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NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY PRO OBDOBÍ 2021/22
Od neděle 12. prosince vejdou v platnost nové jízdní řády v rámci celostátní změny.
Kompletní souhrn změn je uveden na webu www.iidol.cz, v sekci Jízdní
řády/Připravované změny.
Jízdní řády je možné, tak jako v minulých letech, zakoupit v knižní podobě.
I v letošním roce je vydáván společný JŘ pro celý kraj. Prodejní cena je 30,- Kč a
k zakoupení jsou v Zákaznickém centru IDOL, informačních centrech dopravců
a kontaktních místech vybraných měst, ale také přímo v autobusech u řidiče či u
některých prodejců knih.
Letos bylo vydáno celkem 4 000 ks. V minulých letech byly v některých regionech
vyprodány již v lednu, proto by ti, kteří preferují tištěnou formu před online jízdními
řády na webu a v mobilu, neměli váhat.

PODĚKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮM DOPRAVCŮ ZA VĚRNOST VE SLUŽBÁCH PRO CESTUJÍCÍ
Od roku 2007 se vyhlašuje u cestující veřejnosti anketa o nejlepšího řidiče, řidičku a průvodčí, kteří mají
nezanedbatelný vliv na kvalitu služeb veřejné dopravy. Již třetím rokem je ocenění rozšířeno díky nominacím
dopravců, kteří ze svých řad vybírají kolegy, kteří vynikají ve službě pro cestující Libereckého kraje.
V loňském roce pandemická situace neumožnila společné předání, ale letos máme možnost poděkovat zástupcům
dopravců s patřičnou důstojností.
ARRIVA vlaky
Služebně „nejmladší“ železniční dopravce v Libereckém kraji na ocenění navrhl Tomáše Möllera, který v sobě
železničářskou krev nezapře.
Na dráhu nastoupil již ve čtvrtém ročníku při studiu na Střední průmyslové škole strojní, stavební a dopravní v Děčíně,
a to jako brigádník na pozici vlakvedoucí osobní dopravy.
Po maturitě pokračoval jako vlakvedoucí osobních vlaků v domovské stanici Liberec. Dle jeho slov je tato velmi bavila a
to tím, že každý den na vlaku byl jiný a vždy mu udělalo radost, když mohl někomu pomoci. Poradit a pomáhat
cestujícím si vyzkoušel i v osobní pokladně, kde byl jako brigádník, a to převážně na trati z Liberce do Tanvaldu. Ještě
na vlacích Českých drah jezdil jako letmo zaměstnanec v Polském turnuse osobních vlaků až do Szklarska Poręby.
Od roku 2017 začal jako strojvedoucí převážně na tratích Jizerskohorské železnice. V roce 2019 přešel ke společnosti
ARRIVA, kde i nadále zůstal věrný vlakům do Libereckého kraje.
Nyní pracuje na pozici Technologa železniční dopravy, a jeho každodenní činností je tvorba výlukových opatření
dopravce, a to z Liberce do Ústí nad Labem na lince R14B a z Bakova nad Jizerou až do Šluknova na lince R22. Mimo to
má na starosti tvorbu směn jako grafista pro průvodčí, a to z Pardubic až po Ústí nad Labem.
„Sice občas je to práce stresující a nervózní, ale vždy mě dokáže potěšit, pokud jsou zaměstnanci v rámci možnosti
spokojeni“ konstatuje Tomáš Möller.
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BusLine LK
Pan Josef Šedivý působí v BusLine LK s.r.o. pod střediskem Semily od listopadu 2004, kdy nastoupil ještě do původní
společnosti ČSAD Semily. Zároveň se můře pochlubit bohatou zkušeností za volantem:
•
•
•

od roku 1973 jako řidič na nákladní soupravě (Škoda 706 R „Barča) a traktoru,
od roku 1982 také řidič autobusu RTO v JZD Háje nad Jizerou,
od roku 1992 jako soukromý dopravce s vlastním autobusem zajišťoval zájezdy pro cestovní kanceláře.

