
K  tomuto  datu  budou  připraveny  jak 
nový jízdní řád Českých drah, tak i oblast-
ní  jízdní  řády  autobusových  dopravců 
Libereckého  kraje,  vymezené  pro  území 
bývalých  okresů.  K  dispozici  bude  také 
kapesní vydání regionálního železničního 
jízdního  řádu, který uvádí ve vybraných 
stanicích  i  nejdůležitější  návaznosti  na 
autobusové  spoje.  Co  v  nich  najdeme 
nového?

Na  železnici  dojde  k  navýšení  počtu 
rychlíkových spojů v relacích Praha – Tur-
nov – Tanvald (o dva páry), Liberec – Čes-
ká Lípa – Ústí nad Labem (doplněn jeden 
pár  dopoledne,  čímž  zde  vznikne  celo-
denně pravidelný dvouhodinový interval) 
a některé  rychlíky od Nymburka a Mla-
dé Boleslavi budou prodlouženy z České 
Lípy až do Rumburka.

Na  železniční  trati  mezi  Libercem  a 
Jabloncem  nad  Nisou  se  zvýší  množství 
zrychlených  osobních  vlaků,  zastavují-
cích pouze v zastávce Liberec–Rochlice a 
nově také ve Vratislavicích n.N. Ostatní, 
frekvenčně  slabší  zastávky  budou  tyto 
vlaky  projíždět,  což  je  doplněno  pro-
dloužením  téměř  všech  spojů  meziměst-
ské tramvajové linky č.11 z Jablonce nad 

Slovo ředitele
Ing. Petra Prokeše, ředitele KORID LK

Vážení cestující,

povolební  vyjednávání  o  možných 
koalicích v Libereckém kraji jsou v plném 
proudu a v době vydání tohoto zpravoda-
je  ještě nebylo známo, kdo bude novým 
členem  rady  kraje  pověřeným  řízením 
resortu dopravy. Dovolte mi tedy, abych 
Vám na tomto místě, běžně vyhrazeném 
slovu  radního, krátce představil Koordi-
nátora veřejné dopravy Libereckého kra-
je, společnost KORID LK, spol. s r. o.. 

Společnost  KORID  LK  byla  založe-
na  Libereckým  krajem  v  březnu  2005 
za  účelem  praktického  zastupování  a 
uskutečňování dopravních zájmů kraje a 
jeho  obyvatel.  V  současné  době  je  jedi-
ným společníkem Liberecký kraj, ale do 
budoucna se počítá s možným přistoupe-
ním dalších partnerů, měst v Libereckém 
kraji.

Ihned po založení se koordinátor začal 
naplno  věnovat  přípravě  Integrovaného 
dopravního  systému  Libereckého  kra-
je  –  IDOL,  jehož  spuštění  se  připravuje 
k 1. 4. 2009, a který významnou měrou 
zkvalitní  cestování  veřejnou  dopravou 
v  Libereckém  kraji.  Veškeré  informace 
týkající se zavádění IDOLu v Libereckém 
kraji budete nacházet nejen v Idol zpra-
vodaji, ale  i na  internetových stránkách 
http://www.iidol.cz a v informačních letá-
cích, které pro Vás připravujeme. 

Další  rozsáhlou  oblastí,  kterou  má 
koordinátor na starosti je příprava želez-
ničních a autobusových jízdních řádů. Ve 
spolupráci  s  dopravci  se  podařilo  např. 
zkvalitnit  a  zpravidelnit  jízdní  řády  na 
velké  části  železničních  tratí  v  Liberec-
kém kraji, postupně zlepšovat návaznosti 
mezi jednotlivými druhy dopravy či roz-
šířit nabídku autobusových spojů. A další 
zkvalitnění můžete očekávat po spuštění 
Integrovaného  tarifu  IDOL.  Pečlivě  se 
také věnujeme připomínkám od Vás, ces-
tujících. Pokud nejste  spokojeni  se  sou-
časnými jízdními řády, kontaktujte nás a 
pokusíme se společně nalézt řešení.

Koordinátor má také za úkol vytvoření 
koncepčních materiálů a projektů spolu-
financovaných Evropskou unií, týkajících 
se veřejné dopravy v regionu, připravuje 
výběrová řízení na provozovatele osobní 
dopravy a věnuje se zahraniční spoluprá-
ci.  Jedním z příkladů  jsou  jízdenky LIB-
NET, na které můžete výhodně cestovat 
veřejnou dopravou po Euroregionu Nisa. 
Těch činností je zkrátka celá řada, a jejich 
hlavním  cílem  je  zatraktivnění  veřejné 
dopravy v Libereckém kraji a Vaše spo-
kojenost s veřejnou dopravou. Rádi proto 
uvítáme i Vaše připomínky a náměty.

