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NOVINKY V IDOL 
V ROCE 2010
Rok se s rokem sešel a integrovaný tarif, který byl spuštěn v červenci loňského roku, zná již téměř každý uživa-
tel veřejné dopravy v Libereckém kraji. Ne každý cestující ale využívá celého potenciálu integrovaného tarifu, 
mnohé výhody a benefity, které poskytuje IDOL společně s opuscard, tak zůstávají některým cestujícím skryté 
a nedostupné, zejména z toho důvodu, že si ještě nepořídili svoji opuscard.

Vážení cestující, milí spoluobčané,
v letošním posledním vydání IDOL 
zpravodaje shrnujeme ve stručnosti 
události ve veřejné dopravě za le-
tošní rok a zlehka nastiňujeme novin-
ky pro rok nadcházející. Jsem rád, 
že i přesto, že tento rok byl plný 
smutných událostí jako byly povod-
ně v našem kraji, podařily se další 
kroky v dopravních projektech, které 
jsou významným přínosem pro veřej-
nou dopravu. Jedním z významných 
je projekt INTER-Regio-Rail, který by 
měl výrazně posunout naší dopravu 
vpřed v roce 2030. Dalším aktuál-
ním tématem na konec roku je změ-
na jízdních řádů, která, jak pevně 
věřím, potěší cestující a usnadní jim 
jejich život ve veřejné dopravě.

Děkuji všem za přízeň a náměty, kte-
ré jsou pro nás vždy impulsem něco 
zlepšit či změnit. Přeji všem krásné 
a pohodové vánoční svátky a úspěš-
né vykročení do dalšího roku.

MARTIN SEPP
náměstek hejtmana pro resort dopravy

Anketa o nejlepšího 
řidiče autobusu 
a průvodčího vlaku 
2010 v Libereckém kraji
Anketa o nejlepšího řidiče autobusu 
a průvodčího vlaku 2010 v Liberec-
kém kraji má svého vítěze. Stal se jím ři-
dič ČSAD Semily, a.s. pan Lubomír Fej-
far. Z celkem 16 nominovaných řidičů 
z celého kraje získal celkem 74 hlasů 
a může se tak pyšnit titulem „Nejlepší ři-
dič autobusu 2010 v Libereckém kraji“.

Tato anketa si získala velkou oblibu, 
a proto bude vyhlášena i v dalším 
roce. Informace můžete sledovat na 
www.iidol.cz.

Snahou Koordinátora ve-
řejné dopravy Libereckého 
kraje, společnosti KO-

RID LK, spol. s r.o., je integrovaný 
dopravní systém neustále vylepšovat, 
aby v maximální možné míře splňo-
val požadavky Vás cestujících.
Pro nový rok 2011 připravuje-
me několik novinek a  vylepšení. 
Mimo jiné je vytvořena nová ta-

rifní zóna s  názvem Česká Ka-
menice. Tuto novou tarifní zónu 
jistě ocení nejen obyvatelé České 
Kamenice, ale například oby-
vatelé Libereckého kraje, kteří 
do České Kamenice dojíždějí za 
prací. Integrovaný tarif IDOL se 
tímto, i když pouze na vybraných 
autobusových linkách, rozšiřuje 
i do Ústeckého kraje.

Další novinkou, kterou připravujeme 
pro rok 2011 společně s Českými dra-
hami, je rozšíření míst, kde je možné 
zakoupit elektronický jízdní doklad 
IDOL. V průběhu roku 2011 bude 
zavedena možnost prodávat elektro-
nické jízdní doklady IDOL přímo ve 
vlacích ČD u průvodčího.
Zakoupit si elektronickou jízden-
ku IDOL přímo u  průvodčího 

bude možné od 12.12.2010 ve 
vlacích společnosti Vogtlandbahn 
na trati 089 z Liberce do Hrádku 
nad Nisou.
Jsme připraveni i  v  dalších le-
tech zkvalitňovat služby systému 
IDOL, a proto budeme rádi, když 
nám své připomínky a  podněty 
budete nadále zasílat.