Je zkušeným znalcem místních linek na Semilsku i dálkových linek do Brna a Prahy. U cestujících i kolegů řidičů velmi
oblíbený, zdroj mnoha pochval a spokojených hodnocení. Má ujeto více než 2 mil. km. po celé Evropě bez nehody.
Od roku 2010 si užívá zaslouženého důchodu, přesto stále aktivně jezdí. Dodnes ochotný střídač zaskakující, kdekoli je
potřeba od Vysokého až po Prahu.
Ve volném čase vynikající harmonikář, jehož tři hlavní koníčky jsou hudba, volant a vaření, a nejhezčí je na jeho
působení fakt, že za celých 50 let ho jeho práce nepřestala bavit, stále má cestující rád a i dnes si řízení autobusu užívá
stejně, jako když v roce 1970 nastupoval.
České dráhy
Liberecké středisko národního dopravce vybralo k ocenění vlakvedoucí osobních vlaků paní Zdenku Fialovou z SVČ
Frýdlant v Čechách. Paní Fialová je u ČD zaměstnaná od roku 1986 a po 10 letech přešla na pozici vlakvedoucí osobních
vlaků.
Na ocenění byla navržena za její dlouhodobé velmi dobré pracovní výsledky, profesionální přístup k plnění pracovních
povinností a profesionální způsob komunikace s cestujícími.
ČSAD Liberec
Za krajského dopravce byl vedením společnosti nominován pan Lubomír Královec, který pracuje u ČSAD od roku 1987
a působí v Českém Dubu, kde řídí dlouhodobě autobus Iveco Stratos, avšak v době jeho nástupu jezdil pochopitelně na
vozech všech kategorií.
Ačkoliv je místem jeho působiště Český Dub a blízké okolí, dopravce s hrdostí konstatuje, že pan Královec zná všechny
trasy na linkách obsluhovaných ČSAD Liberec. Je zářným příkladem pro ostatní řidiče. Jedná se o řidiče obětavého,
nekonfliktního, spolehlivého a loajálního. „Za provoz můžeme říci, že pan Královec patří k našim nejspolehlivějším
zaměstnancům“ konstatují jeho nadřízení.
Die Länderbahn
Železniční dopravce zajišťuje služby cestujícím v Libereckém kraji od roku 2010 regionálními vlaky a expresy pod
obchodním názvem trilex. Nominace na ocenění vybírají firemní kolegové již tradičně kolektivní volbou. Letos byl
vybrán Petr Baláž, který rozšířil řady průvodčích od loňského ledna. V oboru však není žádným nováčkem,
v železničním provozu se pohybuje již 5 let. Mezi cestujícími je velmi oblíben nejen díky svému humoru, ale
i kompetentnosti.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou
Vedení dopravního podniku nominovalo do letošního ročníku zaměstnankyni paní Petru Vaňkovou.
V dopravním podniku pracuje od roku 1995. Nejdříve nastoupila jako řidička tramvaje a od roku 2013 vykonává
současně pracovní pozici řidičky autobusu. Zároveň si rozšířila způsobilost a již několik let je aktivní řidičkou
historických tramvají.
Paní Petra je oblíbená mezi zaměstnanci, je spolehlivá. Pochází z dopravácké rodiny, svojí práci má ráda a vykonává
dobře a svědomitě. Je empatická a vstřícná k cestujícím. Vždy velmi pěkně reprezentuje Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce nad Nisou, a.s. Dopravce děkuje za její pracovní i osobní přístup.
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Tradičně na tiskových konferencích v závěru roku prezentujeme 3 základní parametry – počet cestujících, tržby
z jízdného a způsob, jak se cestující odbavují. Pro účely srovnání jsou použita data ze zúčtovacího centra.
Počty cestujících:
Začátek roku 2021 zaznamenal pokles cestujících oproti konci roku 2020 o cca 22 %. Bylo to období pokračování
mnoha hygienických opatření a tím i omezení běžného života. V měsících únoru až květnu byli lidé omezeni ve volném
pohybu, veřejná doprava však zaznamenávala pozvolný meziměsíční nárůst cestujících, který vyvrcholil v květnu
v období rozvolnění, mezi měsíci duben a květen byl nárůst dokonce ve výši 47 %. Další nárůst zaznamenala veřejná
doprava v Libereckém kraji v měsíci červnu, kdy započal čas školních výletů a dovolených, nárůst června oproti květnu
byl cca 24 %. Během letních prázdnin došlo ke stabilizaci veřejné dopravy na úrovni cca 68 % oproti červnu. V září se
opět veřejná doprava vyhoupla zpět na červnovou úroveň, bylo to ve většině způsobeno počátkem školního roku a tím
i větší mobilitou obyvatelstva.
Tržby z veřejné dopravy:
Pandemie Covidu-19 měla v loňském roce silně negativní dopad na tržby z jízdného IDOL. Rozsah dopravní obslužnosti
v souvislosti s uzavřením škol byl sice omezen, ale cestujících ve veřejné dopravě ubylo podstatně více a tržby
z veřejné dopravy klesly řádově v desítkách procent.
Částečnou eliminací negativního dopadu byla změna cen jízdného IDOL, která však byla nastavena s ohledem na
minimalizaci případného odlivu pravidelných cestujících.
Průměrné zvýšení ceny jízdného je u hotovostních plateb 15 %, u plateb elektronickou peněženkou 9 % a časových
kupónů 11 %.
Byla zdražena jednodenní síťová jízdenka pro jednu osobu a skupinu až 5 osob a to o 17 % resp. 20 %. Jízdenka má
význam zejména pro příležitostné cestující nebo turistiku a volnočasové aktivity bez nutnosti držení osobní Opuscard a
zvýšení je adekvátní při zachování stávající atraktivity. Změna jízdného byla zároveň využita k úpravě cenotvorby
s motivačním cílem preference bezhotovostní platby z elektronické peněženky a předplaceného jízdného.
Způsob odbavení cestujících a používání bezkontaktních plateb:
Přestože docházelo k motivaci cestujících k preferování bezhotovostních plateb pomocí změny jízdného, tak
elektronické jednotlivé jízdné je stále v cca poloviční výši oproti hotovostnímu jízdnému, ačkoliv je bonifikováno slevou
okolo 20 %. Počty aktivních karet Opuscard klesly za posledních 12 měsíců (říjen 2020 až říjen 2021) o 10 tisíc kusů, tj.
o cca 7 %. Ze sledované období 2021 je zřejmý ústup od časových kupónů, ten byl zřejmě způsobem lockdowny, home
office režimem a zavřenými školami. Pokles časových kupónů je však vyvážen nárůstem jízd na jednorázové jízdenky.
Nárůst je mírně vyšší v platbách z elektronické peněženky než v platbách v hotovosti. Z posledních pěti měsíců
sledování (červen 2021 až září 2021) je zřejmé, že k plnému návratu cestujících (jejich počtu) do předcovidové éry
nedochází, v průměru je tento ukazatel na necelých třech čtvrtinách.

ROK

EP zůstatky [Kč]

2016

8 078 996,14

%
nárůst

2017

9 106 481,84

12,72%

2018

10 030 196,38

10,14%

2019

11 148 537,79

11,15%

2020

12 196 771,49

9,40%

2021

13 335 696,40

9,34%
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V regionální autobusové dopravě byla použita data od října 2020 do září 2021.
a.

b.

c.

d.
e.
f.

