –Stará Paka 

L5
8577, 
8579 

Vlak 8577 s odjezdem v 15:33 ze Staré Paky zrušit a vést vlak 8579 s odjezdem 
v 16:33 ze Staré Paky denně. 

070 Praha – Mladá Boleslav – Turnov S30

1946, 
9576 

V pracovní dny místo vlaku 9574 z Mladé Boleslavi navrženo vedení Sp vlaku 
z Prahy. 

9573 
Navrženo uspíšení odjezdů z Turnova na 15:23 => LK bude jednat o zachování 
stávajícího odjezdu v 15:32 z Turnova. 

080 Mladá Boleslav – Č. Lípa – Jedlová L4

více 
Omezeno zastavování v žel.st. Srní u České Lípy – viz Nová  koncepce dopravy na 
trati 086. 

sudé Os 
Upraven odjezd osobních vlaků z České Lípy ve směru Svor –  odjezd zpravidla 
v 25.minutu (vyjma vlaku 6010, odj. 14:28) 

liché Os 
Upraven příjezd osobních vlaků ze směru Svor do České Lípy –příjezd zpravidla 
v 33.minutu (vyjma vlaku 6005, příj. 7:30). 
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086 Liberec – Česká Lípa – Benešov n. Pl. L2
všechny 

Nová koncepce dopravy 
Nový jízdní řád předpokládá významné zrychlení vlaků z Děčína (a Českolipska) 
do Liberce (rychlíky až o 15 minut, osobní vlaky až o 20 minut. Všechny stávající 
přípoje v České Lípě budou zachovány, současně se zkrátí přestupní doba. V Liberci 
nově vzniknou obousměrné návaznosti do ostatních směrů. 
Zrychlení provozu využívá přínosů modernizace českolipské stanice a nasazení 
výkonnějších vozidel, je však podmíněno omezením obsluhy několika zastávek: Vlčí 
Důl-Dobranov, Zákupy, Velký Grunov. Dále část spojů nezastaví v Pertolticích pod 
Ralskem a v Srní u České Lípy na trati 080. Ve všech případech se jedná o zastávky 
s velmi nízkým využitím, resp. alternativou spojení autobusem. Součástí změny 
jízdních řádů v oblasti dotčených zastávek jsou úpravy autobusových jízdních řádů, 
které budou zveřejněny k připomínkování v průběhu června 2018. 

6618 Pojede také v sobotu. 

Šedě podbarvené jsou návrhy, které jsou v jednání a nejsou uvedeny v návrhu JŘ. 
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