
Krkonošská automobilová 
doprava Vrchlabí 
v integrovaném Tarifu IDOL
       

Využijte od 1. února 2018 novou nabídku  
rozšířené platnosti Tarifu IDOL

ź 7 linek ve vybraných úsecích nebo celé trase  
ź Zjednodušený přehled platnosti IDOL na lince
ź Hlavní výhody Tarifu IDOL

Nové 
autobusové linky v IDOL

Najdete nás na www.iidol.cz,        idollk,         IDOLdoprava       

Vážení cestující, 
dopravce KAD spol. s r.o. Vrchlabí zajišťuje provoz autobusových linek 
s částečnou působností v oblasti integrované dopravy IDOL. Cestující 
využívající výhody Tarifu IDOL nyní mohou tyto linky nebo jejich části 
využívat, včetně časových předplatních jízdenek na kartě Opuscard. 

690402 (IREDO 406)  Trutnov - Jičín
ź IDOL v úseku Dolní Kalná - Horka u St. Paky,aut.st.
690700  Špindlerův Mlýn - Vrchlabí - Jilemnice - Semily - Turnov - Mladá Boleslav - Praha
ź IDOL v úseku Vrchlabí, aut.nádr. – Turnov, Terminál u žel.st.
690702  Špindlerův Mlýn - Vrchlabí - Jilemnice - Jičín - Mladá Boleslav - Praha
ź IDOL v úseku Vrchlabí, aut.nádr.  – Horka u St. Paky,aut.st.
690711  Vrchlabí -Horní Branná,Valteřice - Vrchlabí 
ź v IDOL celá linka
690790 (IREDO 530)  Šp. Mlýn - Vrchlabí - Nová Paka - Lázně Bělohrad - Hořice - Hr. Králové
ź IDOL v úseku Vrchlabí, aut.nádr. – Horka u St. Paky,aut.st.
690949  Mrklov - Vrchlabí
ź v IDOL celá linka
690963  Vrchlabí - Jilemnice
ź v IDOL celá linka

V rámci sítě linek KAD je nejbližší kontaktní místo v Jilemnici na 
autobusovém nádraží.  Telefon: 481 368 641, v provozu pondělí - pátek. 
Kompletní přehled všech kontaktních míst IDOL/OPUSCARD a otevíracích 
dob najdete na www.iidol.cz v menu IDOL/KONTAKTNÍ MÍSTA
Dobíjet karty Opuscard lze v autobusech KAD zapojených v IDOL.

Přehled linek a úseků KAD Vrchlabí integrovaných v IDOL

Kde pořídím Opuscard a další informace k IDOL

CENTRÁLNÍ DISPEČINK IDOL
Jsme tu pro Vás denně od 4:00 do 24:00

Vydává KORID LK, spol. s r.o., Koordinátor dopravy Libereckého kraje
Uzávěrka 1.2.2018. Změna platnosti údajů vyhrazena

Telefon: 704 702 000

Integrovaný dopravní systém IDOL poskytuje mnoho výhod pro 
pravidelné i nepravidelné cestující: 
ź jedna cesta = jedna elektronická jízdenka s možností přestupu mezi 

spoji zapojenými v tarifu IDOL v rámci zakoupené relace
ź cenově výhodné předplatní časové kupóny pro více kategorií 

cestujících (děti, žáci, studenti, dospělí, senioři - 365 denní) 
ź atraktivní turistické 24 hodinové jízdenky

Co je IDOL a jaké výhody přináší

U smluvních dopravců na území Libereckého kraje 
a vybraných úsecích mimo Liberecký kraj: 
ź v osobních, spěšných vlacích a rychlících ČD
ź vlacích dopravce Die Länderbahn GmbH DLB 
ź MHD  Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Turnov
Přehled dopravců a linek na www.iidol.cz v menu IDOL/DOPRAVCI

Kde jízdenky IDOL platí
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