Ve sledovaném období došlo k poklesu cestujících mezi obdobími říjen 2020 a září 2021 na 8,04 mil. Ve
srovnání s obdobím předchozím (říjen 2019 až září 2020) je to 20% pokles. Důvodem bylo pokračování trvání
pandemie Covid-19, kdy s počátkem sledovaného období (konec roku 2020) došlo ke zpřísnění opatření,
omezení školní docházky a s tím související i omezení veřejné dopravy, odstávka provozu průmyslových
podniků, omezení nabídky mnoha způsobů trávení volného času. V souvislosti s poklesem cestujících došlo
také k poklesu tržeb a to o 8,1 % (z 189,4 mil. Kč na 173,9 mil Kč).
V první polovině roku 2021 pokračovala epidemie Covid-19 a s tím i kontinuálně pokračující opatření.
V jarních měsících březen, duben a květen 2020 byl zaznamenán počet cestujících ve výši 1,3 mil. a výnosy
pak ve výši 25,4 mil. Kč. Ve stejných měsících v roce 2021 se cestující pohybovaly na úrovni 1,8 mil. což je 32%
nárůst. Výnosy pak dosahovaly 37,3 mil. Kč, což je cca 47% nárůst. Dá se říci, že v jarním období v roce 2021
lidé více jezdili veřejnou dopravou, pravděpodobně se i méně obávaly, než ve stejném období v roce 2020 a
to o uvedených 32 %.
Při srovnání období po rozvolnění v roce 2021 tedy od června 2021 do září 2021 činily výnosy 76,2 mil. Kč a
cestující se pohybovaly na úrovni 3,3 mil. Oproti tomu v období červen 2020 až září 2020 byly výnosy 66,7 mil.
Kč a cestující se pohybovaly na úrovni 3,2 mil. Je patrné, že rok 2021 zaznamenal co se týče cestujících
v tomto období nárůst o 1,8 %, výnosy pak stouply o 14,3 %. Je patrné, že cestující stouply mezi obdobími
mírně (letní měsíce jsou v dodržování opatření v obou letech mírnější), výnosy však stouply razantněji (patrně
může souviset se změnou cen jízdného).
Výše kompenzací za státem nařízené slevy byly v období 2020/10-2021/09 59,6 mil. Kč, což je
34,3 % tržeb.
Průměrné výnosy na kilometr klesly v průměru za období na 12,32 Kč/km z 14 kč/km.
Objem km, které u dopravců objednává LK vzrostl o cca 4 % z 13,5 mil. na 14,1 mil. km. Nárůst je částečně
způsoben i změnou objednávky v mezikrajské dopravě. (V těchto údajích však nejsou započtena omezení
v důsledku COVID-19.)

Železnice:
V průběhu roku 2021 došlo k pokračujícímu trendu vývoje cestujících v drážní dopravě u dopravců (České Dráhy,
ARRIVA VLAKY, DLB) jako mezi lety 2019 a 2020, tudíž k stále trvajícímu poklesu cestujících. Klesající trend počtu
cestujících zaznamenal dopravce ARRIVA VLAKY do dubna 2021 (za duben 28 tisíc), počty cestujících se v tomto měsíci
začaly postupně navyšovat s dosažením maximálních počtů během letních prázdnin (až cca 72 tisíc v jednom měsíci).
Od září 2021 se opětovně projevuje klesající trend a počty cestujících se pohybují pak na úrovni května 2021 (květen
cca 46 tisíc cestujících). Dopravce DLB přepravil v období leden až březen 2021 38 % cestujících v porovnání se stejným
obdobím v roce 2020 (opět klesající trend). V dubnu 2021 došlo oproti dubnu 2020 ke 180% nárůstu, tento rostoucí
trend u tohoto dopravce pak rovněž pokračoval, v sumě pak přepravil za celý rok cca stejný počet cestujících, či mírně
více než v roce 2020. Dopravce ČD eviduje pokles cestujících v roce 2021 oproti roku 2020 na 96,9 %. Je tedy nepatrný.
➢

➢

➢

I přes nepříznivý vývoj v důsledku pandemie koronaviru se resortu dopravy podařilo udržet základní a funkční
kostru veřejné dopravy po celou dobu trvání restriktivních opatření. V době lockdownu reagovaly změny
jízdních řádů na vývoj přepravní poptávky. Jakmile to bylo možné, byla doprava obnovována.
I přes komplikace, které pandemie COVID-19 způsobuje ve všech oblastech života, podařilo se během roku
2021 dokončit hned několik projektů, které budou, jak věříme, pro cestující přínosné. Jedná se zejména
o dokončení smluvního zajištění v Českolipské železnici, dokončení projektu mezikrajských linek mezi
Libereckým, Středočeským krajem a Prahou nebo o zavedení pilotního provozu mobilní aplikace Idolka. Nejen
o těchto tématech se dozvíte více v následujících kapitolách.
Na vybraných linkách v turisticky atraktivních oblastech Liberecký kraj objednává u dopravců přepravu kol.
I letošní rok však ovlivnila pandemie nemoci COVID-19, což se mj. dotklo přepravy kol. Ve srovnání s rokem
2020 došlo k poklesu. V roce 2021 se jich přepravilo 3 656, zatímco v roce 2020 jich bylo 4 837. Pro srovnání
obou let poslouží níže uvedené tabulky, které rovněž uvádí rozpad po linkách.
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➢

I v roce 2021 probíhala stavební činnost na komunikacích s dopadem na veřejnou dopravu. Mezi
nejvýznamnější akce nepochybně patří rekonstrukce MÚK Rádelský mlýn, uzavírka silnice z Horního
Hanychova na sedlo Výpřež nebo četné uzavírky na Českolipsku (Mimoň – Doksy, Zahrádky u České Lípy).
Významný dopad měly ale také uzavírky na Benecku, v Jablonci nad Nisou, Liberci či mezi Pěnčínem a
Zásadou.

CENTRÁLNÍ DISPEČINK IDOL
Centrální dispečink IDOL je pro všechny cestující k dispozici denně od 4 do 24 hodin na telefonním čísle 704 702 000.
Cestující veřejnost má prostřednictvím internetových stránek https://www.mpvnet.cz možnost získat informace
o aktuálních odjezdech ze všech zastávek v rámci Libereckého kraje, polohách spojů, mimořádnostech v dopravě atd.
Dispečeři zároveň využívají možnosti informování cestujících na případné uzavírky, zpoždění, dopravní komplikace
prostřednictvím zastávkového informačního systému. Nedílnou součástí dispečinku je napojení na Národní dopravní
informační centrum, které dispečerům zasílá upozornění týkající se
dopravních komplikací. Po vyhodnocení jsou tyto zprávy dále
předávány prostřednictvím odbavovacího zařízení a monitorování
provozu vozidel dotčeným řidičům. Tímto krokem je možné
eliminovat negativní vliv dopravy na případná zpoždění, nebo
zajistit operativní odklonu linky na objízdnou trasu.
Od začátku roku 2021 se na Centrální dispečink telefonicky obrátilo
10 111 volajících. Za dobu fungování dispečinku se jedná o největší
počet telefonátů. V únoru 2021 došlo k zapojení linek Městské
hromadné dopravy v Jablonci na Nisou ke sledování Centrálním
dispečinkem IDOL, tímto došlo k navýšení o 500 sledovaných spojů
a zároveň k rozšíření denních sledování návazností na 6968.

