KORID LK, spol. s r.o.
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

V Liberci dne 29. 6. 2021

Shrnutí návrhu změn jízdních řádů vlaků v Libereckém kraji od 12. prosince 2021:
1. K významným změnám dojde na celé trati č. 041 z Turnova přes Jičín do Hradce Králové ve vazbě na rozsáhlou úpravu provozu v okolí Jičína. V letní
turistické sezóně bude v úseku Turnov – Jičín nově zaveden přibližně hodinový interval spojů.
2. Od poloviny roku 2022 na trati č. 064 v úseku Mladějov v Čechách – Libuň – Lomnice nad Popelkou nové zacílení nabídky na letní turistickou sezónu
v reakci na vyhodnocení dlouhodobého celoročního využití zdejších vlaků v průměru jednociferným počtem cestujících.
3. Nasazení výkonnějších vozidel přinese další zkrácení cestovních dob vlaků mezi Doksy a Rumburkem průměrně o 5 minut.
4. Budou nadále prověřovány různé možnosti posílení vlaků v okolí Turnova během letní turistické sezóny.
Pozn.: Na linkách L4 Mladá Boleslav město – Rumburk, L5 Stará Paka – Lomnice nad Popelkou a v úseku Stará Paka – Jaroměř (osobní vlaky, nově linka L3
z/do Liberce), dojde od 12. 12. 2021 ke změně dopravce.
NÁVRH GVD 2021/22
Popis změn
Trať
Obecně

030

Trasa

IDOL
Spoj
Navržená změna
číslo
V popisu změn jsou uvedeny navrhované změny oproti současnému stavu. Taktéž jsou popsány požadavky Libereckého kraje odchylné od návrhu
zveřejněného ze strany Správy železnic. Časové posuny do +/- 2 minut oproti stávajícímu stavu nejsou v popisu změn uváděny.
Linka L3 z Liberce bude ze Staré Paky prodloužena do Jaroměře. V relaci Liberec –
obecně
Lomnice nad Popelkou bude nutné ve Staré Pace přestoupit.
V úseku Stará Paka - Jaroměř dojde k úpravě minutové polohy všech spojů. Vlaky
obecně budou přizpůsobeny kratším přestupům v Jaroměři, následně budou mít
L3,
prodloužený pobyt ve stanici Mostek z důvodu jejich vzájemného křižování.
Hradec Králové – Jaroměř – St. Paka –
Semily – Turnov – Liberec
R14B
Spěšný vlak do Liberce bude nově veden přímo z Horek u Staré Paky (odj. 5:12).
5735,
V úseku do Staré Paky tak nahradí stávající ranní osobní vlak v relaci Horka u S. P. –
1286,
Trutnov hl. n. Spěšný vlak bude v provozu v pracovní dny mimo období od 23. do 31.
5402
prosince. V tomto období bude spojení zajištěno osobním vlakem jedoucím v úseku
Stará Paka – Liberec v pozdější časové poloze.
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Trať

