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V Liberci dne 9. 9. 2016 

NÁVRH GVD 2016/17  

Popis změn  

Trať Trasa IDOL 
číslo 

Spoj Navržená změna 

030 (Hradec Králové) - Jaroměř – Liberec 

L3 1918 

Nový spěšný vlak: 
V pracovní dny v úseku Horka u Staré Paky – Semily nahrazuje stávající Os vlak 
5402. V úseku Semily – Liberec se jedná o novou nabídku spojení s příjezdem do 
Liberce před 7. hodinou. 

L3 1919 Nový spěšný vlak Liberec – Semily s odjezdem ve 12:57 z Liberce. 

L3 5401 Úprava časových poloh v úseku Turnov – Stará Paka. 

L3 5402 
V pracovní dny zkrácen do úseku Semily – Liberec (nahrazen Sp vlakem 1918). 
Upraveny časové polohy vlaku. 

L3 5412 Zkrácení pobytu v Žel. Brodě, příjezd do Turnova ve 12:25. 

L3 5434-36 Od konce dubna do konce září 2016 pojede také v sobotu. 

L3 5430 Pojede také v sobotu v celém úseku již ze Semil. 

L3 5433 Nový noční vlak v 0:35 v sobotu, neděli a svátky z Liberce do Semil. 

030+035 Turnov – Železný Brod – Tanvald 
 5423 

Os vlak Tanvald – Turnov s přímými vozy do Prahy (R 1141) bude veden z Tanvaldu 
v 5:27 s přípojem na Os ve směru Semily (a Stará Paka) a na Sp směr Liberec. 

-- 1140 
Os vedený v JŘ 2015/16 pod číslem 5428 bude v úseku Turnov – Tanvald veden 
jako R 1140. (Odbavení bude jako ve spěšném vlaku.) 

030+035+
036+041 

Kořenov – Turnov – Rovensko p.Tr.  1910 
Nový cyklovlak vedený v sobotu v letní sezóně (3. VI. – 30.IX.) v trase Kořenov - 
Tanvald – Turnov – Rovensko p.Tr. 
V Turnově zajištěn přípoj na rychlík do Prahy.  

030+041 Rovensko p.Troskami – Liberec  nový 
Zaveden nový cyklovlak v sobotu v letní sezóně (3. VI. – 30.IX.) z Rovenska 
p.Troskami (cca 15 h) do Liberce (příj. 16:24). 

034 Smržovka – Josefův Důl 
L12 

26326-27 
26334-37 

Vlaky 26326 (12:42 ze Smržovky) a 26327 (12:27 z Jos. Dolu) nepojedou v pracovní 
dny, místo nich pojedou odpolední vlaky 26334 (15:12 ze Smržovky) a 26337. 

L12 26321 V prac. dny posunut o 10´ dříve (jako Os 26361) a navazuje na BUS do Jablonce. 
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035 Železný Brod – Tanvald 
L18 ex 26242 

Vlak Plavy (4:49) – Tanvald (4:57) zrušen. 
Spojení je možné autobusovou linkou 853. 

L18 26248 Zaveden nový vlak Plavy (6:42) – Tanvald s přímým vozem na vlak 2612 do Liberce. 

036 
Liberec – Harrachov – Szklarska 
Poreba Góra 

L1 více 
Prodloužení vybraných vlaků v úseku Kořenov – Harrachov celoročně.  
Pozn.: Upravena bude také návazná autobusová linka č. 943 („Harrabus“), která bude 
v provozu od 8 do 16 hodin celoročně. 

036+037 
Liberec – Harrachov – Szklarska 
Poreba Góra 

L1,L6 6341 Z Frýdlantu do Liberce jede o cca 4-5 minut dříve, v Liberci má přípoj směr Tanvald. 

037 
Liberec – Raspenava – Frýdlant v Č. – 
Černousy 

L6 6346 Nový noční vlak v 0:35 v sobotu, neděli a svátky z Liberce do Frýdlantu. 