ING. JAROSLAV KADLEC
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Změny jízdních řádů
Nové jízdní řády v železniční a linkové auto-
busové dopravě pro rok 2011 začnou platit 
již 12. prosince 2010.

V  železniční dopravě dochází k  významné změně 
na trati Liberec – Hrádek nad Nisou – Žitava (Zit-
tau) – Varnsdorf – Rybniště/Seifhennersdorf, kde bude 
dopravu na základě úspěchu v mezinárodním výběro-
vém řízení po dobu deseti let zajišťovat německá spo-
lečnost Vogtlandbahn GmbH, jež cestujícím nabídne 
přepravu moderními motorovými jednotkami Siemens 
Desiro. Vedle toho zde nadále zůstanou denně čtyři 
páry oblíbených spěšných vlaků na trase Drážďany 
(Dresden) – Liberec, o  víkendech jsou vybrané spoje 
vedeny až do Tanvaldu.
V  autobusové dopravě nastaly podstatné změny již 
v červnu letošního roku, a to na území Jablonecka, Tan-
valdska, Jilemnicka a části Semilska a Železnobrodska. 
Ty měly za cíl zjednodušit a zpřehlednit linkové vedení 
a  nabídnout cestujícím množství nových alternativ spo-
jení, byť v některých případech za cenu více přestupů, 
což místy vyvolalo rozpoluplné reakce veřejnosti. Řadu 
problémů se podařilo odstranit do počátku září, další 
připomínky v  této oblasti jsou pečlivě vyhodnocovány 
a  v  rámci možností na ně bude reagováno právě od 
prosincové změny.
Na Českolipsku dochází k  některým změnám v  doprav-
ní obslužnosti průmyslové zóny v České Lípě v souvislosti 
s  ukončováním výroby v podniku Delphi Packard. V  ran-
ních hodinách dojde k zavedení nového spoje mezi Čes-
kou Kamenicí, Novým Borem a  Libercem. Tímto krokem 
chce Liberecký kraj umožnit dojíždění za prací do Liberce 
i ze vzdálenějších míst. V opačném směru pojede nový spoj 
až do Děčína, což zlepší podmínky pro cestování zejména 
studentům vyjíždějícím za hranice kraje.
Přípravou jízdních řádů pro Liberecký kraj je pověřena 
společnost KORID LK, jejímž prostřednictvím lze vznášet 
připomínky a náměty na změny jízdních řádů. Ty může-
te podávat přes webové stránky www.iidol.cz nebo 
ústně na telefonním čísle 485 110 074. Protože v  tom-
to okamžiku je již příprava jízdních řádů prakticky uza-
vřena, nově podané podněty bude možno zohlednit až 
v  rámci dalších řádných termínů změn, z nichž nejbližší 
připadá na 6.březen příštího roku.  JAN ROŽENSKÝ

Internetové stránky 
IDOLu mají novou tvář

Projekt INTER-Regio-Rail pomůže 
železniční dopravě v roce 2030

Projekt Libereckého kraje 
získal ocenění ERN

Novou, modernější 
tvář získaly webové 
stránky integrova-

ného dopravního systému 
IDOL. Tato změna by měla 
výrazně urychlit hledání po-
třebných informací k dopravě, 
a  měla by příjemně naladit 
návštěvníky stránek na cesto-
vání veřejnou dopravou. Při-

praveny jsou potřebné odkazy 
jako výhody IDOL, pořízení 
opuscard, jízdní řády nebo 
také tipy na výlet či aktuality. 
Věříme, že Vás tato změna mile 
potěší a budete rádi na webo-
vých stránkách hledat i nadále 
potřebné informace k dopravě.
Podívejte se na www.iidol.cz 
a www.korid.cz! JT

Koordinátor veřejné 
dopravy, společnost 
Korid LK, spol. 

