
SLOVO RADNÍHO
Vážení cestující,

veřejná doprava
má nezastupitel-
né místo v životě
obyvatel Liberec-
kého kraje. Je ve-
řejnou službou,
která velmi výraz-
nou měrou přispí-
vá k dobrému
fungování a roz-
voji našeho regio-
nu. Proto Libe-

recký kraj této službě věnuje značnou
pozornost, se snahou o co nejlepší zajiště-
ní dopravní obslužnosti.

Její provozování však vyžaduje úhradu
ztrát, které dosahují vysokých částek 
a jsou z největší části hrazeny z rozpočtu
kraje. Pro rok 2006 byla rozpočtována
částka celkem 400 mil. Kč na ztrátu ply-
noucí provozováním železniční, tramvajové
a autobusové příměstské dopravy.
Pro další rozvoj veřejné dopravy a postup-
né vylepšování jejich služeb jsou pod zášti-
tou Libereckého kraje připravovány projek-
ty s podporou Evropské unie. Připravován
je i krajský integrovaný dopravní systém,
který umožní cestovat za výhodných pod-
mínek jednoduchým způsobem po území
celého kraje. Pracujeme také na programu
Regiotram Nisa, jenž spojuje výhody želez-
niční a tramvajové dopravy v páteřní linku
napříč celou sídelní aglomerací od Hrádku
nad Nisou přes Liberec a Jablonec nad
Nisou až na okraj Krkonoš do Harrachova.
Pevně věřím, že ve spolupráci s městy 
a obcemi celého kraje se nám podaří kva-
litu veřejné dopravy i nadále zvyšovat ke
spokojenosti Vás všech — cestujících.

Mgr. Vladimír Richter
člen rady kraje pověřený řízením 

resortu dopravy

PERLIÈKY Z DOPRAVY
Na území Libereckého kraje leží 17 že-

lezničních tratí, osobní vlaky na nich
urazí přibližně 4 mil. km ročně.

Na území Libereckého kraje se nachází
jediná úzkorozchodná meziměstská

tramvaj v ČR, tramvaje na ní ročně uje-
dou přibližně 200 tis. km.

V Libereckém kraji zajiš�uje příměst-
skou autobusovou dopravu 13 doprav-

ců, kteří své autobusy vypravují denně
na 212 linkách, kde ročně celkem urazí
téměř 11 mil. km.

IDOL ZPRAVODAJ
Vážení čtenáři,

držíte v rukou první číslo IDOL zpravodaje — Informačního bulletinu veřejné osobní dopravy
v Libereckém kraji. Možná si říkáte, proč tento magazín nese jméno IDOL zpravodaj a co
uvedený název znamená? IDOL je zkratka pro Integrovaný dopravní systém Libereckého
kraje, na kterém v současné době intenzivně pracujeme, a který by měl v budoucnu zatrak-
tivnit veřejnou osobní dopravu v Libereckém kraji. Umožnit by vám měl cestování různými
dopravními prostředky na jednu jízdenku, místně provázat a časově sladit jízdní řády měst-
ských hromadných doprav, autobusových linek i vlakových spojů. IDOL zpravodaj by měl
vycházet čtyřikrát do roka a klade si za cíl seznamovat vás s novinkami a zajímavostmi 
z veřejné osobní dopravy v Libereckém kraji. Zdarma bude k dostání v informačních cen-
trech, ve vlacích a autobusech v Libereckém kraji. Uvítáme i vaše názory a připomínky 
k tomuto zpravodaji. Na závěr mi dovolte, abych vám popřál příjemné prožití vánočních svát-
ků a hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2007.          Ing. Petr Prokeš, ředitel KORID LK

NOVÉ JÍZDNÍ ØÁDY 2006/2007
V neděli 10. prosince 2006 vstoupí 

v platnost nové jízdní řády, které přinášejí
řadu novinek. Počet vlakových i autobuso-
vých spojů na území Libereckého kraje
zůstává přibližně stejný jako letos. Zejména
železniční jízdní řády však budou poměrně
výrazně změněny. Důvodem úprav jsou
celorepublikové změny v dálkové železniční
do-pravě a snaha vytvořit kvalitativně lepší
jízdní řády, jejichž základní kostra by zůsta-
la zachována v horizontu minimálně pěti
let. Téměř na všech železničních tratích v
Libereckém kraji bude zaveden taktový jízd-
ní řád. Výhody takto sestaveného jízdního
řá-du jsou ve snadno zapamatovatelných

pravidelně se opakujících časech odjezdu a v návaznostech v železničních uzlech. Při svých
cestách jistě oceníte nové návaznosti v železničních uzlech Turnov, Stará Paka a Česká
Lípa. Vlaky v Libereckém kraji by také měly jezdit přesněji. Odbourány byly prvky, které často
způsobovaly zpoždění, např. prodloužení rychlíků Pardubice — Liberec jako osobních vlaků do
Frýdlantu v Čechách. 

Nové autobusové jízdní řády s sebou přinášejí řadu drobných úprav, které vycházejí 
z požadavků vás — cestujících. Některé změny odjezdů autobusů souvisejí také se změnou
železničních jízdních řádů, kdy existuje snaha o vytvoření logických návazností mezi vlaky 
a autobusy. Z tohoto pohledu nastane výrazná změna v Železném Brodě, kde některé lin-
kové autobusy začnou zajíždět k železniční stanici. S dalším rozšířením této nabídky se
počítá od dubna 2007. Bližší informace naleznete na straně 2.       [JK]

VEØEJNÁ DOPRAVA V LIBERECKÉM KRAJI
NEZDRA�UJE !!!!!!

Ceny jízdného ve veřejné osobní dopravě 
v Libereckém kraji zůstanou stejné i v novém
roce 2007. I přes neustálý růst cen pohon-
ných hmot a zdražování dalších vstupů zůsta-
ne i nadále v nezměněné podobě v platnosti
stávající Ceník jízdného IDS LK (integrovaný
dopravní systém Libereckého kraje), který je
na území Libereckého kraje pro všechny
zúčastněné dopravce veřejné linkové autobu-
sové dopravy sjednocen do 50 km. Stávající
výše jízdného zůstává zachována i v měst-
ských hromadných dopravách a jízdné v tarif-
ních pásmech do 40 km neplánují zdražovat
ani České dráhy. [MJ]

Ceník jízdného IDS LK


