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NÁVRH GVD 2019/20 

Popis změn  

Trať Trasa IDOL 
číslo 

Spoj Navržená změna 

Obecně 
V popisu změn jsou uvedeny navrhované změny oproti současnému stavu. Taktéž jsou popsány požadavky Libereckého kraje odchylné od návrhu 
zveřejněného ze strany SŽDC. Časové posuny do +/- 2 minut oproti stávajícímu stavu nejsou v popisu změn uváděny. 

Obecně 

Na tratích 030, 035, 046, 070 a 080 dochází ke změně dopravce. Linky R21, R22, L3, L31 a L5 bude zajišťovat dopravce ARRIVA vlaky s.r.o. (dále jen 
„ARRIVA“). 
V rámci finální podoby JŘ předpokládá Liberecký kraj zachování všech návazností mezi vlaky různých dopravců dle stávajícího rozsahu, přestože je 
v návrhu JŘ t.č. uvedena poznámka o nečekání na přípoje. 

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

L3

obecně 
Vlaky linky L3 v základním 2-h intervalu budou ze Staré Paky nově vedeny 
do Lomnice n.Pop. 

více 
Bude prověřeno zachování návaznosti linky L3 na linku R21 od Tanvaldu ve směru 
do Liberce v Turnově. 

1286, 
5735 

Ranní spěšný vlak do Liberce veden z Lomnice n.Pop. 
Ze směru Horka u St. Paky veden osobní vlak (ČD) do Trutnova s možností přestupu 
na Sp 1286. 

1289 
Trasa v úseku Semily – Stará Paka není požadována ze strany LK. V této věci je 
jednáno s dopravcem. 

5402 V úseku Stará Paka (5:40) – Semily (6:01) veden vlak pouze v sobotu. 

5417 Vlak veden v neděli též v úseku Semily (21:49) – Stará Paka (22:12) 

5419 
Nový vlak v prac. dny s odjezdem ve 21:58 z Liberce do Turnova (22:39), dále 
v dnešní trase do Staré Paky (23:29). 

5431 Vlak s odj. z Liberce (22:53) celotýdenně ukončen v žel.st. Semily (0:09). 

030/035 (Praha) Turnov – Železný Brod – Tanvald R21
více 

Ve spolupráci Ministerstva dopravy ČR a Libereckého kraje vedeno více přímých 
vlaků v kategorii R v úseku Turnov – Tanvald a zpět. 

1143, 
1145 

Oproti současnému stavu posun odjezdů z Tanvaldu (cca o ½ hod. později). 
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030/041 Liberec – Turnov – Rovensko p.Tr. L35
ex1917, 
ex1914 

V jednání vlaky z Turnova (přímý vůz z Liberce) v 8:42 do Hrubé Skály, příp. Rovenska 
p.Tr. a v odpoledních hodinách z Rovenska p.Tr. (příp. jen z Hrubé Skály) do Liberce. 

034 Smržovka – Josefův Důl L12 obecně Nejsou předpokládány změny. 

035 

Tanvald – Železný Brod L31 26206 Vlak s odjezdem v 11:00 ze Žel. Brodu veden denně (místo dnešního vlaku s odj. v 11:45). 

(Praha – Turnov) Žel. – Brod – Tanvald R21 obecně 
Posuny časových poloh s příjezdy L:58 do Tanvaldu a odjezdy L:59 z Tanvaldu. 
Ve špičkách pracovních dní navazuje linka R21 na linku L1 do/z Liberce. 

036 

Liberec – Jablonec n. Nis. – Tanvald – 
Harrachov – Szklarska Poręba 

L1 2600 Zvažováno vedení vlaku pouze v sobotu, neděli a svátky. 

(Praha) Tanvald – Harrachov R21 obecně 
Ze strany Libereckého kraje jsou t.č. prověřovány možnosti zajištění rychlíků Praha 
– Harrachov. (Dopravcem ARRIVA uvažované MJ ř. 845 nejsou t.č. schválena pro 
provoz na trati.) 

037 
Liberec – Frýdlant – Černousy L6

obecně Nejsou předpokládány změny. Liberec – Frýdlant – N. Město p.Sm. – 
Jindřichovice p.Sm. 

L61

038 (Liberec) Raspenava – Bílý Potok p.Sm. L62 obecně Nejsou předpokládány změny. 

