
INFORMACE O MHD
Česká Lípa

Celkový rozsah MHD je pro rok 2007 odha-
dován na 440 900 km. MHD v České Lípě
tvoří 11 linek umožňujících přímou přepravu
mezi nejvíce osídlenými částmi města. Časové
rozložení spojů je nepravidelné a na mnoha lin-
kách jsou mezi spoji často velmi dlouhé časo-
vé intervaly.

MHD v České Lípě, s ohledem na stávající
stav, vyžaduje zpracovat nový systém jízdních
řádů a oběhů vozidel s moderním a ekono-
micky úsporným vozovým parkem. Pro zatrak-
tivnění MHD je třeba dále reformovat její tarif
tak, aby umožnil přestupování mezi spoji. Nový
tarif by měl být kompatibilní s připravovaným
projektem IDOL, který by měl všem cestujícím
umožnit cestovat vlakem, autobusem i měst-
skou dopravou na jediný jízdní doklad.

Na základě výše uvedených skutečností
Město Česká Lípa zadalo v loňském roce
zpracování optimalizace městské autobusové
dopravy. V současné době je tato optimaliza-
ce ve stádiu rozpracování a její výsledky budou
známy během jarních měsíců.

Liberec
Od 3. ledna 2007 jsou z důvodu přechodu

na jízdenky o šířce 52 mm všechna vozidla
MHD v Liberci dovybavena novými znehodno-
covači a čtečkami bezkontaktních čipových
karet. Tímto krokem byla ukončena 1.etapa
modernizace odbavovacího systému v MHD.
Od tohoto data jsou dopravcem nabízeny
všechny časové jízdenky pouze na elektronic-
kém médiu — na Liberecké městské kartě.

Dopravní podnik města Liberce, a.s. dále
zavedl od začátku roku bezplatné jízdné pro
občany starší 70 let. Zároveň však zrušil tzv.
víkendové cesty, kdy cestující s platným před-
platním kupónem mohl přibrat na cestu zdar-
ma další osobu. Objednatel městské dopravy,
Statutární město Liberec, chce během letošní-
ho roku zavést i noční spoje, které budou na-
vazovat na noční a ranní vlakový spoj z a do
Pardubic a dále na noční autobusové spoje při-
jíždějící z Prahy a Brna.

Jablonec nad Nisou
Město Jablonec n.N. zakoupilo pro MHD

bezbariérový autobus SOR BN12. Jedná se již 
o desátý 12-ti metrový bezbariérový autobus,
který je nasazen na pravidelných linkách MHD
v Jablonci n.N. Středisko MHD tak vlastní již
17 bezbariérových autobusů, což je téměř
polovina veškerého vozového parku. 

ČSAD Jablonec n.N. nabízí jako jeden z prv-
ních dopravců v ČR svým cestujícím zcela 
novou službu — jízdní řády MHD v mobilu. 
Jízdní řády je možno stáhnout na adrese
www.csadjbc.cz. Výhodou této aplikace je, že
po stažení a následné instalaci do paměti
mobilního telefonu se při vyhledávání spojení
neplatí žádné poplatky.                                 [VP]

NOVÁ VOZIDLA 
VE VEØEJNÉ DOPRAVÌ

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
S platností nových jízdních řádů

2006/2007 jsou v Libereckém
kraji ve větší míře nasazena
modernější železniční vozidla.
Kromě moderních německých kli-
matizovaných jednotek řady 612,
které dopravují osobní vlaky Dres-
den — Liberec (— Tanvald), se na
výkonech v dálkové i regionální
osobní dopravě v Libereckém kraji
objevují motorové vozy řady 843
(viz. snímek), které jsou přizpůso-
beny pro přepravu invalidů. Pět
těchto souprav je nasazeno na
rychlíkových spojích mezi Libercem
a Pardubicemi. Dalších pět souprav je provozováno na osobních vlacích mezi Libercem 
a Harrachovem. Mezi Libercem a Frýdlantem v Čechách zajiš�ují dopravu většiny osobních
vlaků modernizované motorové vozy řady 854. Na trati z Turnova do Jičína jsou nasazeny
na některé spoje modernizované motorové jednotky „Regionova“. V průběhu letošního roku
by pak měly být podobné jednotky nasazeny i na dalších tratích v Libereckém kraji. Postup-
ně modernizovány budou také interiéry v motorových vozech řady 810, které jsou doposud
nejčastěji nasazovanými vozidly v železniční osobní dopravě na území Libereckého kraje.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Průměrné staří vozového parku u jednotlivých autobusových dopravců v Libereckém kraji