KONTAKTNÍ MÍSTA IDOL/OPUSCARD
I přes značné omezení pohybu občanů spojených s epidemiologickým
opatření v boji proti šíření nemoci COVID-19 se podařilo týmu
Zákaznického centra IDOL/OPUSCARD v roce 2021 realizovat několik
novinek, které zákazníkům zpříjemňuji život.
Od 1.3.2021 došlo v Jablonci nad Nisou k rozšíření Kontaktních míst
IDOL/OPUSCARD z původní autobusové budovy. Omezený sortiment zůstal
na autobusovém nádraží ve stánku pekařství Šumava. Nově pak v budově
Eurocentra, kde kromě zařizování, řešení reklamací a ztrát karet
OPUSCARD si můžete dobít časové jízdné MHD, zakoupit jízdní řády a
získat veškeré potřebné informace k provozu MHD. V kanceláři jsou také
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uschovány veškeré nálezy z vozidel MHD
•

•

Od 1.4.2021 došlo k přestěhování Městského centr. Opuscard. I v nových prostorách jsou poskytovány
komplexní služby IDOL, ale stále nejvyužívanější je výroba karty na počkání včetně fotografování zdarma,
které je poslední dobou v České Lípě značný problém.
Poslední větší změnou je nové Kontaktní místo v Jilemnici, které bylo od 1. 8. 2021 přesunuto KM
IDOL/OPUSCARD do prostorů stávajícího Informačního centra Jilemnice, Masarykovo náměstí 140. Na jednom
místě tak dostanete veškeré informace k cestování, turistice, kulturním akcím a dalším zajímavostem.

Zákaznické centrum IDOL/OPUSCARD
v Evropském domě, které provozuje
společnost KORID LK, je díky propojení
informačních linek systémů IDOL a
OPUSCARD
do
jednoho
místa
vyhledávanou službou. Zlepšila se
dostupnost informací o veřejné dopravě
pro občany v Libereckém kraji i servis pro
informační kanceláře dopravců. Nyní se
cestující dozví informace o jízdním řádu,
kartě Opuscard i další potřebné
informace
z veřejné
dopravy
(tel.: 488 588 788,
info@opuscard.cz,
info@korid.cz,

@idollk).

I nadále jsou z epidemiologických opatření v boji proti šíření nemoci COVID-19 přijímány v Zákaznickém centru
IDOL/OPUSCARD takové opatření pro ochranu klientů i personálu, abychom mohli poskytovat veškeré služby bez
přerušení.
Dalším opatřením pro zkvalitnění zákaznického servisu se stala procesní změna, která umožnila vrácení neprojetého
jízdného z důvodu COVID-19 opatření. Cestující tak nově mohl přes email on-line podat žádost a dodat požadované
doklady k vyplacení jízdného.
Pro informovanost a evidenci externích požadavků se osvědčil software osTicket, který slouží v KORID LK pro
zpracování všech příchozích emailů na info@korid.cz a následně se roztřiďuje mezi ostatní úseky.

INFRASTRUKTURA
KORID LK spolupracuje se Správou železnic, Ředitelstvím silnic a dálnic, Krajskou správou Libereckého kraje, s městy,
obcemi a dalšími subjekty na přípravě a realizaci dopravních staveb, modernizaci autobusových i vlakových zastávek,
budování přestupních terminálů a informačních zařízení pro cestující.
Průběžnou činností je zpracování a projednání výluk a objížděk pro období omezené průjezdnosti. Uzavírkou
s nejvýznamnějšími dopady v roce 2021 byla přestavba křižovatky Rádelský mlýn.
Nejviditelnějším aktivitou společnosti KORID LK společně se správci silnic je plošná výměna označníků autobusových
zastávek dle nového jednotného vzoru.
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CO PŘINESE ROK 2022?
V neděli 12. prosince vejdou v platnost v celé republice nové jízdní řády. V následujících podkapitolách je přiblíženo,
jaké novinky se budou týkat cestujících v Libereckém kraji.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
ZMĚNY VLAKOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
K nejvýznamnější změně na železnici v Libereckém kraji dojde na celé trati č. 041 z Turnova přes Jičín do Hradce
Králové. Bude zde zaveden dlouho připravovaný nový dopravní koncept s úpravou všech vlaků přibližně o hodinu.
Důvodem je s Královéhradeckým krajem koordinované urychlení dopravy nebo zlepšení přestupních vazeb
v provázané oblasti širokého okolí Jičína. Dnešní přípoje v Jičíně budou zachovány. V Turnově se zlepší přestupy tím, že
denně jedoucí spoje od Jičína budou nově navazovat na rychlíky do Liberce. V opačném směru bude návaznost
obdobná. K podstatnému urychlení vlaků dojede při delších cestách od Hradce Králové přes Ostroměř a Jičín směrem
k Turnovu a zejména mezi Jičínem a Nymburkem. Dále bude mezi Turnovem a Jičínem rozšířen provoz vlaků v letní
sezóně, kdy téměř dvojnásobný počet spojů utvoří hodinový interval odpovídající zde převažující turistické poptávce.
V návaznosti na nový jízdní řád trati Turnov – Jičín i zvyšující se zájem turistů a vodáků v údolí Jizery mezi Turnovem a
Spálovem bude upravena nabídka posilových turistických spojů o letních víkendech. Namísto do Rovenska p. T.
pojede z Liberce dopolední posilový vlak přes Turnov, Malou Skálu a Železný Brod do Spálova a v podvečer zpět.
Během dne bude posilová souprava ve dvouhodinovém intervalu projíždět údolím Jizery mezi Spálovem a Turnovem,
které současně propojí se sychrovským zámkem.
Na trati č. 046 ve směru Lomnice nad Popelkou – Stará Paka pojedou vlaky o několik minut později. Tím bude
zkrácena přestupní doba ve Staré Pace. Mimo první spoj budou všechny odjezdy z Lomnice n. P. nově v jedenáctou
minutu. Namísto prvního ranního vlaku 5423 s odjezdem ve 4:46 ze Staré Paky pojede do Lomnice nad Popelkou nový
večerní vlak s odjezdem ve 20:30.
K podstatné změně dojde v polovině roku 2022 také na trati č. 064 v úseku Mladějov v Čechách – Libuň – Lomnice
nad Popelkou. Celkový roční rozsah výkonů zůstane zachován, ale nabídka spojů bude nově zacílena na letní
turistickou sezónu. Důvodem úpravy je reakce na vyhodnocení dlouhodobě nízkého celoročního využití zdejších vlaků
v průměru jednociferným počtem cestujících. Celoroční doprava pak bude zajištěna mikrobusem, jehož navrhovaný
jízdní řád bude zveřejněn k připomínkám cca v dubnu 2022.
Na trati č. 086 Liberec – Česká Lípa bude v jízdním řádu 2021/2022 zkušebně zaveden a následně vyhodnocen provoz
víkendových nočních spojů.
Pro budoucí změny jízdních řádů budou dále prověřovány různé možnosti posílení vlaků v okolí Turnova a Doks během
letní turistické sezóny.
Na ostatních tratích dochází převážně jen k drobným minutovým korekcím dnešních spojů. Proto doporučujeme
cestujícím se s novým jízdním řádem vždy v předstihu seznámit.

