
Spuštění integrovaného dopravní-
ho systému IDOL se blíží a z množství 
dotazů, které nám do KORIDu poslední 
dobou přicházejí je zřejmý značný zájem 
o IDOL. 

Proto jsme se rozhodli představit Vám 
IDOL formou otázek a odpovědí. 

Co je to vlastně ten Integrovaný doprav-
ní systém ?

Integrovaný dopravní systém je slovní 
spojení, které je v poslední době hojně 
užíváno v souvislosti s veřejnou osob-
ní dopravu. Co si ale pod tímto pojmem 
představit ? Integrovaný dopravní systém, 
zkráceně IDS se rozumí takový způsob 
zajištění veřejné dopravy v území, v němž 
jednotlivé druhy dopravy vzájemně spo-
lupracují a vytvářejí tak přehledný a jed-
noduchý systém vzájemně provázaných 
linek s jednotným tarifem, přepravními 
podmínkami a pravidelnými intervaly 
mezi spoji. Zjednodušeně tak lze říci, že 
v rámci IDS cestuji na jednu jízdenku bez 
ohledu na použitý dopravní prostředek 
podle stejných pravidel.

Proč IDOL?
Při hledání výstižného názvu pro nový 

integrovaný dopravní systém jsme chtěli 
vystihnout skutečnost, že veřejná doprava 
bude pro její uživatele partnerem a služba 
kterou poskytuje, tedy přeprava z jedno-
ho místa na druhé, bude pokud možno 
příjemně a účelně stráveným časem. Ze 
zkráceného názvu lze také vyčíst název 
úplný, IDOL – Integrovaný DOpravní sys-
tém Libereckého kraje.

IDS znám z Prahy, bude IDOL stejný ?
IDS v Praze se jmenuje Pražská inte-

grovaná doprava (PID). Spolupráce jed-
notlivých druhů dopravy, jednotný tarif 
a jednotné smluvní přepravní podmínky 
- v těchto základních atributech je IDOL a 
PID srovnatelný. Společným cílem všech 
IDS je spokojený zákazník – cestující. Cíl 
je tedy jeden, cest, jak se dá cíle dosáh-
nout je více.

Slovo náměstka

Vážení cestující,

dovolte mi, abych se Vám touto ces-
tou v krátkosti představil. Jmenuji se 
Martin Sepp a jsem náměstkem hejtma-
na pro resort dopravy. Je mi 36 let, jsem 
z Liberce a mám dvě dcery. Po střední 
škole jsem pracoval čtyři roky v Němec-
ku, kde jsem nabral cenné zkušenosti. 
Jako jeden z největších dopravních pro-
blémů vidím špatnou dostupnost hlav-
ních dopravních tahů pro lidi z malých 
obcí.

Dnes se nacházíme mezi dvěma 
významnými dopravními událostmi, 
které ovlivní téměř celý Liberecký kraj. 
Jedná se o právě skončené Mistrovství 
světa v klasickém lyžování a dále o 
spuštění integrovaného dopravního sys-
tému Libereckého kraje, zkráceně IDOL. 
Po nepříjemnostech spojených s doprav-
ními omezeními v rámci Mistrovství 
světa nás doufám čekají již pouze věci 
příjemné, spuštění IDOL je pro cestující 
veřejnost jistě příjemnou událostí.

V dnešní době, kdy je svět sužován 
finanční krizí, je veřejná doprava jed-
ním z nejdůležitějších článků ekono-
mické stavebnice, ne nadarmo se říká, 
že doprava je tepnou národního hos-
podářství. Podpora veřejné dopravy je 
tudíž jednou z priorit Libereckého kraje, 
a proto je projekt IDOL významným mil-
níkem v organizaci a spolupráci v rámci 
veřejné dopravy. Především pravidelným 
cestujícím přinese IDOL mnoho výhod 
a zkvalitní jejich cestování za prací či do 
škol. 