Na závěr mi dovolte, abych Vám v tom-
to již adventním čase popřál klidné pro-
žití vánočních svátků a do nového roku 
mnoho štěstí, pevné zdraví a spokojenost 
nejen při cestách veřejnou dopravou.

Nisou až k libereckému nádraží (koneč-
ná Viadukt). 

K posílení dopravy v pracovních dnech 
dojde mezi Libercem a Frýdlantem: vlaky 
zde nově pojedou každou hodinu. 

Na trase Žitava - Hrádek n.N. - Liberec 
(- Tanvald) dochází z podnětu německé 
strany  k  posunutí  časové  polohy  mezi-
národních  vlaků  z  Drážďan  (na  našem 
území  budou  nově  vedeny  jako  spěš-
né  vlaky).  Tyto  vlaky  nově  přijíždějí  na 
naše území o cca 35 min. dříve, odjíždějí 
naopak o cca 35 min. později. Tím byly 
vynuceny změny i u dalších vlaků na trati 
Liberec - Varnsdorf.

Na trati 040 v úseku Stará Paka – Mar-
tinice v Krkonoších budou nově všechny 
spěšné  vlaky  Trutnov  –  Chlumec  nad 
Cidlinou a opačně  zastavovat  v  zastáv-
kách  Tample  a  Bělá  u  Staré  Paky  zast. 
Cestující je však třeba upozornit, že vla-
ky v těchto zastávkách zastaví pouze na 
znamení. Díky tomuto kroku mohlo dojít 

ve  zmíněném  úseku  ke  zrušení  většiny 
málo  využitých  osobních  vlaků.  Pone-
chány budou pouze spoje v ranní a odpo-
lední špičce v pracovní dny. K redukcím 
počtu  vlaků  pak  dojde  i  na  méně  frek-
ventovaných  lokálních  tratích  Martini-
ce  –  Jilemnice  (–  Jablonec  nad  Jizerou) 
a  Stará  Paka  –  Lomnice  nad  Popelkou 
–  Libuň.  Konkrétní  změny  naleznete 
v jízdní řádu.

V autobusové dopravě je připravována 
reorganizace linkového vedení a jízdních 
řádů  v  oblasti  Jilemnicka,  Tanvaldska 
a severní části Semilska a Železnobrod-
ska, její spuštění je plánováno v průběhu 
roku 2009. V prosincovém termínu změn 
jízdních  řádů  tak nastanou podstatnější 
změny jen v dálkové dopravě.

Na  regionálních  linkách se prováděly 
převážně  jen  změny,  které  si  vyžádali 
cestující. Kupříkladu  tak dojde k dílčím 
zlepšením návazností mezi vlaky a auto-
busy např. v Křižanech či v Jablonci nad 
Jizerou.  Zrušeno  bude  několik  velmi 
málo využívaných spojů na Českolipsku, 
zpravidla ve večerních hodinách, případ-
ně o víkendech (v okolí Dubé).

Třebaže  úkolem  linkové  autobusové 
dopravy  je v prvé řadě zajištění základ-
ní  dopravní  obslužnosti,  tedy  dopravy 
do škol a zaměstnání, Liberecký kraj se 
spolu s jednotlivými dopravci snaží zlep-
šovat nabídku i o víkendech. K posílení 
dochází např. na lince Liberec – Osečná 
– Stráž pod Ralskem, nově bude zaveden 
víkendový spoj z Hrádku nad Nisou přes 
Jablonné do Stráže pod Ralskem. V obou 
případech  budou  výkony  zajištěny 
úsporným  malokapacitním  autobusem. 
Nových  víkendových  spojů  se  dočkají 
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Perličky
• České dráhy upravují ceny jízdného.
Společnost České dráhy, a.s. přistupuje 
k  14.12.2008  k    úpravě  cen  jízdného 
a  poplatků  za  vydávání  In-karet  pro 
všechny  kategorie  cestujících.  Bližší 
informace Vám podají pracovníci osob-
ních pokladen v železničních stanicích a 
naleznete je na internetových stránkách 
www.cd.cz

• ČSAD Jablonec nad Nisou má nového 
ředitele Dne 30.10.2008 byl představen-
stvem  společnosti  ČSAD  Jablonec  nad 
Nisou a.s. jmenován do funkce generál-
ního  ředitele  Luboš Wejnar.  Ten  v  této 
funkci nahradil Mgr. Jiřího Vařila. Lubo-
ši  Wejnarovi  je  37  let,  ve  společnosti 
ČSAD  Jablonec  nad  Nisou  a.s.  pracuje 
19 let , z toho 17 let v řídících funkcích a 
je uznávaným odborníkem v oblasti pro-
vozování autobusové dopravy.