s r.o., v současné době realizuje 
projekt LIBRAIL-Railways in 
Liberec Region in 2030, ne-
boli Železnice v  Libereckém 
kraji v  roce 2030. Je to jedna 
dílčí část z  projektu INTER-
Regio-Rail, Odstranění bariér 
v  železniční dopravě, který je 
realizován v  rámci programu 
EU STŘEDNÍ EVROPA 
a  spolufi nancován ERDF pro 
období duben 2010 – březen 
2013. Celkový rozpočet pro-
jektu je 2 167 202 Euro. Pro 
projekt LIBRAIL se na území 
České republiky počítá s nákla-
dy 100 000 Euro. Partneři pro-
jektu jsou z celé Evropy, napří-
klad z Německa, Itálie, Polska.
Hlavním cílem projektu 
LIBRAIL je zatraktivnění 

železniční osobní dopravy 
v Libereckém kraji a v  celém 
Euroregionu Nisa na ostat-
ních významných linkách 
dálkové a  regionální osobní 
železniční dopravy s moderni-
zacemi a úpravami dotčených 
železničních tratí. „Vytvořit 
by se tak měl kvalitní systém 
veřejné osobní dopravy. Nej-
prve se budou zpracovávat 
studie a spustí se pilotní pro-
jekty, abychom viděli, jak lze 
přivést do železniční dopravy 
nové cestující“, řekl Martin 
Sepp, náměstek hejtmana pro 
Liberecký kraj. Dodal, že pev-
ně věří, že se podaří vytvořit 
pohodlné, rychlé a  levné že-
lezniční spojení mezi Liber-
cem a  dalšími většími městy 
jako je Praha, Ústí nad Labem 
nebo německé Dresden či 
Görlitz.

Projekt Železnice v  Liberec-
kém kraji v  roce 2030 nabíd-
ne všem skupinám cestujících 
výrazné zkvalitnění železniční 
dopravy v kraji i v celém Euro-
regionu Nisa. Jedině kvalitní, 
rychlá, pohodlná a  moderní 
osobní železniční doprava má 
šanci se stát plnohodnotnou 
alternativou k  problematické 
individuální automobilové do-
pravě, která stále více obtěžuje 
obyvatele měst kongescemi 
a  smogem. Rozvoj železniční 
dopravy v  Libereckém kraji je 
důležitý i z ekologického hledis-
ka. Na území Libereckého kra-
je leží národní park Krkonoše 
a  množství chráněných krajin-
ných oblastí. V neposlední řadě 
je pro své přírodní krásy Libe-
recký kraj cílem turistů nejen 
z České republiky, ale i z dalších 
států Evropské unie.  JT

Tento měsíc nasta-
ne na trati 089 Li-
berec – Hrádek nad 

Nisou – Varnsdorf – Rybniště/
Seifhennersdorf skutečná re-
voluce. Nasazeny jsou mo-
derní nízkopodlažní jednotky 
německého výrobce Siemens 
s označením Desiro. Tyto jed-
notky bude provozovat vítěz 
výběrového řízení, kterým je 
dopravce Vogtlandbahn.
Cestující pocítí změnu nejen 
v  novém komfortu vlaků, ale 
budou moci bez problémů ces-
tovat do německých stanic leží-

cích na trati 089 bez nutnosti 
složitě přestupovat v  německé 
Žitavě. Jedná se například o za-
stávky Grossschönau, Haine-
walde, či Mittelherwigsdorf.
Zaveden je také jednotný ta-
rif s  názvem TRILEX, který 
bude na území Libereckého 
kraje doplněn o  tarif IDOL. 
Na celé trati dojde k zavedení 
taktového jízdního řádu, který 
bude lehce zapamatovatelný. U 
dopravce lze zakoupit všechny 
jízdní doklady. Více informací 
na www.trilex-online.cz.
 ING. JAROSLAV KADLEC