ZMĚNY VLAKOVÝCH DOPRAVCŮ
Na linkách L4 Mladá Boleslav město – Rumburk, L5 Stará Paka – Lomnice nad Popelkou a v úseku Stará Paka – Jaroměř
dojde od 12. 12. 2021 ke změně dopravce. Jízdní řády zde naopak zůstávají bez zásadních změn.
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České dráhy, a.s. znovu převezmou veškerý provoz na trati Stará Paka – Lomnice n. P. Na trať se dočasně vrátí dříve
známé vlakové soupravy (řady 810 a 843). Ty budou v dalších letech postupně nahrazovány modernějšími vozidly.
Dopravce ARRIVA vlaky s.r.o. bude ze Staré Paky namísto Lomnice nad Popelkou obsluhovat osobní vlaky do Jaroměře,
kam se prodlouží linka L3 z Liberce. Novinkou bude delší pobyt vlaků ve stanici Mostek, kde dochází k nejmarkantnější
změně směrů dojížďky cestujících. Naopak se tím zkrátí přestupy v Jaroměři směrem na Hradec Králové.
Dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o. převezme provoz linky L4 z Mladé Boleslavi města do Rumburku.

NASAZENÍ MODERNĚJŠÍCH VLAKOVÝCH SOUPRAV
Na páteřních linkách L3 Liberec – Jaroměř a L4 Mladá Boleslav město – Rumburk budou nově nasazeny modernější
nízkopodlažní jednotky Siemens Desiro. Na lince U11 Louny – Lovosice – Litoměřice h. n. – Česká Lípa vystřídají
modernější nízkopodlažní vozy Stadler Regioshuttle RS-1dosavadní soupravy Regionova.
Moderněji konstruovaná vozidla umožňují cestování osobám se zhoršenou možností pohybu, například se zavazadly
nebo invalidním vozíkem. Vyšší kapacita a dynamika vozidel by měla přispět ke zvýšení spolehlivosti jízdních řádů.
Liberecký kraj tak dokončuje generační obměnu vozového parku na všech páteřních linkách, které má ve své správě.
Soupravy Desiro na lince L4 budou postupně do roku 2023 procházet modernizací interiérů a informačních systémů do
stavu známého ze sítě Trilex, resp. nového standardu příměstské dopravy v okolí Drážďan.

ZMĚNY SMLUVNÍHO ZAJIŠTĚNÍ VLAKŮ V LIBERECKÉM KRAJ I
Od 12. 12. 2021 bude na základě dlouhodobých mezikrajských dohod nově zajišťován provoz vlaků Českých drah
v širším okolí Staré Paky i na trati Hradec Králové – Jičín – Turnov prostřednictvím smlouvy, kterou pro období
2021–2031 s dopravcem uzavřel Královéhradecký kraj. Linky S30 Turnov – Mladá Boleslav a S36 Mladá Boleslav –
Sobotka – Lomnice n. P. budou zasmluvněny Středočeským krajem. Na jiných linkách (např. L3, L4) je postup opačný.
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Každý z krajů vždy financuje provoz po svém území, resp. dochází k finančnímu vyrovnání prostřednictvím mezikrajské
smlouvy.
Změny smluvního zajištění jednotlivých linek nemají přímý dopad na cestující. Tímto postupem je dlouhodobě
zabezpečena plynulá (bezpřestupová) návaznost dopravy na hranicích krajů. Lze upřesnit, že ojedinělé případy
přestupů mezi linkami v blízkosti hranic krajů (příkladně v Lomnici nad Popelkou) nejsou způsobeny jakoukoli
nedohodou mezi kraji navzájem, ale logickým rozdělením ucelených provozních oblastí v místech nejnižší poptávky,
resp. změny směru dojížďky cestujících. V Libereckém kraji jsou všechny provozní oblasti vyřešeny v plné koordinaci na
základě výborné spolupráce se sousedními regiony.

PŘÍMĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ LINKY
ZMĚNA DOPRAVCE A JÍZDNÍCH ŘÁDŮ NA ĆESKOLIPSKU
Od 12. prosince zajistí regionální dopravu v oblasti Českolipsko krajský dopravce, společnost ČSAD Liberec. Cestující
změnu zaznamenají především z hlediska obnovy vozového parku. V oblasti bude nasazeno 24 zcela nových vozidel.
Další část vozového parku pak bude tzv. „zánovní“ s tím, že v průběhu příštích let bude probíhat průběžná obnovu
vozového parku. Dojde také k významnému navýšení garantovaných oběhů s bezbariérově přístupnými vozidly a to ze
13 oběhů na 43. V pracovní dny to znamená nárůst počtu bezbariérově přístupných spojů ze 197 na 628 (ze 791 spojů
celkem).
Současně v oblasti proběhne rozsáhlá úprava jízdních řádů. Na několika linkách dochází k úpravě trasy, a to například
mezi Novým Borem a Českou Lípou, kde dojde k lepšímu propojení Bukovan a Písečné s oběma městy. Trasování linek
se mění také mezi Českou Lípou a Kravaři, kde trasy různých linek sjednocují a provoz bude pravidelnější, než tomu
bylo dosud. V dopoledních hodinách bude nově propojena obec Slunečná s Českou Lípou přímými spoji. Zavedena
bude také nová minibusová linka, která zajistí spojení Krompachu a Polevska s Novým Borem. Ale i na linkách, kde
zůstávají trasy stejné, dochází k časovým úpravám.
Ve spolupráci KORID LK a dopravce pak budou ve větší míře využívána velkokapacitní 15m vozidla na páteřních
linkách, a naopak minibusy na linkách, je přepravní poptávka nižší. Dochází tak např. k optimalizaci kapacity
dopravních prostředků.

MEZIKRAJSKÉ LINKY: PRAHA – MLADÁ BOLESLAV – TURNOV – „HORY“
Mezi Prahou a Turnovem bude díky spolupráci Libereckého, Středočeského kraje a Prahy zajištěno celodenní a
celotýdenní ucelené spojení zhruba každou hodinu, a to prostřednictvím linek:
700 | Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Železný Brod – Tanvald – Harrachov
720 | Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Železný Brod – Semily – Vysoké n. Jiz. – Rokytnice n. Jiz.
730 | Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Semily – Jilemnice – Vítkovice,Horní Mísečky
V důsledku nové koncepce spojení se zlepší také spojení Semil s Prahou. Možnosti spojení se rozšíří také do
významného turistického centra Horní Mísečky.
V okrajových časech (brzy ráno do Prahy, v noci z Prahy) nabídne spojení s Turnovem také linka 345.
Linky 345, 700, 720 a 730 budou integrovány do IDS IDOL i PID.
Další možnosti spojení mezi Turnovem a Prahou pak nabídnou expresní spoje linek 190, 900 a 905.

MEZIKRAJSKÉ LINKY: PRAHA – JABLONEC N. NIS – HARRACHOV – ROKYTNICE N. JIZ.
Ve spolupráci Libereckého kraje s dopravci BusLine LK a Enjoy Europe bude zajištěno rychlé spojení mezi Jabloncem
nad Nisou a Prahou, a to prostřednictvím linek:
190 | Praha – Jablonec n. Nis. – Bedřichov
900 | Praha – Jablonec n. Nis. – Harrachov – Rokytnice n. Jiz.
905 | Praha – Jablonec n. Nis. – Harrachov – Karpacz

9/15

Linka 900 bude v Tanvaldu navazovat na rychlíky R21 tak, aby cestující mohli využít kombinace vlak – bus pro spojení
mezi oblastí Turnova a Středočeského kraje s oblastí Krkonoš.
Součástí této koncepce jsou i komerční linky dopravce Enjoy Europe, který k datu od 12.12. vstoupí do IDS IDOL.

MEZIKRAJSKÉ LINKY: PRAHA – MLADÁ BOLESLAV – LIBEREC
Spojení Liberecka s Mladoboleslavskem zajistí nově linka 345, která bude pokračovat až do Prahy. Linka nebude
konkurovat expresním spojům Liberec – Praha, ale nabídne propojení mezilehlých měst a obcí s Prahou a současně
doplní expresní linky v časech, kdy tyto v provozu nejsou. Nadto bude linka zajištěna převážně bezbariérovými lowentry vozidly, které umožní mj. přepravu cestujících na invalidním vozíku.
Část spojů (1 pár v pracovní dny, 2 páry o víkendu) bude z Liberce pokračovat jako linka 630 směrem na Frýdlantsko.
O víkendu například vznikne přímé spojení Praha – Świeradów-Zdrój.
Linka 345 je zařazena do IDS IDOL i PID, kde IDOL platí až do Mladé Boleslavi a PID do Paceřic.

MEZIKRAJSKÉ LINKY: PRAHA – MĚLNÍK – ČESKÁ LÍPA – NOVÝ BOR
Oblast Novoborska a Českolipska s Prahou propojí linka 400, která bude v provozu každou hodinu po celý den a týden,
navíc s posilovými spoji ve špičkách. Tuto linka pak bude mezi Dubou a Prahou doplňovat ještě linka 410 z Doks (resp.
Mimoně, Jablonného v Podj.).
Na základě rozhodnutí Hlavního města Prahy bude linka navazovat na metro již na Střížkově (místo Holešovic), ale
s ohledem na dopravní kongesce na trase do Holešovic nepůjde o prodloužení cestovní doby do centra Prahy.
Linky 400 a 410 budou zařazeny do IDS IDOL a PID. V první fázi se jízdné bude tzv. „lámat“ v zastávce Medonosy.
V průběhu roku 2022 je pak předpokládáno zavedení přesahu IDOL do Mělníka a PID do Dubé (a Doks).

MEZIKRAJSKÉ LINKY: NOVÁ PROPOJENÍ V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ
V oblasti mezikrajské dopravy dojde ke zlepšení také na regionálních linkách. Lepšího propojení se tak dočkají také
obce v relacích:
➢
➢
➢

Mnichovo Hradiště – Mimoň (linka 427 s novými spoji o víkendu)
Mnichovo Hradiště – Turnov (linka 717)
Mnichovo Hradiště – Český Dub (linky 721 a 722, kde linka 722 nahradí stávající linky končící na hranicích
krajů a nabídne nová přímá spojení)

I v těchto relacích na sebe budou navazovat IDS IDOL a PID a v průběhu r. 2022 bude i zde zaveden přesah obou
systémů.

