
 

S platností od změny jízdních řádů 30.8.2015, kdy dojde k zavedení linky MHD do Bedřichova, se mění i některé záležitosti při odbavení cestujících jedoucích v relaci Liberec 

– Bedřichov nebo opačně. Stejně jako před touto změnou platí i nadále na této relaci (s výjimkou linky cyklobusu č. 395) integrovaný tarif IDOL, tarifní vzdálenost mezi 

Libercem a Bedřichovem je s platností od 30.8.2015 stanovena na 15 tarifních jednic. 

Pro jízdu s nástupní i výstupní zastávkou v zóně Liberec (poslední zastávka Rudolfov, Česká Chalupa) je nezbytná jízdenka platná v zóně Liberec podle Tarifu městské dopravy 

v Liberci. Pro jízdu s nástupní i výstupní zastávkou v zóně Bedřichov (první zastávka ve směru od Liberce je Bedřichov,Maliník) je nezbytná jízdenka platná v zóně Bedřichov 

podle Tarifu městské dopravy v Jablonci n.N.  

Pro jízdu s nástupní zastávkou v zóně Liberec a výstupní zastávkou v zóně Bedřichov nebo opačně je ve všech případech nutná relační jízdenka pro relaci Liberec – Bedřichov 

nebo opačně. Vzhledem k tomu, že zóny Liberec a Bedřichov nemají žádnou společnou zastávku (na rozdíl od jízdy tramvají nebo vlakem do Jablonce n.N. ), jednozónová 

jízdenka pro zónu Liberec společně s jednozónovou jízdenkou pro zónu Bedřichov neopravňují k jízdě mezi těmito dvěma zónami, tedy držitelé jízdenky pro Liberec si při jízdě 

na Bedřichov musejí zakoupit relační jízdenku Liberec – Bedřichov. 

CENÍK JÍZDNÉHO PRO RELACI LIBEREC - BEDŘICHOV  

Papírové jízdenky a SMS jízdenky jsou nepřestupné. Jízdenky pro držitele čipové karty Opuscard jsou přestupné za podmínek stanovených Tarifem IDOL, časová platnost 

jízdenky pro relaci Liberec-Bedřichov nebo opačně je 90 minut. 

Kategorie cestujících Druh jízdného 
Přestupní jízdenka 

(Opuscard) 
Nepřestupní (papírová) 

jízdenka* 
Kategorie cestujících Druh jízdného 

Přestupní jízdenka 
(Opuscard) 

Nepřestupní (papírová) 
jízdenka* 

dospělý 15+ jednotlivé jízdné 23 Kč 26 Kč osoby 65+ kupon 7 dnů 152 Kč  

dítě 6-15 jednotlivé jízdné 11 Kč 13 Kč dospělý 15+ kupon 30 dnů 690 Kč  

student 15-26***  jednotlivé jízdné 17 Kč 19 Kč student 15-26*** kupon 30 dnů 572 Kč  

žák -15*** jednotlivé jízdné 8 Kč 9 Kč žák -15*** kupon 30 dnů 282 Kč  

držitel ZTP jednotlivé jízdné 5 Kč** 6 Kč** osoby 65+ kupon 30 dnů 572 Kč  

držitel ZTP/P jednotlivé jízdné 5 Kč** 6 Kč** dospělý 15+ kupon 90 dnů 1863 Kč  

dospělý 15+ kupon 7 dnů 184 Kč  student 15-26*** kupon 90 dnů 1546 Kč  

student 15-26*** kupon 7 dnů 152 Kč  žák -15*** kupon 90 dnů 763 Kč  

žák -15*** kupon 7 dnů 75 Kč  osoby 65+ kupon 90 dnů 1546 Kč  

*….. papírovou jízdenkou se rozumí při jízdě regionálním autobusem linky 140 nebo 145 nákup jízdenky u řidiče, při jízdě MHD nákup jízdenky v předprodejní síti (prodejny tisku, 

automaty apod.) nebo v doplňkovém prodeji u řidiče; pro jízdu MHD je možné zakoupit si papírovou jízdenku pouze pro dospělého anebo pro dítě; papírová jízdenka je nepřestupná 

a platí tedy jen ve spoji, kde byla zakoupena nebo označena 

**…. v lince MHD cestují držitelé průkazů ZTP a ZTP/P bezplatně 

***….podmínkou pro využívání této slevy je žákovský průkaz potvrzený školou a dopravcem, slevu je možno uplatnit pouze na dojíždění mezi místem bydliště a školy. Slevu není možné 

uplatnit v měsících červenci a srpnu (podrobné podmínky viz Tarif IDOL a příslušný Cenový výměr ministerstva financí) 