Doufám, že IDOL osloví i občany 
využívající převážně individuální auto-
mobilovou dopravu a přitáhne k veřejné 
dopravě další cestující. Veřejná dopra-
va je šetrná nejen k naší peněžence, 
ale také k našemu životnímu prostředí, 
nechceme si přeci nenávratně poničit 
náš krásný Liberecký kraj.

Závěrem mi dovolte Vám popřát pří-
jemné a bezpečné cestování po Libe-
reckém kraji a ať se IDOL stane Vaším 
partnerem na cestách.

Martin Sepp

V čem bude IDOL jiný ?
IDOL má pod svým názvem přívlas-

tek zónově-relační tarif. Znamená to, že 
celý Liberecký kraj je rozdělen do 282 
tarifních zón, přičemž každá obec je 
reprezentována minimálně jednou tarifní 
zónou. Cena za přepravu mezi zónami 
je stanovena na základě počtu tarifních 
jednic mezi zónami. Toto je ale teorie, 
kterou při Vašem cestování s IDOLem 
potřebovat nebudete.

Základním prvkem IDOLu je bez-
kontaktní čipová karta – opuscard. Na 
tuto bezkontaktní čipovou kartu budou 
nahrávány elektronické jízdní doklady 
IDOL, které umožní přestupovat mezi 
dopravci. Klasická papírová jízdenka je 
pak až na výjimky nepřestupním jízdním 
dokladem.

Půjde v IDOLu cestovat i bez karty 
opuscard ?

Ano, půjde. Bez opuscard ale nebu-
dete moci naplno využívat všech výhod 
IDOLu. Bez opuscard si totiž nebude-
te moci zakoupit elektronický jízdní 
doklad, budete si moci zakoupit pouze 
papírový jízdní doklad se kterým není, 
až na výjimky, možné přestupovat. Bez 
opuscard si také nebudete moci zakou-
pit výhodné sedmidenní a třicetidenní 
jízdné.

Kde si pořídím opuscard a kolik bude 
stát ?

Opuscard bude vydávána na základě 
předložené žádosti v kontaktních mís-
tech opuscard. Seznam těchto míst bude 
postupně rozrůstat tak, aby byly poho-
dlně dostupné všem obyvatelům Libe-
reckého kraje. Cena karty je stanovena 
na 140,- Kč. Podrobnosti se dozvíte na 
internetové stránce www.opuscard.cz.

Před rokem jsem si pořídil Libereckou 
městskou kartu, využiji ji v IDOLu ?

Liberecká městská karta je využitelná 
i v IDOLu. Před prvním použitím v IDOL 
bude ale nutné navštívit předprodejní 
místo Dopravního podniku města Liber-

ce ve Fügnerově ulici a nechat si na Vaši 
stávající Libereckou městskou kartu 
nahrát dopravní aplikaci IDOL. Tímto 
úkonem se z této karty vlastně stává opu-
scard.

Manželka má bezkontaktní čipovou 
kartu od ČSAD Liberec, lze tuto kartu 
využít v IDOLu ?

Bezkontaktní čipové karty, které vydá-
valy ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD Jab-
lonec nad Nisou a.s., ČSAD Liberec, 
a.s. a ČSAD Semily, a.s. jsou staršího 
typu a v IDOLu bude jejich funkcionalita 
pouze velmi omezená. Pro využití výhod 
IDOL je třeba pořídit si opuscard.

Pořídil jsem si opuscard, co mi vlastně 
IDOL nabídne ?

IDOL nabízí zejména možnost cesto-
vat na jeden elektronický jízdní doklad 
různými druhy prostředků veřejné dopra-
vy, včetně prostředků městské hromadné 
dopravy. Tarif IDOL nabízí také výhodné 
sedmidenní a třicetidenní jízdní doklady, 
které zlevní Vaše cestování do zaměstná-
ní a do školy.

Jak si koupím jízdní doklad IDOL ?
IDOL přichází s inovativním řešením 

v rámci stávajících IDS, kdy se svojí 
službou přichází co nejblíže ke svým 
zákazníkům, k cestujícím. Způsob náku-
pu jízdního dokladu se liší podle toho 
v jakém dopravním prostředku cestující 
svoji cestu zahájí.