040 Chlumec n.Cidl. – Stará Paka – Trutnov  obecně Nejsou předpokládány změny. 

041 Hradec Králové – Jičín – Turnov 
ex1917, 
ex1914 

V jednání vlaky z Turnova (přímý vůz z Liberce) v 8:42 do Hrubé Skály, příp. Rovenska 
p.Tr. a v odpoledních hodinách z Rovenska p.Tr. (příp. jen z Hrubé Skály) do Liberce. 

042 Martinice v Krk. – Rokytnice n.Jiz. L9 obecně Nejsou předpokládány změny. 

046 Lomnice n.Pop. – Stará Paka L5

obecně Část vlaků (zajišťovaných nově dopravcem ARRIVA) bude vedena přímo do/z Liberce. 

ex 8563, 
ex 8564 

Sobotní vlak s odjezdy v 5:30 ze Staré Paky a v 6:04 z Lomnice n.Pop. zrušen 

5415 Vlak s odjezdem ve 20:33 ze Staré Paky zadán chybně = nepojede. 

064 
Mšeno – Mladá Boleslav – Dolní Bousov 
– Libuň – Lomnice n.Pop. 

 obecně Nejsou předpokládány změny. 

070 Praha – Mladá Boleslav – Turnov 

S30
obecně 

Posuny příjezdů/odjezdů do/z Turnova. 
LK bude prověřovat zachování stávajících časů příjezdů a odjezdů 

nový 
(9580) 

Nový vlak z Mladé Boleslavi (21:44) do Turnova (22:28) 

S30/ 
R21

1154, 
9586 

Mezi Mladou Boleslaví a Turnovem bude veden pouze jeden z těchto vlaků. 
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Praha – Turnov (Tanvald) 

R21 nový 
Zaveden nový pár vlaků mezi Prahou a Turnovem (denně) s odjezdy v 11:20 z Prahy 
a 10:44 z Turnova. 

R21 1152 
Vlak s příj. 21:10 do Turnova pojede jako rychlík a nikoliv jako spěšný vlak => nebude 
zastavovat mezi Mnich. Hradištěm a Turnovem 

080 Mladá Boleslav – Č. Lípa – Jedlová 
L4, 
R22

obecně 

Nová koncepce spojení ve spolupráci Ministerstva dopravy, Středočeského, 
Libereckého a Ústeckého kraje: 
Rychlíky objednávány v celodenním 2-h intervalu z Kolína do Nového Boru. Vybrané 
rychlíky dále objednávají Liberecký a Ústecký kraj do/z Rumburku (Šluknova). 
 
Osobní vlaky linky L4 vedeny v celodenním 2-hodinovém intervalu v trase Mladá 
Boleslav – Česká Lípa – Rumburk. 

086 Liberec – Česká Lípa – Benešov n. Pl. L2

nové 
Rozšíření nabídky spojení mezi Českou Lípou a Děčínem v okrajových časových 
polohách. 

6601, 
6618 

Liberecký kraj předpokládá posun příjezdu vlaku 6601 do Liberce na 5:10 – 5:15, 
naopak odjezd vlaku 6618 z Liberce cca ve 22:50. 

6603 
Vlak zadán chybně jako zastávkový mezi Českou Lípou a Libercem. 
LK pojede se stávající zastavovací politikou jako Sp. 

ex 6624 Lib. kraj prověřuje vedení vlaku 6624 s odj. v 5:56 z České Lípy, jako je tomu dnes 

087 Lovosice – Česká Lípa U11 obecně Nejsou předpokládány změny. 

089 
Liberec – Hrádek n.Nis. – Zittau - 
Varnsdorf 

L2, 
RE2

obecně 

Nová koncepce spojení: 
Linka RE2 (Liberec – Dresden) vedena v prac. dny v rozsahu 2 párů vlaků, ale o 
víkendu v 2-hodinovém intervalu. 
Linka L7 vedena v intervalu 60-120* minut v trase Liberec – Varnsdorf (Rybniště), 
resp. po 30 minutách mezi Libercem a Hrádkem n.Nis. ve špičkách. 
Vlaky 20940, 20946, 20954; 20909, 20957, 20917 a 20925 pojedou o víkendu pouze 
v případě zajištění jejich financování. 

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