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V Liberci dne 19. 6. 2017 

NÁVRH GVD 2017/18 

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. 

Obecně 
Časové posuny vybraných vlaků v ranních a odpoledních hodinách na tratích 030 a 070 včetně možného rozvázání některých přípojů souvisejí 
s prověřováním tras uvažovaných rychlíkových spojů v trase Liberec – Praha a zpět. V konečném návrhu bude Liberecký kraj usilovat o zachování 
všech stávajících návazností. 

036 
Liberec – Harrachov – Szklarska 
Poreba Górna 

L1 více 

Upozornění: 
Spoje v úseku Harrachov – Szklarska Poreba Górna nejsou uvedeny v návrhu, neboť 
objednávka tras ze strany Dolnoslezského vojvodství [PL] nebyla do doby uzávěrky 
návrhu GVD 2017/18 podána. O rozsahu spojení bude Liberecký kraj 
s Dolnoslezským vojvodstvím dále jednat. Liberecký kraj má zájem na zachování 
stávajícího rozsahu dopravy v tomto úseku. 

037 
Liberec – Raspenava – Frýdlant v Č. – 
Černousy/Jindřichovice p. Sm. 

L6, 
L61, L62

více 
Posuny a sjednocení časových poloh v souvislosti s modernizací žel. trati Liberec – 
Frýdlant v Čechách 

L62 6350 
Navrženo doplnění zastávek Stráž nad Nisou a Krásná Studánka (obě na znamení) a 
časová úprava odjezdu z Liberce. 

038 Raspenava – Bílý Potok p. Sm. L62 více 
Posuny časových poloh v souvislosti s modernizací staničního zabezpečovacího 
zařízení v žst. Raspenava. 

080 Mladá Boleslav – Č. Lípa – Jedlová L4 vše 

Upozornění: 
Na trati je navržena nová koncepce spojení Mladoboleslavska a Českolipska. 
Osobní vlaky jsou navrženy jako přímé v trase Mladá Boleslav – Česká Lípa – Nový 
Bor (Svor, vybr. spoje Rumburk) s návaznostmi v uzlu Česká Lípa a v prokladu 
s rychlíky Kolín – Rumburk. 
Více informací o změnách v návazné autobusové dopravě naleznete též na 
http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html. 
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Trať Trasa IDOL 
číslo 

Spoj Navržená změna 

6014 Bude požadováno vedení v základní časové poloze s příjezdem 18:23 do České Lípy. 

6020, 
6022 

Bude požadováno zachování zastavení v zast. Nová Huť v Lužických horách 

6000, 
6017, 
6071, 
6081 

Konečná podoba tras vlaků bude dále projednávána. (Vlak 6017 může být částečně 
nahrazen autobusem linky 250 v úseku Česká Lípa – Doksy, tj. dle dnešního stavu, 
příp. až do stanice Okna.) 

086 Liberec – Česká Lípa – Benešov n. Pl. L2 6615 
Chybně zadané časové polohy v úseku Křižany – Liberec; bude upraveno cca 
do stávající podoby 

089 
Liberec – Hrádek n.Nis. – Zittau – 
Varnosdorf - Rybniště 

L7 20935 
V pátek, sobotu a vybrané státní svátky veden přímý večerní spoj (Seifhennersdorf 
-) Varnsdorf - Liberec 

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