Nákup jízdního dokladu - autobus
Jízdní doklad IDOL je možné zakou-

pit přímo při nástupu u řidiče autobusu 
označeného logem IDOL. V autobuse lze 
zakoupit pouze jízdní doklady ze zóny, 
kde se autobus nachází, s počátkem plat-
nosti v den nákupu. V autobuse nelze 
zakoupit časové jízdenky na samotnou 
zónu s MHD.

Jízdní doklad zakoupený pomocí opus-
card v příměstském autobuse lze v rámci 
jeho platnosti využít i ve vlaku a v pro-
středcích MHD.
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Nákup jízdního dokladu – vlak
Jízdní doklad IDOL je možné zakou-

pit ve vybraných železničních stanicích 
označených logem IDOL.

Jízdní doklad zakoupený pomocí opu-
scard na pokladně ČD lze v rámci jeho 
platnosti využít i v příměstském auto-
buse a v prostředcích MHD.

Nákup jízdního dokladu - MHD
Jednotlivý jízdní doklad lze zakou-

pit u řidiče (MHD Jablonec nad Nisou, 
Česká Lípa a Turnov), případně u prodej-
ního terminálu ve vozidle (MHD Libe-
rec). Časové jízdní doklady lze zakoupit 
v předprodejních kancelářích MHD.

Jízdní doklad zakoupený pomocí opu-
scard v MHD lze v rámci jeho platnosti 
využít i ve vlaku a v příměstském auto-
buse.

Cena jednotlivého jízdního dokladu 
je při dalším přestupu odečtena z ceny 
návazného jízdního dokladu IDOL, 
pokud je přestup realizován v rámci časo-
vé platnosti jednotlivého jízdního dokla-
du MHD (s výjimkou jízdního dokladu 
pro relaci Liberec – Jablonec nad Nisou). 
Bližší informace v SPP na www.iidol.cz.

Příklad: V Liberci v Lidových Sadech 
si v tramvaji pomocí opuscard zakoupíte 
jednotlivý lístek na MHD v ceně 16,- Kč. 
Tramvají jedete přímo k nádraží ČD, kde 
si bez prodlení zakoupíte jízdní doklad 
IDOL do Hrádku nad Nisou v ceně 28,- 
Kč. Při platbě je z ceny virtuálně odečte-
na cena za MHD (28-16=12). Celkově 
tak zaplatíte za přepravu z Lidových sadů 
do Hrádku nad Nisou 28 Kč.

Kde najdu další aktuální informace o 
IDOLu ?

IDOL je tématem dalších informačních 
letáků, které vydává KORID LK a kte-
ré jsou k dispozici u dopravců zapoje-
ných do IDOL. Aktuální informace jsou 
postupně zveřejňovány na internetových 
stránkách www.iidol.cz . [JK]

IDOL - integrovaný dopravní systém 

Martin Sepp 
náměstek hejtmana pro resort dopravy

Železnice Trojzemí má nového provo-
zovatele

Liberecký kraj společně s krajem Ústec-
kým a německým dopravním sdružením 
ZVON vybrali na základě společného 
výběrového řízení nového dopravce pro 
mezinárodní železniční trať č. 089/KBS 
236 Liberec – Hrádek nad Nisou – Zittau 
– Rybniště / Seifhennersdorf. Dopravcem, 
který bude od prosince 2010 vozit cestu-
jící na této trati, se stane německá spo-
lečnost Vogtlandbahn, GmbH, která patří 
do nadnárodní skupiny Arriva.
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Anketa  
“O nejlepšího řidiče autobusu Libereckého 
kraje“, aneb jak jezdit autobusy v Libe-
reckém kraji v roce 2010 úplně zadarmo.

