


Informace k odbavení: Zjednodušený jízdní řád linek 18 a 145 z Liberce
do Bedřichova a HraběticV MHD 18 – nástup všemi dveřmi.  

Z el. peněženky na Opuscard lze samo-
obslužně zakoupit v odbavovacích zaří-
zeních u dveří všech vozidel MHD (na dis- 
pleji zvolit BEDŘICHOV a přiložit kartu  
ke čtečce). Je možnost zakoupit jízdenku u řidi-
če, ale doporučujeme první způsob zakoupení.

V lince 145 – nástup předními dveřmi. Prodej 
jízdenek u řidiče, platba hotovostí nebo z el. 
peněženky na Opuscard. Cestující s již předem 
zakoupenou platnou jízdenkou pouze nahlásí 
přestup a přiloží Opuscard ke kontrole.

Liberec – Bedřichov, H
rabětice

Tip: Jedete nejprve linkou MHD do centra na přestup?  S Opuscard máte možnost koupit jízdenku ihned  
na počátku cesty! Do Bedřichova základní 20,- Kč, zlevněné 5,- Kč (přestupní, platnost 90 min.)



Provoz zajišťují linky 145 Liberec - Bedřichov - Hrabětice (ČSAD Liberec a.s.) a MHD 18 Liberec - Bedřichov 
(DP měst Liberce a Jablonce n.N.). 
Všechny spoje linky 145 začínají a končí v Liberci na autobusovém nádraží. Čas odjezdu vždy 10 minut 
před odjezdem ze zast. Fügnerova a čas příjezdu 5 minut po odjezdu ze zast. Fügnerova. Linka 145 jede  
za příznivých sněhových podmínek (možno ověřit na centrálním dispečinku, tel. 704 702 000).
Kompletní přehled nabídky jízdného na www.iidol.cz/pocitadlo. Kompletní nabídka spojení na www.idos.cz.

Tip: V autobusech a tramvajích MHD máte možnost zadat 
volbu nákupu přímo do Bedřichova. Do Hrabětic nelze za-
koupit v MHD, ale až v autobuse. Základní jízdné z Opuscard 
24,- Kč, zlevněné 6,- Kč (přestupní, platnost 105 min).
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Liberec - Smědava a zpět v sobotu a neděli

Tip: Jednotlivé přestupní jízdné z el. peněženky Opuscard Liberec - Smědava  zá-
kladní  44,- Kč, zlevněné 11,- Kč. Hejnice - Smědava  základní 20,- Kč, zlevněné 5,- Kč.

Přestupní body: v Raspenavě přímo u nádražní budo-
vy, v Hejnicích mezi vlakovým nádražím a autobusovou 
stanicí cca 5 minut chůze.



Kompletní jízdní řády a další zimní linky na www.iidol.cz v SEZÓNNÍ LINKY

Z Jablonce nad Nisou do Bedřichova a Hrabětic

Tip: S Opuscard při koupi u řidiče jednot. 
přestupní jízdné s platností 30 min: základ-
ní  16,- Kč, zlevněné 4,- Kč. Platnost 60 min: 
základní  22,- Kč, zlevněné 5,- Kč. Kompletní 
přehled nabídky jízdného na www.iidol.cz/
pocitadlo



Jablonec nad N
isou – Bedřichov, H

rabětice

Pokud jste milovníky běžkování určitě vám neunikne možnost pokořit Jizerskou magistrá-
lu. Chráněná krajinná oblast nabízí mimořádný zážitek rekreačním i závodním běžkařům, 
kteří si mohou vybrat z několika základních tras. Trasy vás zavedou z Bedřichova do Old-
řichova v Hájích, Nového Město pod Smrkem, Desné, Horní Polubný nebo Martinského 
údolí v Kořenově, také i na trasy v Krkonoších nebo na polskou stranu. 
Na každém rozcestí naleznete orientační tabule a rozcestníky.

V současnosti je délka bežeckých tratí Jizerské magistrály 170 km 
a na trasy je 20 nástupních míst: Bedřichov, Liberec, Jizerka, Smě-
dava, Josefův důl, Hrabětice, Albrechtice, Kořenov, Nové Město 
pod Smrkem, Oldřichov v Hájích a Jablonec n/N. a další.

Bedřichov Smědava

Kompletní jízdní řád na www.jabloneckadopravni.cz/rady