Revoluce na kolejích v Libereckém kraji

Euroregion Nisa 
vyhodnotil nej-
lepší přeshraniční 

projekty z  celkem 28 společ-
ných projektů uskutečněných 
v roce 2010. V oblasti Zdraví 
a  bezpečnost získal 1. místo 
a Cenu ERN projekt „Týden 
bezpečnosti I – 2010“. Jed-
ná se o  projekt Libereckého 
kraje s  polským partnerem 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego Jelenia Góra, 
který byl zaměřen na do-
pravní výchovu dětí v  ERN. 
V rámci projektu se v dubnu 
2010 uskutečnilo pět do-
pravně-bezpečnostních akcí 
na dětském dopravním hřišti 
v Liberci a v Jablonci nad Ni-
sou, kterých se zúčastnilo přes 
500 dětí z  Libereckého kraje 
a z Polska. Tyto akce byly po-
řádány za účasti Libereckého 
kraje, Městské policie Liberec, 
Jablonec nad Nisou a  Jelenia 
Góra, společnosti AZOS s.r.o. 

a  ÚAMK Praha, Českého 
červeného kříže Liberec a Jab-
lonec nad Nisou. V průběhu 
akcí se děti seznámily s tématy 
první pomoci, bezpečnosti při 
jízdě ve vozidle jako je škola 
správného poutání při jízdě,  
bezpečnosti při jízdě na kole 
a  dodržování základních pra-
videl v silničním provozu.
Projekt byl rovněž prezentován 
v OC Géčko a zakončen dnem 
otevřených dveří na dětském 

dopravním hřišti v  Liberci 
pro veřejnost za účasti při-
bližně 100 dětí (v doprovodu 
rodičů). „Jsem velice rád, že 
se nám podařilo akce uskuteč-
nit. Myslím, že to pro všechny 
mělo velký přínos“, řekl Mar-
tin Sepp, náměstek hejtmana 
Libereckého kraje. V průběhu 
dne se rovněž uskutečnil závě-
rečný seminář, kde byla disku-
tována problematika dopravní 
výchovy v  ČR a  PL za účasti 
subjektů zabývajících se do-
pravní výchovou dětí v  obou 
zúčastněných zemích.
Cena ERN není pouze uzná-
ním kvality projektu vzdělávání 
dětí v oblasti dopravní výchovy, 
ale zejména oceněním dlouho-
dobé přeshraniční spolupráce, 
která mezi odborem dopravy 
Libereckého kraje a organizací 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego Jelenia Góra pro-
bíhá již od roku 2007. 

ING. MICHAL MOCHAL

Přípravy na zim-
ní údržbu silnic 
II. a III. tříd Liberec-

kého kraje jsou v plném prou-
du. O sjízdnost 2100 km silnic 
se stará Krajská správa silnic 
Libereckého kraje. „Zimní 
údržbu zajišťujeme podle plá-
nu, který se zpracovává kaž-
dým rokem. Navíc se staráme 
o 400 km silnic I. třídy“, řekla 
Eva Ursíny z KSS LK, p.o.
Silnice jsou rozděleny do tří 
skupin z  hlediska důležitos-
ti komunikací pro zajištění 
sjízdnosti. Pro každé pořadí 

jsou stanoveny časové limi-
ty na odstranění závad ve 
sjízdnosti. Nejkratším časo-
vým limitem na obnovení 
sjízdnosti jsou 2  hodiny. Na 
vymezených úsecích s nižší 
dopravou není zimní údržba 
zajišťována Jedná se o 84 ki-
lometrů silnic II. a  III. tříd. 
Tyto úseky jsou opatřeny do-
pravní značkou č. A 22 – Jiné 
nebezpečí, včetně dodatkové 
tabulky s  textem „Silnice se 
v zimě neudržuje“, které řidi-
če na neudržovaný úsek pře-
dem upozorní. EVA URSÍNY

Zimní údržba silnic
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