L6, 
L61, L62

více Posuny časových poloh. 

038 Raspenava – Bílý Potok p. Sm. 

L62 16332 Rozšíření provozu – v letní sezóně jede každou sobotu již od konce dubna. 

L62 více 
Posuny časových poloh. 
Vlaky 16303 a 16319 budou vedeny mimo taktovou polohu z důvodu návaznosti 
na autobusy v Raspenavě. 

039 
Frýdlant v Č. – Nové Město p.Sm. – 
Jindřichovice p.Sm. 

L61
více Posuny časových poloh. 

6383 Rozšíření provozu o sobotách v letní sezóně (obdobně jako u vlaku 16332 na trati 038). 

040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov  více 
U vybraných vlaků časové posuny o cca 5 minut z důvodu vytvoření přípojů 
v Trutnově 

042 
Martinice v Krkonoších – Rokytnice 
nad Jizerou a zpět 

L9 více 
U vybraných vlaků časové posuny o cca 5 minut z důvodu zachování přípojů 
v Martinicích. 

070 Turnov – Mladá Boleslav (- Praha) 
více 

Odjezdy osobních vlaků z Turnova do Mladé Boleslavi posunuty o 5 minut později 
(na 27.minutu). 

9576 Příjezd do Turnova o 3 minuty později (v 18:31). 

080 Bakov nad Jizerou – Č. Lípa – Jedlová L4

6000 Vlak zkrácen do Svoru (6:58). 

6621 Vlak prodloužen z Nového Boru (7:56) do Rumburka 

6022 Vlak zkrácen do Svoru (8:58). 

6024 Vlak zkrácen do Svoru (10:58). 

6026 Vlak zkrácen do Svoru (12:58). 

6008 V úseku Česká Lípa (13:35) – Rumburk jede denně. 

6028 V úseku Svor (15:01) – Rumburk jede jen v pracovní dny. 

6032 Vlak prodloužen z Nového Boru (18:51) do Svoru (18:58). 
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6021 O víkendech výchozí ze Svoru (7:05). 

6023 Vlak je výchozí ze Svoru (9:01). 

6007 Vlak prodloužen o úsek Rumburk – Nový Bor (9:56). 

6025 Vlak je denně výchozí ze Svoru (11:01). 

6027 Vlak je denně výchozí ze Svoru (13:01). 

6029 Vlak je denně výchozí ze Svoru (15:01). 

6033 Vlak je denně výchozí ze Svoru (19:01). 

6017 Vlak prodloužen o úsek Rumburk – Nový Bor (19:57). 

080+086 Liberec - Doksy L24
Sp 1598, 
Sp 1599 

Vlak Sp vlaku „Mácháč“ bude zachován i v jízdním řádu 2016/17. 

086 
Liberec – Č. Lípa – Benešov 
n.Ploučnicí (- Děčín) 

L2 vše 
V tabulkovém jízdním řádu sloučeno s úsekem trati Česká Lípa – Benešov 
nad Ploučnicí (t.č. trať 081). 

L2 Sp1999 Obnoveno zastavování v Křižanech 7:09. 

L2
6630, 
6632 

Trasa vlaku sjednocena celotýdenně do jedné polohy – odjezd Jablonné v Podj. 
4:32. 

L2 6621 Vlak jede o cca 5 min.později – příjezd Č.Lípa 7:28. 

L2 6624 Vlak jede o cca 5 min.později – odjezd Č.Lípa 6:30. 

089 
Liberec – Zittau – Rybniště – 
Varnsdorf - Seifhennersdorf 

TL70, 
TLX 2

více Dočasné změny z důvodu výlukové činnosti ve stanici Zittau. 

TL70
23931, 
23936 

Nový pár nočních vlaků z Hrádku ve 23:37, z Liberce v 0:35 vždy v noci z pátka na 
sobotu a ze soboty na neděli. 

Všechny změny platné od 12. června 2016 automaticky platí i pro jízdní řád pro období 2016/17, a tak nejsou v této tabulce uvedeny. 
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