TURISTICKÉ LINKY V LIBERECKÉM KRAJI
Pro spojení na výlet mohou cestující využít kterékoliv linky veřejné dopravy. V některých částech kraje však Liberecký
kraj objednává i sezónní posilové linky (spoje). Například se jedná o:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Česká Lípa – Sloup v Č. – Nový Bor – Česká Kamenice – Jetřichovice (cyklobus, linka 469)
Liberec – Bedřichov (celoročně spoje MHD linky 18, v zimě navíc skibus linky 145, v létě pak linka 791
do Hrabětic, Josefova Dolu a Tanvaldu a cyklobus linky 395);
Jablonec n. Nis. – Bedřichov (celoročně linka 101, v zimě s posilovými spoji a posilová linka 121, v létě
cyklobusy linek 395 a 795);
Jablonec n.Nis. – Bedřichov – Tanvald – Kořenov,Jizerka (cyklobus, linka 795);
Jablonec n.Nis. – Malá Skála – Rakousy – Turnov (sezónní spoje linky 342 vč. přepravy kol);
Jablonec n.Nis. – Frýdštejn – Turnov (celoročně linka 341, v létě cyklobus 395);
Cyklobusy v Českém ráji
o linka 391: Turnov – Vyskeř – Hrubá Skála – Troskovice – Holín,Prachov (Prachovské skály) – Jičín;
o linka 392: Liberec – Turnov – Vyskeř – Libošovice,Podkost (hrad Kost) – Sobotka;
o linka 591: Semily – Chuchelna,Kozákov – Karlovice – Rovensko p.Tr. – Troskovice,Tachov,Trosky –
Troskovice;
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➢
➢
➢
➢

Vybrané spoje linky 650 z Frýdlantu (Hejnic) na Smědavu;
Linka Martinice v Krk. – Jilemnice – Vítkovice,Zlaté návrší (linka 991 + cyklobusové spoje na Mísečky linky 947)
Linka Harrachov – Rokytnice n.Jiz. – Vítkovice,Zlaté návrší (linka 995);
Cyklobus 990 z Harrachova přes Rokytnici nad Jizerou, Vrchlabí, Pec p. Sněžkou na Pomezní Boudy;
➢ aj.

OSTATNÍ
Z ostatních změn lze zmínit např.:
➢
➢

Posílení rozsahu spojení na městské lince 18 z Liberce do Bedřichova, kde v provozu nově 13 párů spojů
denně v cca hodinovém intervalu.
Urychlení cyklobusu linky 990, který z Jilemnice pojede do Vrchlabí přímo (přes Valteřice). Na Benecko budou
vedeny nové spoje linky 949.

I na dalších linkách dochází k časovým posunům či úpravám omezení jízdy spojů. Kompletní přehled o změnách
jízdních řádů naleznete na webu www.iidol.cz. Své náměty a připomínky mohou cestující zasílat na info@korid.cz.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM IDOL
CO NABÍZÍ TARIF IDOL?
Tarif integrovaného dopravního systému IDOL, který veřejnosti prezentuje pod názvem Integrovaná doprava
Libereckého kraje, platí v drtivé většině autobusových spojů, v městské dopravě a ve vlacích (včetně rychlíků) na celém
území Libereckého kraje s významným přesahem do sousedních regionů a návazností na další integrované systémy.
Tím, že se již několik let po sobě rozvíjí počet dopravců působících v Libereckém kraji, je pro cestující integrovaná
doprava jistotou, které při cestách postačí zpravidla jeden jízdní dokladu napříč krajem a nezřídka ještě dále.
Ohlédnutím zpět byl rok 2021 ve znamení poměrně častých změn. Velký význam na tom měla městská doprava, kde
na základě požadavků samosprávy docházelo k úpravám tarifů, ale třeba také vstupem nového dopravce Umbrella do
MHD Jablonec nad Nisou. V březnu, v rámci mezikrajské spolupráce s Královehradeckým krajem, do IDOL vstoupil na
regionálních linkách dopravce AUDIS BUS.
Nutnosti úpravy cenové nabídky jízdného se však nevyhnul ani samotný ceník IDOL, kdy v srpnu mírně vzrostla cena
jízdného z důvodu propadu tržeb způsobeném lockdownem.
Kompletní znění Tarifu IDOL, Smluvních přepravních podmínek je k dispozici na webové stránce
www.iidol.cz/jizdenky, ceny všech druhů jízdenek lze snadno zjistit z tarifního počítadla na www.iidol.cz/pocitadlo.

TARIFNÍ NABÍDKY PRO PRAVIDELNÉ CESTUJÍCÍ
Cestujícím, kteří pravidelně dojíždějí veřejnou dopravou, doporučujeme zakoupení časových jízdenek na osobní kartu
Opuscard. Časovky IDOL jsou vydávány jako plnocenné nebo zlevněné pro všechny relace s platností na 7, 30, 90 nebo
366 dní. Pro cestování na delší vzdálenost anebo mezi lokalitami, které neumožnují přímou relační nabídku, jsou
v tarifu výhodné Síťovky IDOL, které lze zakoupit jako plnocenné anebo zlevněné s platností na 1, 7, 30, 90 nebo 366
dnů. Cena 366denní Síťovky IDOL, která umožňuje neomezené cestování v IDOL včetně MHD, činí pro dospělého
10.000 Kč, pro děti, studenty, osoby starší 65 let je zlevněná za 2.500 Kč a pro osoby starší 70 let je za 550 Kč.

TARIFNÍ NABÍDKY PRO NEPRAVIDELNÉ CESTUJÍCÍ
Pro nepravidelné cestující je určena elektronická peněženka na kartě Opuscard (přenosné i osobní). Elektronické
jízdné je až o cca 20 % levnější v porovnání s papírovou jízdenkou placenou v hotovosti. Navíc elektronické jízdenky
jsou přestupní nejen v rámci autobusové dopravy, ale i mezi autobusy a vlaky, dokonce je možné využívat i přestup
z příměstské dopravy nebo vlaku na MHD a naopak.
Cestující, který nemá kartu Opuscard a chce využívat elektronickou peněženku pro jednotlivé jízdy, si může na
kterémkoliv kontaktním místě zakoupit přenosnou kartu Opuscard za 50,- Kč. Možnou alternativou anonymní
Opuscard se od 12.12.2021 stane zahájení provozu testovací etapy mobilní aplikace Idolka, kterou bude možné
používat na chytrých mobilních telefonech.