Liberecký kraj ve spolupráci s Koor-
dinátorem veřejné dopravy Libereckého 
kraje, společností KORID LK vyhlašuje 
již třetí ročník ankety „O nejlepšího řidiče 
autobusu Libereckého kraje“. V prvním 
ročníku se stala nejlepším řidičem auto-
busu Libereckého kraje paní Jitka Lang-
hamrová z ČSAD Semily, vloni byl nejlep-
ším řidičem řidič stejného dopravce, pan 
Josef Fuksa.

Vybrat nejlepšího řidiče autobusu Libe-
reckého kraje můžete pomoci i vy. Hlaso-
vat můžete na internetových stránkách 
www.iidol.cz, papírový anketní lístek 
naleznete v dalším čísle IDOL zpravodaje. 
Koncem listopadu, jakmile se hlasování 
uzavře, bude vyhlášen nejlepší řidič auto-
busu Libereckého kraje, který vylosuje 
jeden anketní lístek, jehož šťastný držitel 
bude moci po celý rok 2010 cestovat zdar-
ma prostředky veřejné dopravy v Liberec-
kém kraji. [JK]

Neděle 8.března 2009 je termínem, 
kdy vstupuje v planost 1.celostátní změ-
na jízdních řádů veřejné dopravy.

Na železnici v Libereckém kraji se 
změny dotknou pouze třech tratí: mezi 
Jabloncem nad Jizerou a Martinicemi 
v Krkonoších bude posunut čas odjez-
du odpoledního vlaku z Jablonce n.J. ze 
stávajících 14:00 na 14:15, v souvislos-
ti s tím dojde k úpravě časové polohy 
i u protijedoucího spoje mezi Hrabačo-
vem a Jabloncem n.J. (jenž jezdí pouze 
v pracovní dny). V neděli (a vybrané 
svátky) v podvečerních hodinách pak 
bude obnoven spoj z Jilemnice do Staré 
Paky. 

Občanům Chotyně bude vyhověno 
v požadavku na zastavování odpoledního 
spěšného vlaku z Liberce do Drážďan. 

V autobusové dopravě je třeba zmínit 
změnu organizace dopravy v obci Svor na 
Novoborsku, kde zejména z důvodu bez-
pečnosti (přecházení cestujících přes vel-
mi frekventovanou silnici 1.třídy) bude 
většina dálkových spojů ve směru Nový 
Bor – Liberec přesměrována na zastáv-
ku Svor,otočka ve středu obce. Obdobná 
změna bude provedena též v nedalekých 
Kunraticích u Cvikova.

Dva z dálkových spojů na trase Nový 
Bor – Liberec také nově zastaví v Bílém 
Kostele nad Nisou. 

Na opačném konci Libereckého kraje, 
v Poniklé pak několika autobusům z Jab-
lonce n.N a Tanvaldu do Jilemnice/Vrch-
labí a zpět přibude v jízdním řádu zastáv-
ka Poniklá, závod.

Dále bylo nutné reagovat na změny 
pracovní doby v mladoboleslavské Ško-
dě-Auto, kam dojíždí řada pracujících 
z Libereckého kraje. Vzhledem k velmi 
výraznému propadu tržeb v pátečních 
spojích muselo dojít k nepopulárnímu 
omezení provozu příslušných linek. Situ-
ace však bude pečlivě sledována a v pří-
padě obnovení výroby bude následovat i 
obnovení provozu dotčených spojů. 

Mezi Českou Lípou a Novým Borem 
pak budou zrušeny ještě dva večerní spo-
je s minimálním využitím. 

V několika případech byly zohledně-
ny i připomínky k ujíždění spojů žákům 
a studentům při návratu z odpoledního 
vyučování; z toho důvodu budou posu-
nuty časové polohy vybraných spojů 
např. z Děčína do Nového Boru, z Čes-
ké Lípy do Nového Boru (přes Skalici) či 
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z Jablonce n.N. do Tanvaldu a Harracho-
va.  V ranních hodinách dojde k změně 
trasy v Hrádku nad Nisou u spoje ze 
Stráže pod Ralskem a Rynoltic, jiný spoj 
v Hrádku n.N. (na okružní lince přes 
Loučnou) pojede o 15 minut dříve. 