JÍZDENKY A ODBAVENÍ V RELACI LIBEREC - BEDŘICHOV 



Držitelé Opuscard si jízdenku pro jednotlivou jízdu do Bedřichova mohou zakoupit po nástupu do kteréhokoliv autobusu nebo tramvaje MHD ve městě Liberci z elektronické 

peněženky (anebo při odbavení na železnici nebo v regionálním autobuse kdekoliv v Libereckém kraji), tato jízdenka bude platit pro jízdu do Bedřichova v linkách MHD i 

v regionálním autobusu linky 140 nebo 145.  

Při jízdě z Bedřichova si držitel Opuscard zakoupí jízdenku Bedřichov – Liberec, která v rámci časové platnosti bude platit pro dojezd do kterékoliv zastávky v zóně Liberec 

městskou dopravou, regionálními autobusy nebo vlaky.  V případě, že cestující jede z Bedřichova do vzdálenější zóny než do Liberce a z Bedřichova jede linkou MHD, zakoupí 

si z elektronické peněženky v lince MHD zvlášť jízdenku pro jízdu Bedřichov – Liberec a v Liberci si musí zakoupit další jízdenku pro jízdu z Liberce do své cílové zóny. V případě, 

že cestující jede z Bedřichova linkou 140 nebo 145, může se v Bedřichově odbavit přímo do kterékoliv zóny IDOL. 

 

 

ODBAVENÍ V RELACI LIBEREC - BEDŘICHOV 

ODBAVENÍ S PAPÍROVOU JÍZDENKOU PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU (jen MHD) 

 

Na celé lince č. 18 platí papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu určené pro MHD Liberec (případně MHD Liberec a MHD Jablonec současně). Papírová jízdenka MHD Liberec 

pro jednu tarifní zónu platí pouze v té zóně, ve které je označena (tedy označíte-li si tuto jízdenku při nástupu v Liberci, můžete s ní cestovat pouze do zastávky Rudolfov, nebo 

označíte-li si tuto jízdenku při nástupu v Bedřichově, můžete s ní cestovat pouze do zastávky Maliník). Pro jízdu v celé trase linky (při cestě mezi Rudolfovem a Maliníkem) 

musíte mít vždy zakoupenou a označenou relační papírovou jízdenku pro jednotlivou jízdu. 

 

ODBAVENÍ S JÍZDENKOU NA OPUSCARD 

 

JÍZDENKA PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU Z ELEKTRONICKÉ PENĚŽENKY 

S kartou, na které máte v elektronické peněžence hotovost, nastoupíte do vozidla libovolnými dveřmi (od 20:00 do 4:00 hod. předními dveřmi). Na odbavovacím zařízení 

s displejem navolíte nejdříve zónu (například zónu Liberec pouze při cestě Liberec – Rudolfov, při cestě z Liberce do Bedřichova zvolíte tlačítko relace a následně z nabídky 

relací zvolíte Liberec – Bedřichov) a po té druh jízdenky (základní – zlevněná) a kartu přiložíte ke spodní části strojku. Takto je možné si jízdenku zakoupit v jakémkoliv spoji 

linky MHD Liberec v Liberci nebo v Bedřichově a po případném přestupu na linku č. 18 s ní v době její platnosti docestovat až do Bedřichova. Při 

každém přestupu v době platnosti zakoupené jízdenky pro jednotlivou jízdu kartu k zařízení již jen přiložíte (tzv.check-in), a to i při jízdách pouze 

uvnitř tarifní zóny Liberec. 

Na kartu je možné zakoupit pouze jednu jízdenku pro jednotlivou jízdu. Spolucestujícímu můžete z elektronické peněženky zakoupit papírovou 

jízdenku na strojku u prostředních dveří. Tato jízdenka je však i v době platnosti nepřestupná do vozidel jiných dopravců a relační jízdenka je 

nepřestupná i v rámci linek MHD (platí jen po dobu pobytu ve vozidle, takže pro cestu do Bedřichova si jí můžete zakoupit až ve spoji linky č. 18). 