NABÍDKY TURISTICKÝCH JÍZDENEK
Liberecký kraj je atraktivním turistickým regionem. Své vyžití naleznou turisté v každém ročním období. Veřejná
doprava nabízí možnosti, jak tento kraj poznat a využívat přitom vlaky, autobusy i tramvaje.
➢

Jednodenní Síťovky IDOL platí ve zvolený kalendářní den ve všech spojích zapojených do IDOL. Jízdenku lze
zakoupit i v předprodeji. Podrobnosti lze nalézt na www.iidol.cz.
Pro nákup jednodenní Síťovky IDOL je třeba karta Opuscard, pro jednu osobu je cena stanovena na 140,- Kč
(zlevněná 35,- Kč) a pro 5 osob na 300,- Kč. Ve skupině 5 osob stačí jedna Opuscard. Jízdenky je možné
zakoupit na všech předprodejních místech IDOL, ale také přímo v regionálních autobusech a u průvodčího ve
vlaku (v neobsazené stanici).
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➢

Také v mobilní aplikaci Idolka je v nabídce připravena celosíťová turistická jízdenka pro jednu osobu. Cena je
stejná jako u jednodenní, ale rozdílná je doba platnosti, která je 24 hodin od aktivace.

➢

Jízdenka EURO-NISA-Ticket je mezinárodní turistická jízdenka, která platí v naprosté většině spojů veřejné
dopravy v Libereckém kraje, ve vlacích i s přesahy do okolních krajů, na celém území dopravního svazu ZVON,
tj. v německých okresech Bautzen a Görlitz a v neposlední řadě také na části území Dolnoslezského vojvodství
v Polsku a ve Šluknovském výběžku. Podrobnosti lze nalézt na www.iidol.cz a www.zvon.de (i v češtině).
Rok 2021 byl pro jízdenku ENT přelomový. Stagnující cena jízdenky na úrovni roku 2004 již byla ve vztahu
k rozsahu územní platnosti neudržitelná, ale místo pouhého zdražení byla zvolena cesta transformace do
nového produktu EURO-NISA-Ticket+.
V rámci česko-saského projektu Euro-Nisa- Ticket Future 2020, mezi jehož cíle patří změny v rozsahu územní
platnosti, větší provázanost s turistickými produkty a rozšíření tarifních produktů se změnil nejen název o
nové označení „plus“, ale došlo ke kompletní změněn struktury nabídky.
Jízdenka je nyní k dispozici ve verzi pro 1, 2, 3, 4, 5 osob a ve variantě 1 nebo 3 denní. Navíc ke každé jízdence
je umožněna bezplatná přeprava dítěte do 15 let. Jízdenka zároveň začne cestujícím poskytovat určité
benefity u vybraných poskytovatelů turistických služeb (například zlevněné vstupné). Aktuálně probíhá
jednání o zapojení poskytovatelů služeb do jízdenky.
Pro nákup jízdenek ENT není třeba Opuscard. Jízdenky je možné zakoupit na všech předprodejních místech
IDOL, ale také přímo v regionálních autobusech a u průvodčího ve vlaku (v neobsazené stanici).

ROZVOJ TARIFU IDOL
V průběhu roku 2021 probíhala intenzivní příprava se sousedními integrovanými systémy ohledně mezikrajské tarifní
spolupráce. Závěrem roku, konkrétně od 12. prosince se spustí jedna etapa dopravního, ale i tarifního propojení se
Středočeským krajem, a to na velmi významné úrovni.
➢
➢
➢
➢

➢

➢

Tarif IDOL se rozšiřuje do území Středočeského kraje, směrem do Mladé Boleslavi.
Změna se dotkne zejména autobusových linek v relaci Praha – Mladá Boleslav – Turnov s následným
pokračováním do Jizerských hor a Krkonoš. Nová nabídka spojení se týká také Liberce a Jablonce nad Nisou.
Mladou Boleslav spojí v IDOL také železniční linky na tratích 070 od Turnova a 080 od České Lípy. Provoz zde
zajišťují všichni tři železniční dopravci působící v LK.
Novou integrovanou nabídku získají také cestující z Českolipska a Dokeska směrem do Prahy přes Mělník. Zde
prozatím bude platit tarif do první zastávky na území sousedního kraje s lomeným tarifem na tarif Pražské
integrované dopravy. I zde však v roce 2022 dojde k dalšímu rozšíření územní platnosti IDOL.
Také tarif Pražské integrované dopravy (PID) rozšíří svou územní platnost do Libereckého kraje. Mezi
Mladou Boleslaví a Turnovem, res. Starými Splavy, bude na vybraných linkách platit překryv tarifů obou
integrovaných systémů. Nad rámec mimo toto území pak tarif lomený.
Nejvíce z tarifního propojení bude těžit cestující, kterému se rozšíří možnost koupě jedné jízdenky podle
tarifu, který mu umožní cestování do poměrně významné hloubky sousedního kraje.

Přestože jsou tarify IDOL a PID svou konstrukcí významně odlišné, podařilo se najít společné body, díky kterým se
podařilo vytvořit životaschopnou nabídku. Touto změnu navíc proces hlubší integrace mezi IDOL a PID zdaleka nekončí
a budou následovat další integrační kroky.
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Do druhé poloviny roku 2022 se přesunul nástup nové generace karty Opuscard na vyšší technologické úrovni umožní
spustit e-shop IDOL, kdy si cestující bude moci sám z domova ze svého počítače zakoupit časové jízdní doklady IDOL.
➢

➢

Pro uživatele takzvaných chytrých telefonů s datovým připojením nebude čipová karta nutná a jízdní doklady
IDOL bude možné mít uložené v telefonu. Mobilní Idolka nebude jen nástrojem umožňujícím občasné
jednotlivé jízdy, ale v dalších etapách se plánuje i možnost využití pro časové kupony. Počítá se také
s praktickými funkcemi jako je vyhledávání spojení, parkovišť poblíž zastávek nebo sdílené dopravní
prostředky (kola a auta).
S tím souvisí také nutná modernizace odbavovacích zařízení, které budou schopné číst nejen obsah karet a
2D kódů na papírových jízdenkách či mobilní aplikaci, ale komunikovat i mezi sebou.
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