Řešeny byly i připomínky na ujíždění 
přípojů; z toho důvodu dojde k pětimi-
nutovým posunům časové polohy spojů 
např. u ranního spoje v úseku Levínská 
Olešnice – Horka u Staré Paky, na lince 
Turnov – Český Dub anebo na dálkové 
lince Vysoké nad Jizerou – Semily - Tur-
nov – Praha.

V několika případech se provedlo pře-
hodnocení jízdních dob: urychlení jízdy 
spojů se provede mezi Příchovicemi 
a Harrachovem a také u jednoho ranní-
ho spoje mezi Libercem a Jabloncem (lin-
ka 530160), naopak autobusy z Tanval-
du do Jilemnice dosavadní časy nestíhaly 
a proto dojde k několikaminutovému 
prodloužení jízdní doby.

Úplný přehled změn je zveřejněn na 
stránkách www.iidol.cz a rovněž u jed-
notlivých dopravců.  [JaR]

Bedřichov  
„Bedřichov má díky Libereckému kraji 
moderní informační systém o parkování“

Každý kdo v minulosti zavítal lyžovat do 
Bedřichova, pamatuje obrovské problémy 
s parkováním, obzvláště pak o víkendech, 
kdy docházelo k zacpání centrální části 
Bedřichova. Tento stav měl vliv i na veřej-
nou hromadnou dopravu, která zde nabí-
rala značná zpoždění.

Liberecký kraj se rozhodl tuto neutěšenou 
situaci vyřešit pomocí moderního systému 
navigace na parkoviště. Za pomocí systé-
mu dopravního značení, které je složeno 
z aktivních a pasivních dopravních zna-
ček, je přijíždějící řidič bezprostředně 
informován o obsazenosti parkovacích 
ploch. Celkově je do tohoto projektu zařa-
zeno 6 parkovacích ploch, a to Maliník, 
Centrál, Ski Areál, Kaplička, Severák 
a Nová Louka. [RCh]

Česká Lípa

Město Česká Lípa v únoru pro veřejnost 
otevřelo v Žižkově ulici č.p. 231 nové 
Městské centrum opuscard pro příjem a 
výdej žádostí o vydání karty opuscard. 
Město Česká Lípa chce tímto krokem 
soustředit na jedno místo vydávání 
a nabíjení těchto karet. Zároveň zde bude 
sídlit také informační středisko dopravce 
městské autobusové dopravy, tj. ČSAD 
Semily, a.s. Otevření tohoto centra je 
možné vnímat jako další posun v posky-
tování kvalitních služeb v MAD.

Jablonec nad Nisou

ČSAD Jablonec nad Nisou pro veřejnost 
otevřelo v únoru v předprodejní kancelá-
ři MHD v Jablonci další kontaktní místo 
opuscard pro příjem a výdej žádostí 
o vydání karty opuscard. ČSAD Jablonec 
nad Nisou se tímto jako jeden ze čtyř 
významných autobusových dopravců 
aktivně připojuje k budování infrastruk-
tury pro IDOL. 

Další nové autobusy v ulicích měst

V posledních letech probíhá poměrně 
razantní obnova vozového parku autobu-
sů městské dopravy v největších městech 
Libereckého kraje. 

OPUSCARD  
Opuscard je bezkontaktní čipová karta, 
která je po celém světě využívaná přede-
vším ve veřejné dopravě, v přístupových 
systémech i jako elektronický identifi-
kační doklad. Myšlenka karty využívané 
po celém Libereckém kraji vznikla na 
základě průniku znalostí z již existující 
dopravní karty ČSAD vydávané od roku 
2000 v Libereckém kraji a Liberecké 
městské karty vydávané od roku 2006 v 
Liberci. Karta opuscard na obě tyto karty 
přímo navazuje. Vydavatelem karty opu-
scard je na základě mandátu Libereckého 
kraje společnost Liberecká IS,a.s., která 
již vydala 63 tisíc Libereckých městských 
karet a má v tomto oboru dostatek zku-
šeností.