Změna jízdních řádů

“
Kompletní přehled 

změn je uveřejněn na 
webu www.iidol.cz,  a 
doprava.kraj-lbc.cz

„

také  cestující  na  linkách  mezi  Jablon-
cem nad Nisou a Železným Brodem, kde 
v  posledních  letech  dochází  k  nárůstu 
počtu  cestujících,  což  je  pádným  argu-
mentem pro další rozšíření nabídky. 

Kompletní přehled změn  je uveřejněn 
na  webových  stránkách  www.iidol.cz, 
popř.  na  stránkách  doprava.kraj-lbc.cz. 
K  vyhledávání  složitějších  spojení  pak 
poslouží osvědčený internetový vyhledá-
vač www.idos.cz  [JaR]

 
 

Tradiční celostátní, 
resp. celoevropská 
změna jízdních řádů 
veřejné dopravy letos 
připadá na 14. 12.



Idol zpravodaj 05/2008 
Registrováno u Ministerstva kultury ČR 

Číslo registrace MK ČR E 17099 
Vydavatel KORID LK, spol. s r.o. 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

Tel.: 485 226 658, fax: 485 226 272 
e-mail: koridlk@kraj-lbc.cz, www.korid.cz

05

Máte  rádi  pohodovou  vánoční  atmo-
sféru  podpořenou  stánky  se  vkusným 
vánočním  zbožím  a  tradičním  svaře-
ným vínem – pojeďte na vánoční trhy do 
Německa. Pokud zvolíte za svůj doprav-
ní  prostředek  vlak,  tak  navíc  ušetříte  a 
zažijete  příjemnou  a  pohodlnou  jízdu 
moderními německými jednotkami.

Přímým  vlakem  se  z  Liberce  můžete 
svézt  například  do  Drážďan,  kde  mají 
vánoční  trhy  mnohaletou  tradici.  Pro 
koho  není  překážkou  přestup,  může  se 
zajet podívat na neméně krásné vánoční 
trhy do Budyšína, nebo třeba do Zhořel-
ce.

Jak vlakem do Německa?

Z Liberce jsou  každý den v pravidel-
ném  čtyřhodinovém  taktu  vypravovány 
přímé  vlaky  vedené  moderní  jednot-
kou s naklápěcí  skříní  s  cílovou stanicí 
Dresden Hbf. Využít můžete přímý vlak 
s  odjezdem  z  Liberce  v  8.03  (od  14.12 
2008 bude přímý vlak do Dresden Hbf 
odjíždět až v 8:38).

I d o l  Z p r a v o d a j  0 5  /  2 0 0 8

Vítězem  loňské  ankety  o  nejlepšího 
řidiče autobusu Libereckého kraje se sta-
la žena, paní Jitka Langhamrová, která si 

Spuštění IDOL  
po MS v klasickém lyžování 

Spuštění  Integrovaného  dopravní-
ho  systému  IDOL  bude  odloženo  na 
1.4.2009. IDOL je totiž prvním integrova-
ným dopravním systémem v České repub-
lice, který jako médium používá bezkon-
taktní čipovou kartu – opuscard. 

Právě  složitost  celého  systému  souvi-
sející s elektronickým jízdním dokladem, 
jehož nosičem je opuscard, a zejména pak 
bezpečnost  osobních  dat  držitelů  opus-
card  má  za  následek  posunutí  termínu 
spuštění IDOL v Libereckém kraji.

Dalším zásadním důvodem pro odklad 
spuštění IDOL je konání MS v klasickém 
lyžování, které v Libereckém kraji proběh-
ne v únoru příštího roku. Zajištění dopra-
vy při mistrovství si vyžádá nasazení vel-
kého  množství  autobusů  a  železničních 
vozidel, které mnohdy nebudou vybaveny 
odpovídajícím  odbavovacím  zařízením 
nutným pro odbavení v rámci IDOL. 