 

  



PŘEDPLATNÍ ČASOVÁ JÍZDENKA IDOL (KUPON) PRO ZÓNU LIBEREC 

Kartu s časovou jízdenkou (7, 30, 90.ti denní a roční apod.), která platí pouze pro jednu tarifní zónu (Liberec), nemusíte při nástupu do vozidla a ani při přestupu k odbavovacímu 

zařízení přikládat (s výjimkou období od 20:00 do 4:00 hod. při nástupu předními dveřmi). Na lince č. 18 však platí pouze do zastávky Rudolfov. Pro cestu dále do Bedřichova, 

pokud nemáte příslušnou předplatní časovou relační jízdenku, musíte mít (nejlépe již při nástupu do vozidla linky č. 18) zakoupenou relační jízdenku pro jednotlivou jízdu, ať 

již v předprodeji či u řidiče (platí od označení ve vozidle) a nebo relační jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou z elektronické peněženky na kartě. 

 

PŘEDPLATNÍ RELAČNÍ ČASOVÁ JÍZDENKA PRO RELACI LIBEREC – BEDŘICHOV 

Kartu s relační časovou jízdenkou (například Liberec – Bedřichov) je cestující povinen k zařízení ve vozidle přiložit vždy při nástupu nebo přestupu a to i tehdy, cestuje-li pouze 

uvnitř tarifní zóny Liberec. Kartu s platnou časovou relační jízdenkou cestující k zařízení pouze přikládá, na displeji před přiložením karty nevolí žádné údaje (z jízdenky se 

cestujícímu nic neodečítá). Obdobně se cestující odbavuje i v případech, kdy má na kartě takovou jízdenku IDOL, která je dle platného Tarifu IDOL platná na relaci Liberec –

Bedřichov (síťovou jízdenku IDOL, relační jízdenku např. pro relaci Frýdlant – Bedřichov) 

 

PŘEDPLATNÍ RELAČNÍ ČASOVÁ JÍZDENKA PRO RELACI LIBEREC – JABLONEC NAD NISOU 

Relační jízdenky pro relaci Liberec - Jablonec nad Nisou nebo opačně platí pouze v zónách Liberec a Jablonec nad Nisou (pouze na katastrálním území města Jablonec nad 

Nisou, nikoliv v celé síti linek MHD Jablonec nad Nisou). Pro jízdu do nebo z Bedřichova si cestující jedoucí z nebo do Liberce musí zakoupit relační jízdenku Liberec - Bedřichov 

podle tarifu IDOL, cestující jedoucí z nebo do Jablonce nad Nisou (nebo jiné zóny obsluhované MHD Jablonec nad Nisou) si musí zakoupit jízdenku dle Tarifu městské dopravy 

v Jablonci nad Nisou. 

 

OBECNÉ POKYNY PRO CESTOVÁNÍ S JÍZDENKOU NA KARTĚ 

 Kartu přikládejte k zařízení ve vozidle dle výše uvedených pokynů na dostatečně dlouhou dobu (musí proběhnout načtení a zápis dat). V případě krátkého přiložení 

neproběhne transakce celá a budete nápisem na displeji vyzváni k opětovnému přiložení. 

V případě nákupu jízdenky pro jednotlivou jízdu z elektronické peněženky věnujte pozornost případné opakované volbě, kdy může dojít k druhému odečtení částky za jízdenku. 

Zápis jízdenky si můžete zkontrolovat přímo na zařízení použitím režimu INFO. 

Papírový doklad o zakoupení časové jízdenky (kuponu) doporučujeme mít při cestování u sebe pro případné ověření platnosti jízdenky při přepravní kontrole. 

 

ODBAVENÍ S JÍZDENKOU V MOBILNÍM TELEFONU (jen MHD) 

Pro cesty linkou č. 18 je možné použít i jízdenky zakoupené prostřednictvím mobilního telefonu. S jízdenkou (SMS s textem: LIB25 zaslaným na 

telefonní  číslo 90206) však můžete cestovat pouze po tarifní zóně Liberec, tedy jen do zastávky Rudolfov. S relační SMS jízdenkou (SMS s 

textem: LIB31 zaslaným na telefonní  číslo 90206) můžete pak v době její platnosti cestovat v celé trase linky č. 18, je však nepřestupná na jiné 

linky. Obě SMS jízdenky platí vždy 60 min. od obdržení SMS na Váš mobilní telefon, 

nastoupit do vozidla lze teprve po obdržení SMS s tzv. HASH kódem na Váš mobilní telefon. 
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