Kontaktní místa, kde si budete moci 
požádat o svoji opuscard budou postup-
ně otevírána v následujících městech:

Liberec

 
1) Klientské centrum, Frýdlantská ulice 
183, Liberec 1 
Žádosti o opuscard se přijímají od 22. 
září. 
2) Autobusové nádraží Liberec, s.r.o., 
Vaňurova 885, Liberec 3 

Jablonec nad Nisou

 
1) Autobusové nádraží Jablonec nad 
Nisou, (ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.), 
Luční 3, Jablonec nad Nisou 
Žádosti o opuscard se budou přijímat 
v průběhu ledna 2009. 
2) Předprodejní kancelář MHD, (ČSAD 
Jablonec nad Nisou a.s.), Pražská 14, 
Jablonec nad Nisou 

Česká Lípa

 
1) Autobusové nádraží Česká Lípa, 
(ČSAD Česká Lípa a.s.), Konopeova 
2723, Česká Lípa 
Žádosti o opuscard se budou přijímat 
v průběhu ledna 2009. 
2) Informační kancelář MHD Česká 
Lípa, (ČSAD Semily, a.s.), Poříční 1918, 
Česká Lípa 

Frýdlant

 
1) Autobusové nádraží Frýdlant,   
(ČSAD Liberec, a.s.), Nádražní 1, 
Frýdlant v Čechách 
Více informací na www.opuscard.cz [JK]

Integrovaný dopravní systém IDOL nabí-
zí kromě jiného také výhodné sedmidenní 
a třicetidenní jízdenky. 

Výhodnost těchto jízdenek ocení zejména 
pravidelní cestující – při cestách do škol 
a do zaměstnání. Díky výhodnému koe-
ficientu jsou náklady na přepravu mno-
honásobně nižší než při použití osobního 
automobilu a úspora je patrná i v porov-
nání s cestováním na jízdenky pro jednot-
livou jízdu.

S IDOLem do zaměstnání nebo školy:

Pan Josef pracuje v Liberci, do zaměstná-
ní dojíždí z místa svého bydliště, z Frýd-
lantu. Pan Josef jezdí denně, ale při cestě 
do zaměstnání používá autobus a při ces-
tě zpět vlak, protože je to pro něj časo-
vě výhodnější. Denně tak zaplatí 60,-Kč, 
měsíčně přibližně 1200,- Kč. 

Poté, co si pan Josef  pořídí opuscard a 
nahraje si na ni výhodný třicetidenní 
jízdní doklad IDOL pro relaci Liberec 
– Frýdlant, zaplatí pouze 960,- a získává 
současně třicetidenní jízdenku pro MHD 
Liberec. Mezi Libercem a Frýdlantem 
může pan Josef v rámci časové platnosti 
absolvovat libovolný počet jízd a je jed-
no, jestli použije vlak, nebo příměstský 
autobus.

S IDOLem na služební cestu

Při delších cestách v rámci Libereckého 
kraje jistě oceníte výhody, které skýtá 
elektronická přestupní jízdenka IDOL. 
Pomocí opuscard si zakoupíte jízdní 
doklad z výchozí do cílové zóny a po 
cestě můžete kombinovat různé dopravní 
prostředky a dopravce zapojené v systé-
mu IDOL – ty poznáte snadno podle loga 
IDOL umístěného na vozidle.

Na jednu jízdenku můžete cestovat 
z Jilemnice až do Žandova a po cestě 
můžete využít příměstský autobus ozna-
čený logem IDOL, na vyjmenovaných tra-
tích vlak ČD a prostředky MHD.

S IDOLem na výlet

IDOL myslí na všechny – tedy i na turisty 
a výletníky. Pokud se chystáte na výlet do 
místa, které se nachází na území Liberec-
kého kraje, potom můžete využít integro-
vanou síťovou Jízdenku IDOL+, případ-
ně IDOL5+. IDOL+ stojí pouze 120,- Kč 
a umožňuje jednomu cestujícímu bez 
ohledu na věk cestovat po celém území 
Libereckého kraje dopravními prostřed-
ky zařazenými do IDOL, obdobně s jíz-
denkou IDOL5+, v ceně 250,- Kč, může 
cestovat až pět osob bez ohledu na věk. 