Na  jednu  elektronickou  jízdenku  tak 
budeme moci v Libereckém kraji cestovat 
až po 1.4.2009 [JK]

Liberecký  kraj  společně  s  Dopravním 
podnikem  města  Liberce  a  dalšími  sub-
jekty plánuje  vybudovat moderní dispe-
čerské pracoviště. Toto pracoviště si kla-
de za úkol efektivně řídit a monitorovat 
dopravu na území celého kraje. Celý sys-
tém  bude  napojen  na  složky  integrova-
ného  záchranného  systému a krizového 
řízení kraje.

Dispečink  bude  využívat  moderní 
telematické  zařízení  a  aplikace  (moder-
ní  zařízení  spojující  telekomunikační 
a  informační  technologie  s  dopravou), 
stejně  tak  jako  obdobné  systémy  řízení 
dopravy v zahraničí a u nás v Brně, Plzni 
či Praze.

Jedním prvkem dispečinku bude i sys-
tém  řízení  veřejné  hromadné  dopravy 
v  rámci  integrovaného  dopravního  sys-
tému IDOL. Tento projekt umožní účin-
ně koordinovat přestupní vazby v rámci 
IDOLu, a to jak mezi autobusovou, tak i 

železniční dopravou. Toto vše bude zajiš-
těno pomocí sledování vozidel v reálném 
čase  a  vyhodnocování  pozice  vozidla 
vůči jízdnímu řádu.

Mezi další cíle toho projektu patří zlep-
šení  informovanosti cestujících o mimo-
řádných  událostech  v  dopravě,  zvýšení 

Dispečerské stanoviště
moderní způsob řízení dopravy 

bezpečnosti dopravy a možnost preferen-
ce veřejné dopravy. V současné době se 
projekt nachází v přípravné fázi, kdy se 
připravují základní dokumenty a činnos-
ti pro realizaci projektu. [RCh]

  Mezinárodní  síťové  jízdenky LIBNET+ 
a  LIBNE5+  jsou  jednodenní  síťové  jíz-
denky,  které  po  celý  den  vyznačený  na 
jízdence  platí  ve  všech  vlacích  (včet-
ně  rychlíků),  v  regionálních  autobu-
sech  vybraných  dopravců  a  v  prostřed-
cích  městských  hromadných  doprav 
nejen  na  území  Libereckého  kraje,  ale 
i v Německu v rámci dopravního svazu 
ZVON  (v  okolí  měst  Bautzen,  Zittau  a 
Görlitz)  a  také  u  vybraných  dopravců 
v polském příhraničí. Rok 2009 přinese 
v  souvislosti  s  jízdenkami  LIBNET+  a 
LIBNET5+ následující novinky:

- rozšíření prodeje jízdenek - možnost 
zakoupení  jízdenek  také  u  řidiče  auto-
busu  příměstské  autobusové  dopravy 
(ČSAD  Česká  Lípa  a.s.,  ČSAD  Jablonec 
nad  Nisou  a.s.,  ČSAD  Liberec,  a.s.  a 
ČSAD Semily, a.s.),

-  rozšíření  platnosti  jízdenek  na  celý 
Liberecký  kraj  včetně  všech  městských 
hromadných doprav.

Doufáme,  že  výše  zmíněné  novinky  
povedou  k  dalšímu  nárůstu  jejich  oblí-
benosti a tento fakt neovlivní ani úprava 
cen, která má za  cíl  sjednotit  ceny LIB-

Výhodné cestování Euroregionem Nisa

Cestování 
autobusem 
v Libereckém kraji nezdražuje

Ceníky  čtyř  největších  autobusových 
dopravců  v  Libereckém  kraji  zůstávají 
v pásmu do 50 kilometrů  stejné a nový 
rok  nepřináší  v  těchto  cenících  žádné 
změny.  Do  31.3.2009  se  tak  budeme 
moci  svézt  za  stávající  ceny,  které  patří 
k nejlevnějším v České republice. [JK]

Perličky
•  Městskou  autobusovou  dopravu 
v České Lípě využívá stále více cestují-
cích. Tržby v optimalizovaných spojích 
v Městské autobusové dopravě v České 
Lípě  vzrostly  oproti  stavu  před  opti-
malizací o 40 %. Za  růstem  tržeb  stojí 
zejména nárůst počtu cestujících. Nové 
jízdní řády přinesou v České Lípě další 
zkvalitnění dopravní obslužnosti zejmé-
na  do  Svárova,  Žizníkova,  Dobranova 
a  Vlčího  Dolu.  Do  těchto  oblastí  bude 
nasazen nově také mikrobus a dojde ke 
zvýšení počtu spojů a  také  jejich zpra-
videlnění.

