
LIBNET +
Jízdenka pro Vaše cesty vlakem a autobu-

sem po Euroregionu Nisa (Libereckém kraji,
Sasku a Polsku)

Jízdenky LIBNET+ v ceně 130 Kč umožňují
cestování osobními a spěšnými vlaky či pří-
městskými autobusy nejen na území Liberecké-
ho kraje, ale i v Sasku na území okresů Baut-
zen, Löbau-Zittau a Niederschlesien-Oberlausitz
a jsou rovněž uznávány i ve vybraných autobu-
sových spojích dopravce PKS Zgorzelec na
území Polska. Jízdenka LIBNET+ tak umožňuje
pohodlné cestování po celý den na jeden jízdní
doklad. 

Od 1. 1. 2007 jízdenka LIBNET+ umožní vý-
hodné cestování i pro malé skupiny cestujících.
Jízdenka LIBNET+ pro malé skupiny umožní ces-
tování pěti osobám bez omezení věku za 260,-
Kč. Současně bude nabídka rozšířena i o jíz-
denku v ceně 90,- Kč, která umožní přepravu
jízdních kol v prostředcích veřejné dopravy.

Bližší informace se dozvíte na internetových
stránkách dopravního svazu ZVON www.zvon.de
(i v češtině) v ČD centru Liberec — tel. č.: 
972 365 401-2, v informačních kancelářích
autobusových dopravců                                [MJ]

DÁLKOVÁ DOPRAVA
Dálková železniční doprava v České republice je realizována na základě objednávky Minis-

terstva dopravy ČR a s novými jízdními řády doznává podstatných změn, jejichž cílem je
zatraktivnění železniční dopravy. Významná města v České republice budou spojena ve
dvouhodinovém (výjimečně čtyřhodinovém) intervalu rychlíkovými spoji.

Spojení Liberce s Hradcem Králové a Pardubicemi bude denně zajiš�ovat celkem devět
párů rychlíků, které budou vyjíždět z Liberce ve 4:00, 6:02 hod. a dále pak každé dvě hodi-
ny až do 20:02 hod. V železniční stanici Pardubice budou na každý vlak navazovat přípoje
do Brna, Olomouce a Ostravy. Dojde k významnému zkrácení jízdních dob mezi Libercem 
a těmito městy. Jízdní doba Liberec — Brno bude v případě, že z Pardubic použijete vlaky SC
Pendolino 4 hod. 47 min., pokud přestoupíte již v Hradci Králové na rychlík, nebudete muset
platit žádné příplatky a cesta Vám potrvá 5 hod. 12 minut. Z Liberce do Olomouce se dosta-
nete za 4 hod. 47 minut a cesta z Liberce do Ostravy Vám nebude trvat déle než šest hodin.
Příjemně překvapeni byste měli být i úrovní služeb. Vozba rychlíků Liberec — Hradec Králové
— Pardubice byla předmětem výběrového řízení, v němž byly definovány přísné podmínky kva-
lity dopravy. Jeho vítězem se staly České dráhy, které budou provoz zajiš�ovat moderními
motorovými vozy.

Rychlíky směřující z Libereckého kraje západním směrem budou vedeny v nových časových
polohách. Novinkou je, že tyto rychlíky budou končit ve stanici Ústí nad Labem západ, kde
budou navazovat rychlíky Praha — Ústí nad Labem západ — Most — Chomutov — Karlovy Vary
— Cheb. Po mnoha letech tak Liberecko přijde o přímé spojení se západními Čechami.

Rychlíková spojení Praha — Turnov — Tanvald a Nymburk — Mladá Boleslav — Česká Lípa
zůstávají prakticky beze změny. Zlepšeny však byly návaznosti v jednotlivých železničních
stanicích. K příjemné změně dojde na rameni Liberec — Drážïany, kdy všechny vlaky z Liber-
ce budou končit na drážïanském hlavním nádraží. Zachovány zůstanou i přímé spoje z Dráž-
ïan do/z Jablonce n.N. a Tanvaldu o víkendech a svátcích. 

S novými jízdními řády přicházejí České dráhy i s novou meziregionální jízdenkou s názvem
eLiška. Tuto jízdenku bude možné zakoupit přes elektronický obchod ze všech krajských
měst do všech krajských měst v České republice. Zakoupenou jízdenku si cestující vyzved-
ne ve výchozí stanici po předložení čipové In-karty. Cena jízdenky bude 140 Kč bez ohledu
na skutečně projetou vzdálenost. Jízdenka bude platit ve druhé vozové třídě a bude možno
ji zakoupit pouze do vyčerpání limitu stanoveného pro jednotlivé relace. Ve vlacích vyšší kva-
lity nebude nutné k jízdence platit příplatky. Bližší informace naleznete na internetu na
www.cd.cz. [JK]
Příklady konkrétního spojení (Bližší informace o spojení naleznete na www.idos.cz, příp. v ČD Centru v Liberci
na tel: 972 365 401-2.)
Liberec odj. 6:02 — Pardubice hl. n. příj. 9:03, odj. 9:14 — Brno hl.n. příj.10:49
Liberec odj. 6:02 — Hradec Králové hl.n. příj. 8:35, odj. 8:40 — Brno hl.n. příj.11:14
Brno hl.n. odj.15:07 — Pardubice hl.n. příj.16:31, odj.16:56 — Liberec příj.19:59
Brno hl.n. odj.16:46 — Hradec Králové hl.n. příj.19:17, odj.19:23 — Liberec příj.21:59 
Liberec odj. 4:02 — Pardubice hl.n. příj. 7:03, odj. 7:14 — Olomouc hl.n. příj. 8:49 — Ostrava Svinov příj. 9:49
Ostrava Svinov odj.16:10 — Olomouc hl.n. odj.17:10 — Pardubice hl.n. příj.18:41, odj.18:56 — Liberec příj.21:59
Liberec odj. 6:10 — Ústí n.L. z+ad příj. 8:35, odj. 8:42 — Karlovy Vary příj.10:45 — Cheb příj.11:42
Cheb odj.14:15 — Karlovy Vary odj.15:12 — Ústí n.L. západ příj.17:13, odj.17:18 — Liberec příj.19:42
Liberec odj. 8:03 — Dresden Hbf. příj. 10:16
Dresden Hbf. odj. 15:37 — Liberec příj. 17:55 (o vík. a svát. vlak pokračuje do Jablonce n.N. a Tanvaldu)

