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Představení
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KORID LK

➢ jízdní řády (vč. řešení připomínek) a vyhodnocení využití veřejné dopravy

➢ správce tarifu IDOL

➢ Centrální dispečink IDOL

➢ propagace veřejné dopravy

➢ přepravní kontrola v PAD

➢ koncepce a projekty (např. Zákaznické centrum, Modernizace 

Opuscard/IDOL)

Odbor dopravy KÚ LK

➢ přenesená působnost státní správy

➢ dozor nad financováním systému

➢ uzavírání smluv s dopravci

➢ ostatní smlouvy (obce, zaměstnavatelé)



Financování dopravní obslužnosti
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Liberecký kraj objednává a financuje:

➢ regionální železniční dopravu (Os a Sp)

➢ příměstskou/regionální autobusovou dopravu

➢ meziměstskou tramvaj (Liberec – Jablonec n/N)

Dálkovou žel. dopravu objednává stát (MDČR)

Spolufinancování

➢ zaměstnavatelé (Prům.zóna JIH Liberec, IAC Group/AAH Czech, 

ABB, GAT …)

➢ města o obce – příspěvek na DO

o t.č. ve výši 90 Kč/obyv./rok (platnost smluv do 31.12.2019)



Smlouvy s dopravci
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Železniční doprava

➢ Jizerskohorská železnice (do r. 2026)

➢ Trilex (do r. 2020)

➢ OSN (Sp vlaky Liberec – Dresden; do r. 2019)

➢ „Desetiletá” smlouva s ČD do r. 2019

V návaznosti na konec platnosti smluv se připravují výběrová řízení 

(Ještědská železnice, OSN+Trilex).

Příměstská/regionální autobusová doprava

➢ základní smlouvy (BusLine, ČSAD Česká Lípa)

o z JŘBU, platnost do 12/2018 (ČL), resp. 12/2019 (BusLine), možnost opce na 1 rok

➢ aktuálně řešena „nestabilní situace” v oblasti Sever a resort dopravy 

pracuje na sml. zajištění dopravy po ukončení platnosti stávajících smluv

➢ ostatní smlouvy (přímé zadání): Compag CZ, KAD, OAD Kolín, ARRIVA 

Východní Čechy, ARRIVA Střední Čechy



Informace o IDS IDOL a jeho rozvoji
(1/2)
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IDS zaveden v celém kraji, u některých linek s přesahem do vybraných 

míst za hranicí kraje

➢ např. Česká Kamenice, Mladá Boleslav, Vrchlabí, Zgorzelec, Bogatynia, 

Varnsdorf, Rumburk, nově Kytlice, Snědovice-Sukorady, Sezemice

Zónově–relační tarif

➢ cena konstatní pro každou dvojici zón (viz Tarifní počítadlo), nezávisí na 

trase konkrétního spoje

Do IDS IDOL zapojeny:

➢ regionální vlaky a od 1.10.2017 také rychlíky 

➢ regionální autobusy

➢ vybrané dálkové autobusové linky – po území LK

➢ MHD (Liberec, Jablonec n.Nis., Česká Lípa, Turnov)

http://dopravnimapy.kraj-lbc.cz/projects/idol/pocitadlo.php#zobrazit=cena@n=23@v=122


Informace o IDS IDOL a jeho rozvoji
(2/2)
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Druhy jízdních dokladů:

1. Jízdenky pro jednotlivou jízdu (nepřestupní papírová, přestupní na 

Opuscard)

2. Časové relační kupóny (pouze na Opuscard)

➢ ve verzi pro 7, 30 nebo 90 dní

3. 365denní celosíťové kupóny (pouze na Opuscard)

a. 365+ (platnost 365 dní, nepřenosný, cena 10.000,- Kč,

tj. cca 830,- Kč/měsíc)

b. „SeniorPas” (dosud na kalend. rok, nově bude 365 denní)

4. Turistické síťové jízdenky

a. Euro-Nisa-Ticket (1denní, papírová, platí v Libereckém kraji a dalších 

lokalitách v ČR, Německu, Polsku, 160,- Kč / 1 os., 320,- Kč / 2-5 os.

b. IDOL+ - 24 hodin, na Opuscard, 120,- (1 os.) / 250,- Kč (2-5 os.)