tento titul zasloužila nejenom svým půva-
bem  a  šarmem  ale  zejména  řidičským 
uměním.  V  letošním  roce  se  nejlepším 
řidičem  stal  opět  zaměstnanec  největší-
ho autobusového dopravce v kraji ČSAD 
Semily, pan Josef Fuksa. Pan řidič obdrží 
do úschovy putovní pohár, na který bude 
nesmazatelně  vybroušeno  jeho  jméno  a 
také  upomínkové  předměty  Liberecké-
ho  kraje.  Slavnostní  předání  proběhne 

NET+ a LIBNET5+ s  jízdenkami Regio-
NET LIBNET+ a RegioNET LIBNET5+. 

Nové ceny jízdenek budou od začátku 
roku 2009 následující:

- LIBNET+ 160,- Kč (jízdenka pro jed-
noho cestujícího bez ohledu na věk)

- LIBNET5+ 320,- Kč. (pět cestujících 
bez ohledu na věk)

Více  informací  naleznete  na  www.
iidol.cz. [JK]

na  tiskové  konferenci  k  novým  jízdním 
řádům  pořádané  Libereckým  krajem 
dne  9.12.2008.  Na  této  tiskové  konfe-
renci bude nejlepším řidičem vylosován 
jeden anketní lístek, jehož držitel obdrží 
šťastnou bezkontaktní čipovou kartu, na 
kterou bude moci cestovat v celém Libe-
reckém kraji zdarma. [JK]

Anketa o nejlepšího řidiče autobusu v Libereckém kraji 2008 

Cestující, kteří by chtěli jet do Zhořelce 
nebo  Budyšína,  mohou  do  13.12.  2008 
použít  stejný  vlak,  ale  přestoupí  v  Žita-
vě  a  dál  pokračují  do  Zhořelce  (Görlitz) 
ve směru Cottbus, ti kdo by chtěli  jet do 
Budyšína  (Bautzen),  pokračují  vlakem 
z  Liberce  až  do  Bischofswerdy,  kde  pře-
stoupí na vlak do Budyšína (Bautzen) ve 
směru Görlitz. 

S  novými  jízdními  řády,  tzn.  od 
14.12.2008  se  změní  i  spoje  do  Zhořel-
ce  a  do  Budyšína.  K  cestě  do  Zhořelce 
budete  moci  využít  v  pracovní  dny  vlak 
společnosti Railtrans s odjezdem v 7:00, 
o  víkendech  osobní  vlak  Českých  drah 
s odjezdem z Liberce v 8:02 hod., v obou 
případech dojedete do stanice Zittau, kde 
přestoupíte na vlak ve směru Cottbus. Do 
Budyšína můžete jet i vlakem v 8:38 směr 
Dresden Hbf a v Bischofswerdě přestoupit 
na vlak do Budyšína (směr Görlitz).

Za kolik vlakem do Německa?

Do  Drážďan  je  dobré  využít  tarif-
ní  nabídku  Českých  drah  s  názvem 
Regionet+DB v ceně 200,- Kč pro jednoho 
člověka, nebo Regionet+DB v ceně 400,- 
Kč  pro  maximálně  pět  cestujících  bez 
ohledu na jejich věk

Do Budyšína nebo Zhořelce je výhodné 
cestovat  s  jízdenkou LIBNET+, případně 
LIBNET5+  v  ceně  160,-  Kč  pro  jednoho 
cestujícího, resp. 320,- Kč pro maximálně 
pět cestujících bez ohledu na věk. Výho-
dou  této  jízdenky  je  skutečnost,  že  platí 
také na městskou hromadnou dopravu ve 
výše uvedených městech. [JK] 

Na vánoční trhy vlakem    
do Německa

v roce 2009

• MHD v Jablonci získává nová moder-
ní  vozidla  ČSAD  Jablonec  nad  Nisou 
zakoupilo  pro  potřeby  MHD  v  Jablonci 
nad Nisou  čtyři nové autobusy SOR BN 
10,5 v provedení Low Entry, to znamená 
že autobusy jsou částečně nízkopodlažní, 
což  ocení  zejména  invalidé  a  maminky 
s dětmi..

V letošním roce pokračoval již druhý 
ročník ankety o nejlepšího řidiče autobu-
su v Libereckém kraji. Cílem této ankety 
je popularizace veřejné dopravy a snaha 
přiblížit a ocenit náročnou a zodpověd-
nou práci řidiče autobusu. 