NOÈNÍ DOPRAVA 
V LIBERECKÉM KRAJI

Spoje veřejné dopravy v Libereckém kraji
nekončí svůj provoz se západem slunce. Veřej-
nou dopravou můžete cestovat až do pozdního
večera. S novými jízdními řády dochází i k mír-
nému posílení večerní dopravy (po 22. hodině)
v Libereckém kraji. Nové spoje by vám měli zaji-
stit bezproblémový návrat z odpoledních směn,
příp. umožnit návštěvu kin, divadel a jiných kul-
turních představení. Večerní doprava je zajiště-
na ve větších městech v Libereckém kraji a je-
jich okolí. Vybrali jsme pár příkladů z Liberce,
Jablonce n.N. a České Lípy. Konkrétní spojení
naleznete na internetu www.idos.cz.

Po půl jedenácté večer vyjedou z Liberce
každý den osobní vlaky do Chrastavy a Hrádku
n.N., Raspenavy a Frýdlantu v Č., Jablonce n.N.
a Tanvaldu. Novinkou je spojení do Turnova, Že-
lezného Brodu a Semil. V pracovní dny vyjedou
v tento čas vlakové spoje ve směru na Jablon-
né v Podj., Mimoň a Českou Lípu a autobusové
spoje do Hodkovic n.M. a Českého Dubu, Mníš-
ku a Chrastavy a Osečné. Noční spojení měst
Liberce a Jablonce n.N. bude z pátku na sobo-
tu a ze soboty na neděli zajiš�ovat osobní vlak
do Tanvaldu s odjezdem z Liberce v 0:15 hod.
a autobus linky číslo 530 903 s odjezdem 
z Jablonce n.N. do Liberce v 1:20 hod. s ná-
vratem z Liberce v 1:43 hod. Noční doprava je
zajištěna i v městské hromadné dopravě v Jab-
lonci n.N.

Z České Lípy jsou kolem půl jedenácté večer-
ní vypravovány vlakové spoje denně do Benešo-
va n. Pl. a Děčína, v pracovní dny a v sobotu do
Doks a v pracovní dny do stanic Nový Bor, Mi-
moň a Jablonné v Podj. Autobusové linky vás 
v tento čas v pracovní dny dopraví z České Lí-
py do všech směrů.

Pro cestující přijíždějící z větší vzdálenosti vy-
užívající posledního rychlíkového spoje od Par-
dubic a Hradce Králové budou trasovány návaz-
né spoje. Vlakový spoj z Železného Brodu do
Tanvaldu s odjezdem ve 23:01 hod. a městský
autobus č.1 z Rychnova u Jablonce n.N. do Jab-
lonce n.N. s odjezdem v 0:15 hod.           [JK]

KONTAKTY
Máte-li připomínku k jízdním řádům kontaktujte Koordinátora veřejné dopravy - společnost
KORID LK, s r.o. Jste-li nespokojeni s úrovní služeb obra�te se na jednotlivé dopravce a v pří-
padě, že nespokojenost zůstává, obra�te se na nás.

Dopravce                                Telefon           E-mail                    www stránka  
KORID LK, spol. s r.o.                      485 226 658      koridlk@kraj-lbc.cz         http://www.korid.cz  
Krajský úřad, odbor dopravy            425 226 111      doprava@kraj-lbc.cz   http://www.kraj-lbc.cz  
České dráhy, a.s.                          972 365 050      info@cd.cz                   http://www.cd.cz  
ČSAD Česká Lípa a.s.                      487 823 215      info@csadcl.cz          http://www.csadcl.cz  
ČSAD Jablonec n. N. a.s.              483 332 055      info@csadjbc.cz            http://www.csadjbc.cz  
ČSAD Liberec, a.s.                          485 102 558      info@csadlb.cz          http://www.csadlb.cz  
ČSAD Semily, a.s.                           481 621 180      info@csadsm.cz         http://www.csadsm.cz  
Dopravní podnik města Liberce, a.s.   485 344 111      dpml@dpml.cz              http://www.dpml.cz  
VETT a.s.                                 487 857 213      vett@vett.cz                 http://www.vett.cz  

OPTIMALIZACE AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH 
ØÁDÙ NA TANVALDSKU A �ELEZNOBRODSKU

K 1. dubnu 2007 by mělo dojít k poměr-
ně rozsáhlým změnám v autobusových
jízdních řádech na Tanvaldsku a Železno-
brodsku. Změněno by mělo být trasování
některých autobusových linek v oblasti 
a dojde také k posunům časových poloh
spojů. Změny souvisí s postupným zavá-
děním integrovaného dopravního systé-
mu Libereckého kraje (IDOL). Jejich cílem
je zkvalitnění dopravní obslužnosti v ob-
lasti Tanvaldska a Železnobrodska. V no-
vých jízdních řádech budou zajištěny lepší
návaznosti mezi vlakovou a autobusovou
dopravou. Vydán bude i nový jízdní řád,

který obdržíte zdarma na obvyklých místech. Bližší informace naleznete na stránkách
www.iidol.cz a www.csadjbc.cz.                                                                           [PP]