Opuscard
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Bezkontaktní čipová karta

Nosič integrované jízdenky IDOL

Osobní (nepřenosná) Opuscard

➢ jméno, fotografie držitele

➢ elektronická peněženka

➢ všechny jízdenky IDOL včetně časových kupónů 

Anonymní (přenosná) Opuscard

➢ elektronická peněženka

➢ pouze jízdenky pro jednotlivou jízdu (přestupní)

Bez čipové karty lze zakoupit pouze nepřestupní jízdenky (hotově, 

vyšší cena) a turistickou jízdenku Euro-Nisa Ticket.



Vyhodnocení dopravní obslužnosti

v roce 2017
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K dispozici jsou data za měsíce srpen 2016 – červenec 2017

➢ tržby (po linkách, po spojích)

➢ počty cestujících (po linkách, po spojích, na vyžádání po zastávkách s 

možností upřesnění pro kterýkoliv den)

Obce budou mít k dispozici elektronicky po koordinačních poradách.



Příprava JŘ 2017/18
Železniční doprava
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Pro JŘ 2017/18:

➢ úprava ranního víkendového spojení do Trutnova (doprava na

6. hodinu dle požadavku KHK)

➢ minutové posuny ve večerních hodinách kolem 19. hodiny

Letos nejsou připravovány zásadní změny, ale v návaznosti na řešení 

dopravního spojení v relaci Rokytnice n.Jiz. – Jilemnice prověřovány změny 

do budoucna – nejdříve od 12/2018.

Možnosti změn koncepce dopravy:

1. Na trati 042 pouze turistický rozsah dopravy, z Rokytnice n.Jiz. do 

Jilemnice posílena autobusová doprava.

2. Zachování žel. dopravy na trati 042 v rozsahu dle SQ + změna koncepce 

autobusových linek s cílem omezit souběhy vlak-bus.



Příprava JŘ 2017/18
Autobusová doprava
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Pro JŘ 2017/18:

➢ provoz linky 995/”Flybus” (Harrachov – Zlaté návrší) vyhodnocen,

s linkou je počítáno i pro rok 2018

➢ prověřována možnost využít alespoň v zimě prostoj autobusu ve 

Vrchlabí a v režimu skibus vložit nový pár spojů na lince 949 mezi 

Vrchlabím, Beneckem a Jilemnicí

➢ ve spolupráci s Městem Jilemnice připravováno zajíždění vybraných 

spojů l. 960 k nemocnici v Jilemnici

Během r. 2017 došlo k omezení několika dálkových linek (ČSAD Střední Čechy, 

ČSAD Ústí nad Orlicí), LK prověřoval a prověřuje možnosti jejich alespoň 

částečného nahrazení – limitem je ale především nedostatek řidičů.



Příprava JŘ 2017/18
Autobusová doprava – ostatní změny
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Zastávky na znamení

➢ ode dne vyhlášení



Centrální dispečink IDOL
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Funkce a činnosti Centrálního dispečinku IDOL :

• přehled o jízdě spojů

• informace pro řidiče o jízdě přípojných spojů

• informování cestujících 

• jednotné kontaktní místo (např. pro radiobusy)

• atd. .....

Dispečerské pracoviště :

• 5 zaměstnanců

• v provozu denně od 4 do 24 hod.

• Kontaktní údaje:

• e-mail: dispecer@korid.cz

• telefon: 704 702 000

mailto:dispecer@korid.cz
mailto:er@korid.cz


Centrální dispečink IDOL



Centrální dispečink IDOL
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Informace pro cestující 

– pro mobil: www.iidol.cz/mt

– pro počítač: www.iidol.cz/tabule

http://www.iidol.cz/mt
http://www.iidol.cz/mt


Centrální dispečink IDOL

16

Informace pro cestující – virtuální informační tabule pro zařízení s webovým 

prohlížečem a internetovým připojením – např. pro obce, infocentra apod.

CED IDOL do takového zařízení bezplatně poskytne kompletní data pro 

kteroukoliv vlakovou nebo autobusovou zastávku v Libereckém kraji. 



Projekt revitalizace/modernizace

autobusových zastávek
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I. Etapa (podzim 2016 – konec roku 2017) 

• Manuál výstavby a rekonstrukce zastávek

• Návrh nových standardů označování zastávek

• Průzkum a příprava zdrojů financování (LK, SFDI, EU)

• Aktualizace pasportu 1940 zastávek BUS, TRAM v LK

• Analýza stavu zastávek v LK

• Studie – Jednotný správce označníků zastávek

II. Etapa (2018 - ?)

Ve spolupráci s obcemi.