Trasa

IDOL
číslo

Spoj
nový
5412
5428
1288,
1938
1937
1287
1289
nový

více

030/035

(Praha) Turnov – Železný Brod – Tanvald

R21

034

Smržovka – Josefův Důl

L12
L18

035

Tanvald – Železný Brod

R21

1151
26324
26321
26242
1140,
1142,
1153 a
1155

Navržená změna
V sobotu v období od 30. dubna do 24. září pojede nový osobní vlak z Turnova (odj.
7:47) do Liberce (příj. 8:25).
V úseku Železný Brod (nově odj. 14:19, resp. 14:05) – Turnov je vlak ve vybrané dny
veden o cca 13 minut dříve (bez delšího pobytu v Železném Brodě), pokud zde
nečeká na přípoje, resp. v jeho obvyklé časové poloze jede rychlík Tanvald – Praha.
V úseku Semily (odj. 15:23) – Turnov redukován provoz o Vánocích a o letních
prázdninách.
Vlak pojede nově z Malé Skály (odj. 17:26), nikoli z Jičína, resp. je sloučen s vlakem
1938.
Sezónní vlak Liberec (odj. 7:56) – Rovensko p. T. zrušen, resp. nahrazen rozšířeným
sezónní provozem na trati Turnov – Jičín.
Sezónní vlak Liberec (odj. 9:32) pojede nově do Malé Skály, nikoli do Jičína. Denní
provoz o letních prázdninách.
Omezení jízdy o vánočních a letních prázdninách v celé trase vlaku.
V neděli a svátek v období od 1. května do 28. září pojede nový osobní vlak z Liberce
(odj. 19:32) do Turnova (příj. 20:11).
Turistické a nostalgické vlaky v okolí Turnova:
V zájmu o posílení nabídky v letní turistické sezóně pro obsluhu významných
turistických lokalit (Dolánky, Malá Skála, Rovensko p. T., případně též Sychrov a
Spálov) dosud probíhá ve spolupráci s dopravci příprava konečného jízdního řádu.
Ten se tak od nyní zveřejněného návrhu může odlišovat.
V úseku Tanvald (nově odj. 13:46, resp. 13:58) – Turnov je rychlík v určitých obdobích
veden o cca 11 minut později v čase pravidelného taktu linky R21.
Posun do taktové polohy s odjezdem v 11:12 ze Smržovky.
Zvažován posun do taktové polohy s odjezdem v 9:26 z Josefova Dolu.
Vlak Plavy (nově odj. 6:15) – Tanvald pojede o 3 minuty později.
V období od 30. dubna do 28 září budou vybrané rychlíky zastavovat na zastávce
Spálov.
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Trať

036
037
038

040

041

Trasa

Liberec – Jablonec n. Nis. – Tanvald –
Harrachov – Szklarska Poręba
Liberec – Frýdlant – Černousy
Liberec – Frýdlant – N. Město p.Sm. –
Jindřichovice p.Sm.
(Liberec) Raspenava – Bílý Potok p.Sm.

Chlumec n. Cidl. – Stará Paka – Trutnov

IDOL
číslo
R21
L31

Spoj

Navržená změna

1144,
26210

R21

1143

Osobní vlak Železný Brod (odj. 14:14) – Tanvald bude o vánočních a letních
prázdninách nahrazen rychlíkem (Praha -) Železný Brod (odj. 13:33) – Tanvald.
V úseku Tanvald (nově odj. 5:58) – Železný Brod je rychlík veden až o 7 minut později
v čase pravidelného taktu linky R21.

L18

2604

Vlak (Liberec -) Tanvald (nově odj. 6:03) – Plavy pojede z Tanvaldu o 6 minut později.

R21

1151

V úseku Tanvald (nově odj. 13:46, resp. 13:58) – Turnov je rychlík v určitých obdobích
veden o cca 11 minut později v čase pravidelného taktu linky R21.

L1

obecně

Nejsou předpokládány změny.

obecně

Nejsou předpokládány změny.



obecně
5431



5730



5768



5748



obecně

Nejsou předpokládány změny.
V úseku Jilemnice (odj. 4:33) – Kunčice n. L. pojede vlak denně.
Vlak Trutnov (odj. 5:05) bude z Kunčic n. L. namísto do Vrchlabí veden do Staré Paky
(příj. 6:26).
Vlak Jilemnice (odj. 5:41) – Stará Paka (příj. 6:08) nepojede, resp. z Martinic v K. je
nahrazen vlakem 5730 z Trutnova do Staré Paky v trase o 18 minut později.
Vlak z Trutnova (odj. 21:22) bude z Kunčic n. L. namísto do Jilemnice veden do
Vrchlabí. V úseku Kunčice (odj. 22:00) – Jilemnice bude nahrazen návazným vlakem
z Vrchlabí v trase o 6 minut později.
Zásadní změna všech vlaků – nové koncepce dopravy na všech tratích v okolí Jičína.
Věnujte pozornost návrhu nového jízdního řádu.
Základní poloha všech vlaků bude posunuta přibližně o hodinu. Nově bude v letní
turistické sezóně posílen provoz mezi Turnovem a Jičínem na přibližně hodinový
interval.



5515 a
1399 dle
návrhu
Správy
železnic

L6
L61
L62

Hradec Králové – Jičín – Turnov

Je prověřována úprava návrhu osobního a spěšného vlaku, které jsou oba vedeny
Turnova do Jičína kolem 17. hodiny tak, aby byla zachována pravidelná celodenní
taktová poloha osobního vlaku Turnov – Hradec Králové s odjezdem v 16:45
z Turnova.
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Trať

Trasa

IDOL
číslo

Spoj

5748
042

Martinice v Krk. – Rokytnice n. Jiz.