Příklady cestování s IDOLem
Jízdenky IDOL+ a IDOL5+ lze zakoupit 
pouze v podobě elektronických jízdenek 
nahraných na opuscard. 

Pokud se chystáte na delší výlet a chcete 
navštívit i sousední Německo a případně 
i Polsko, potom je dobré využít papírové 
jízdenky LIBNET+, případně LIBNET5+, 
které jsou v Libereckém kraji populár-
ní již od roku 2004. Jízdenka LIBNET+ 
v ceně 160,- umožňuje cestovat jedné 
osobě bez ohledu na věk v celém Libe-
reckém kraji, na území dopravního 
svazu ZVON a na části Polska, obdob-
ně jako jízdenka LIBNET5+ v ceně 320,- 
Kč, která toto cestování umožňuje až pěti 
osobám bez ohledu na věk.

Další podrobnosti o jízdenkách IDOL+ a 
LIBNET+ naleznete na www.iidol.cz [JK]

V případě Liberce byla jednak dokon-
čena dodávka celkem 18ti kusové série 
autobusů SOR BN12 (v roce 2008 bylo 
dodáno posledních 6 vozidel, tento typ je 
tak v Liberci zastoupen celkem 27 kusy), 
téměř současně se v ulicích objevily i další 
zástupci nové tuzemské značky TEDOM. 
Spolu s vozidly, převzatými Dopravním 
podnikem města Liberce a.s. od ČSAD 
Liberec, a.s., jich po Liberci nyní jezdí 
již 13.  Z více jak stovky autobusů urče-
ných pro městskou dopravu má liberecký 
dopravní podnik již plných sedm desítek 
moderních nízkopodlažních vozidel; staré 
Karosy z počátku 90.let se tak již brzy sta-
nou vzácností.

Také v druhém největším městě našeho 
kraje pokračuje nákup nových bezbarié-
rových vozidel. V loňském roce byly pro 
MHD v Jablonci nad Nisou pořízeny čtyři 
autobusy  SOR BN 10,5, všechny s ploši-
nou pro invalidní vozíky. 

Od začátku roku 2009 je také nasazován 
starší nízkopodlažní autobus Mercedes 
Benz O405N na „městskou“ linku 530070 
v Tanvaldě, většina spojů mezi tanvald-
ským autobusovým nádražím, nemocnicí 
a sídlištěm Výšina je tak zajišťována bez-
bariérovým vozidlem.

Novinky z MHD

Korid LK 
Koordinátor veřejné dopravy  
Libereckého kraje 
Koncepce a rozvoj veřejné osobní dopra-
vy v Libereckém kraji – to jsou stěžejní 
činnosti, kterými se zabývá koordinátor 
veřejné dopravy Libereckého kraje, spo-
lečnost KORID LK.

KORID LK je Vaším partnerem, který řeší 
Vaše náměty a připomínky k vlakovým 
i autobusovým jízdním řádům. V přípa-
dě potřeby se na nás z důvěrou obraťte, 
nově nás naleznete v Liberci v obchod-
ním centru Balon (naproti terminálu 
Fügnerova), e-mail a internetové stránky 
zůstávají stejné. E-mail: koridlk@kraj-
lbc.cz, web: www.iidol.cz. [JK].

Vtip
Jde babička vedle trati a kolem projíždí 
Regionova. 
Strojvedoucí se ptá: 
„Babi, nechcete svézt?“ 
A babička na to odpoví: 
„Děkuji ti panáčku, ale já hrozně 
spěchám...“

- - 

V přeplněném autobuse stojí Pepíček 
a jí dort, přitom ovšem dortem maže 
kabát vedle stojící paní. Maminka 
ho proto hubuje: „Dávej přeci pozor! 
Vždyť ten dort budeš mít samý 
chlup!“