• Nové označníky zastávek příměstské autobusové dopravy

• Vybavení zastávek I. a II. třídy Infopanely

• Revitalizace vybraných autobusových zastávek neřešených v rámci 

rekonstrukce silnic.



Projekt revitalizace/modernizace

autobusových zastávek
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Manuál pro výstavbu a rekonstrukce autobusových zastávek v LK

Ke stažení na www.korid.cz (Projekty – Modernizace zast.BUS)

http://www.korid.cz/


Projekt revitalizace/modernizace

autobusových zastávek
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Projekt revitalizace/modernizace

autobusových zastávek
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Průzkum a příprava zdrojů financování (LK, 

SFDI, EU)

• Analýza externích zdrojů financování (nad 

rámec obecních rozpočtů)

• Ukázková žádost do SFDI – Obec Chotovice 

chodník a zastávky BUS na I/9

• Vzor žádosti do IROP – Zastávkové informační 

systémy v mikroregionu Podralsko

Ke stažení na www.korid.cz (Projekty – Modernizace zast.BUS)

Pozvánka: Projednání výstupů projektu v úterý 24. října 2017 od 10:00 v konferenčním sále 
Krajského úřadu Libereckého kraje (vchod C).

http://www.korid.cz/


Projekt revitalizace/modernizace

autobusových zastávek
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Aktualizace pasportu 1940 

zastávek BUS, TRAM v LK

Podzim 2016 – srpen 2017; 



Možnosti propagace veřejné dopravy
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Tištěné informační a propagační materiály

• Knižní jízdní řády

• rozdělené do 3 regionů + mapa

• Výlepové plochy pro jízdní řády

• podpora dopravních informací 

• Plakáty formátů A4, A3

• na vývěsky v obcích, označníky zastávek

• v autobusech, tramvajích a ve vlacích

• na akcích marketingových partnerů

• Brožurky a letáčky (skládačky)

• formáty A5 ve vybraných vlacích ČD

• formáty DL (skládačky) plošně u 

smluvních dopravců, turistických 

informačních centrech

• skládačky (např. informace o Tarifu)



Možnosti propagace veřejné dopravy
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Virtuální a sociální sítě 

• Webové stránky www.iidol.cz

• Informace ke všemu spojenému s IDOL 

(aktuality, výluky, tarif a SPP)

• Odkazy na tiskové zprávy LK

• Propagace jiných dopravních akcí

• Facebook - @idollk

• Vlastní aktuality

• Sdílení s webem IDOL i jiným FB

• IDOL zpravodaj – elektronicky obcím, 

školám, dopravcům atd.

Ostatní média

• Reportáže v regionální TV

• Rozhlas a el. verze regionálních deníků



Možnosti propagace veřejné dopravy
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• Turistické linky:

• cyklobusy, cyklovlaky,

• letní rekreační vlaky, zimní linky,

• propagace relevantních spojů pro 

sezónní využití

• Na akce a události veřejnou dopravou:

• doprava na kulturní a sportovní 

události (např. Hejnické slavnosti, 

Oslavy Ještědu, Harrachovské 

slavnosti, atd.)

• Bonusy pro držitele Opuscard:

• Slevy na jízdném, vstupném u 

smluvních partnerů.



Možnosti propagace veřejné dopravy
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Závěr a diskuze
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Dotazy, náměty a připomínky je možné zasílat:

➢ na KORID LK (info@korid.cz, písemně, tel. +420 774 485 021),

popř. na Odbor dopravy KÚ LK (doprava@kraj-lbc.cz)

➢ PAD (podněty podané do 30.9.2017  lze zohlednit pro jízdní řády 

platné od 12/2017)

➢ Železnice: GVD 2017/18 uzavřen (ale připomínky lze zohlednit

v dalších termínech)

mailto:info@korid.cz
mailto:doprava@kraj-lbc.cz
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Děkujeme za 

pozornost

info@korid.cz

tel. 774 485 021

www.korid.cz

www.iidol.cz

mailto:Jiri.Hrubon@korid.cz
http://www.korid.cz/
http://www.iidol.cz/

