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NAVRHOVANÉ ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15. PROSINCE 2019 

Semilsko 

Přehled nejvýznamnějších navrhovaných změn 

IDOL 
číslo 

Trasa Linka 
(žel. trať) 

Spoj Změna 

Železniční linky: 

L3 Liberec – Turnov – Stará Paka 030 

vše Nový dopravce – ARRIVA vlaky. 

1289 Spěšný vlak z Liberce (13:24) prodloužen do Staré Paky. 

nový 
(1938) 

V sobotu od 18. dubna do 26. září veden nový vlak z Malé Skály (17:54) do Liberce 
(18:54). 

nový Nový vlak v pracovní dny z Liberce ve 21:58. 

5400 V úseku Semily (4:50) – Turnov (5:15) veden denně. 

5401 Vlak pojede v trase Liberec (4:30) – Semily (5:41), a to pouze v pracovní dny 

5404 a 
5406 

Vlak 5404 veden z N. Paky (6:53) do Turnova (7:59) v prac. dny kromě Vánoc a letních 
prázdnin a vlak 5406 veden z Lomnice n.Pop. (7:04) do Liberce denně. 

5419 Vlak pojede také v neděli (kromě Vánoc a letních prázdnin). 

5420 Vlak pojede ze Semil (22:11) do Liberce (23:34) v prac. dny a (nově každou) sobotu. 

nový 
(5428) 

Nový vlak ze Staré Paky (15:00) do Turnova 15:53. V úseku Stará Paka – Semily jede 
v pátek kromě Vánoc a letních prázdnin. V úseku Semily – Turnov jede pátek a 
v období letních prázdnin denně. 

nový 
(5429) 

Nový vlak z Turnova (5:33) do Nové Paky (6:40). V úseku Turnov – Stará Paka denně, 
v úseku Stará Paka – Nová Paka jen v pracovní dny kromě Vánoc a letních prázdnin. 

L35
Liberec – Turnov – Rovensko p.Tr. 
(Jičín) 

030+041 
 Vlak z Liberce v 8:03 (přímé vozy na lince R14) zkrácen jen do Rovenska p.Tr. 

1287 Vlak z Liberce v 9:32 prodloužen až do Jičína. 

R21 (Praha) Turnov – Tanvald 

030+035 
1143 Rychlík veden již z Tanvaldu (5:52), příjezd do Turnova v 6:35. 

1145 Rychlík veden již z Tanvaldu (7:59), příjezd do Turnova v 8:41. 

070 
nový pár Nový pár rychlíků Turnov (10:44) – Praha (12:39) a Praha (11:20) – Turnov (13:10). 

1152 
Vlak s příj. 21:10 do Turnova v objednávce Ministerstva dopravy, na zastávkách mezi 
Ml. Boleslaví a Turnovem (vyjma Bakov n.J. město a Mn.Hradiště) nezastavuje. 
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Hradec Králové – Jičín – Turnov – 
Malá Skála 

030+041 více 
V sobotu od 30. května do 29. srpna zavedeno ve zkušebním režimu prodloužení 
vlaků ze směru Jičín na Malou Skálu (a zpět), jako kapacitní posílení v úseku Turnov – 
Dolánky – Malá Skála v době letní sezóny. 

L5 Lomnice n.Pop. – Stará Paka 046 

více 

Převážná část spojů zajištěna dopravcem ARRIVA vlaky. U většiny spojů mezi linkami 
L3 a L5 odpadá nutnost přestupu, tj. vzniká přímé železniční spojení z Lomnice 
nad Popelkou ve směru Semily, Turnov, Liberec (a zpět). 
Pozn.: Přímé spojení je vedlejším efektem zefektivnění dopravy na tratích 030 a 046. 
V případě prodloužení linky L3 směr Jaroměř ve spolupráci s KHK je předpokládáno 
opětovné rozdělení linek. 

5403 Vlak ze Staré Paky (8:33) veden do Lomnice n.Pop. denně, tj. i v pracovní dny. 

5406, 
ex 8500 

Vlak 8500 ze Mšena bude ukončen v Lomnici n.Pop., kde bude zajištěn přestup na 
vlak 5406 do Liberce, který pojede denně. 

5425 Vlak ze Staré Paky (6:33) veden do Lomnice n.Pop. denně, tj. i v pracovní dny. 

ex 8549 Vlak ze Staré Paky (7:31) do Lomnice n.Pop. nepojede 

ex 8563, 
ex 8564 

Ranní sobotní vlaky ze Staré Paky (5:30) do Lomnice nad Popelkou (cca 6h) a zpět jsou 
z důvodu zanedbatelného využití zrušeny. 

L5
Mšeno – Mladá Boleslav – Libuň – 
Lomnice n.Pop. 

064 
8515, 

ex 8549 
Vlak pojede i v pracovní dny až v 8:56 z Lomnice n.Pop. (sloučení vlaků). 

S30 Mladá Boleslav – Turnov 070 nový Nový vlak v prac. dny a v neděli s odj. ve 21:44 z Ml. Boleslavi. 
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Autobusové linky: 

391
Turnov – Hrubá Skála – Újezd p.Tr. – 
Libuň – Holín - Jičín 

670 391 
6,8,105, 
106,108 

Časové posuny z důvodu potkávání se autobusů v zastávce Újezd p.Tr.,obec. 

542
Troskovice,Křenovy – Hrubá 
Skála,Borek – Rovensko p.Tr. - 
Semily 

670 542 

4 
Časové posuny na spoji tak, aby byla zajištěna v zastávce Ktová,Pyrám lepší návaznost 
na linku 540370. 

55 Časový posun z důvodu časových změn na spoji 4. 

7 Prodloužení jízdní doby přes Žernov. 

585
Semily – Lomnice n.Pop. – Nová 
Paka/Jičín – Hořice – Hradec Králové 

670 585 3 Posun odjezdu ze Semil (o 3 min. dříve na 6:15) a prodloužení jízdní doby přes Libštát. 

591
Semily – Chuchelna,Kozákov – 
Rovensko p.Tr. - Troskovice 

670 591 106 Časový posun na 15:40 (+ 5´) z důvodu časových změn na lince 670391/106. 

862
Turnov – Loktuše – Koberovy – 
Železný Brod – Líšný – Malá Skála 

670 862 5 
Odjezd spoje z Turnova posunut o 5 min. dříve (na 6:55), aby byla zajištěna v zastávce 
Železný Brod,Terminál u žel.st. návaznost na linku 670530/2 do Semil. 

 

Přejmenování zastávek: 

 Jilemnice,prov.ČSAD nový název: Jilemnice,Vejrychovsko 


Jilemnice,Ateso nový název: Jilemnice,K Javorku 

 

 

Vážení cestující, prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost změnám ve veřejné dopravě. 
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