L9

5731
5768
obecně

046

Lomnice n. Pop. – Stará Paka

Navržená změna
Vlak z Trutnova (odj. 21:22) bude z Kunčic n. L. namísto do Jilemnice veden do
Vrchlabí. V úseku Kunčice (odj. 22:00) – Jilemnice bude nahrazen návazným vlakem
z Vrchlabí v trase o 6 minut později.
V úseku Jilemnice (odj. 4:33) – Kunčice n. L. pojede vlak denně.
Vlak je v úseku Jilemnice (odj. 5:41) – Martinice v K. zrušen.
Linka L3 z Liberce bude ze Staré Paky prodloužena do Jaroměře. V relaci Liberec –
Lomnice nad Popelkou bude nutné ve Staré Pace přestoupit.

5423

Vlak Stará Paka (odj. 4:46) – Lomnice n. P. bude zrušen.

nový

Zaveden nový vlak Stará Paka (odj. 20:33) – Lomnice n. P.

L5

obecně

Nad rámec návrhu Správy železnic je zvažována změna odjezdů vždy 11. minutu
z Lomnice n. P. s cílem zkrácení přestupů ve Staré Pace.
Nová koncepce dopravy na všech tratích v okolí Jičína, resp. Libuně. Na úseku
Mladějov v Č. – Libuň – Lom ice n. P. proběhne přizpůsobení jízdních řádů ve více
termínech. Věnujte pozornost návrhu nového jízdního řádu.
S platností od 1. září 2022 bude v pracovní dny (kromě letních prázdnin) zaveden
nový koncept dopravy, který spočívá v náhradě vlaků autobusovou linkou v trase
Lomnice nad Popelkou – Libuň – Mladějov – Sobotka. Provoz vlaků v úseku mezi
Lomnicí nad Popelkou – Mladějovem v Čechách bude zachován v období turistické
sezóny, tedy o víkendech v květnu až září a v pracovních dnech v červenci a srpnu.
Důvodem je dlouhodobě velmi nízká obsazenost vlaků mezi Lomnicí nad Popelkou a
Mladějovem v Čechách v mimosezónním období a současně snaha o efektivnější
využití prostředků pro provoz v letní turistické sezóně.

064

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



obecně

070

Praha – Mladá Boleslav – Turnov

S30,
R21

obecně

Nejsou předpokládány zásadní změny.

080

Mladá Boleslav – Č. Lípa – Jedlová Rumburk

L4,
R22

obecně

V úseku Česká Lípa – Rumburk dochází k minutové úpravě časové polohy většiny
vlaků a zkrácení cestovní doby v celé jejich trase.
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Trať

Trasa

IDOL
číslo

Spoj

L4

více

L4

nový

Provoz letních víkendových posilových vlaků v relaci Doksy – Česká Lípa střelnice,
zavedený zkušebně v letní sezóně roku 2021, se pro rok 2022 nepředpokládá
z důvodu nasazení kapacitnějších souprav na všechny pravidelné spoje.
Nový vlak z Nového Boru (odj. 23:46) do České Lípy.

L2

6601,
6618

V relaci Liberec – Česká Lípa je zvažováno ponechání stávajících přímých spojů do
zastávky Česká Lípa střelnice.

086

Liberec – Česká Lípa – Benešov n. Pl.

L2,
R14B

obecně

087

Lovosice – Česká Lípa

U11

obecně
TL20956
TL20942

089

Liberec – Hrádek n. Nis. – Zittau –
Varnsdorf

Navržená změna

L7

Nejsou předpokládány změny. V relaci Liberec – Česká Lípa je zvažováno zavedení
nočních spojů (ve vybrané dny) a ponechání stávajících přímých spojů do zastávky
Česká Lípa střelnice.
Nejsou předpokládány změny.
Vlak Varnsdorf (odj. 4:54) – Varnsdorf-pivovar Kocour s provozem pouze v sobotu
je zrušen.
V pracovní dny vlak pojede z Liberce (odj. 5:29 / 5:32) v pozdější časové trase, resp.
je zrušen v úseku Hrádek n. N. – Zittau.

TL20937 Vlak Varnsdorf-pivovar Kocour (odj. 18:14) – Varnsdorf je zrušen.
TL20963

Vlak do Liberce je veden už ze stanice Zittau (odj. 20:45)

TL20924

Vlak z Liberce (odj. 17:08) nepojede v úseku Varnsdorf – Varnsdorf-pivovar Kocour.

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