se každým rokem snižuje. Tento trend podporuje mimo kraj i stát prostřednictvím Minis-
terstva dopravy, které přispívá dopravcům na nákup nových dopravních prostředků.

ČSAD Česká Lípa a.s.
Dopravce pokračoval v obnově vozového parku i v roce 2006 čtyřmi novými ekologický-

mi autobusy EKOBUS, které využívají alternativní palivo — stlačený zemní plyn. Z celkové-
ho počtu čtyř kusů byl jeden nízkopodlažní autobus v městském provedení nasazen 
v oblasti Novoborska. Zbývající tři autobusy, které jsou již v linkovém provedení, jsou pro-
vozovány na regionálních linkách v oblasti Českolipska.

ČSAD Jablonec n.N.
V polovině prosince loňského roku uvedl dopravce do provozu na pravidelné autobusové

dopravě nový, téměř 13 m dlouhý autobus Karosa AXER, který je vybaven klimatizací 
a luxusními polohovacími sedadly. Autobus je převážně nasazován na pravidelné spoje
linky Jablonec nad Nisou — Praha. 

ČSAD Liberec, a.s. 
Dopravce, který zabezpečuje jak regionální, tak i městskou autobusovou dopravu, nakou-

pil v roce 2006 dva nízkopodlažní autobusy TEDOM s pohonem na stlačený zemní plyn v
provedení pro městský provoz v Liberci. Počátkem tohoto roku si dopravce pronajal další
tři autobusy tohoto typu přímo od výrobce, přičemž dva autobusy jsou poháněny stlačeným
zemním plynem a jeden autobus je poháněn dieselovým motorem. Dalšímu rozšíření těch-
to ekologických vozidel pomůže rozšíření plnící stanice umístěné v areálu dopravce, které
se plánuje během letošního roku. I v regionální dopravě došlo během loňského roku k
obměně vozového parku dvěma autobusy Karosa v linkovém provedení v pro-vozovně
Liberec a jedním autobusem v provozovně Frýdlant.

ČSAD Semily, a.s.
V loňském roce zakoupil dopravce pro dopravní obslužnost Libereckého kraje celkem 13

autobusů. V tomto počtu jsou mimo jiné dva nízkopodlažní dvoudveřové autobusy na stla-
čený zemní plyn. Tyto ekologické autobusy jsou nasazeny v oblasti Jilemnicka a na lince
mezi Semily a Lomnicí nad Popelkou. Autobusy umožňují bezbariérovou přepravu mamin-
kám s kočárky a vozíčkářům pomocí nájezdové plošiny. Semilský dopravce již vlastní cel-
kem pět autobusů na stlačený zemní plyn a počítá v nejbližší době ve spolupráci s plyná-
renskou společností s výstavbou plnící stanice pro tato vozidla. Předpokládaný termín rea-
lizace je červen letošního roku.   

Nový autobus SOR BN 12 v Jablonci n.N. Ekologický autobus TEDOM KRONOS v LIberci.

Motorový vůz 843 v Tanvaldě.

Dalších sedm nových autobusů Karo-
sa v linkovém provedení zajiš�uje do-
pravní obslužnost na Semilsku, Turnov-
sku, Jilemnicku a v okolí Rokytnice nad
Jizerou. Pro zajištění dopravní obsluž-
nosti v Jilemnici a jejím okolí byl poří-
zen autobus stejného výrobce, avšak 
v třídveřovém provedení. Pro dopravní
obslužnost Turnovska je vypravován no-
vý menší linkový autobus SOR. Na pra-
videlnou linku mezi Železným Brodem a
Hodkovicemi n.M. je nasazován malý
autobus Iveco s kapacitou 19 míst,
alternativou je nasazení minibusu Ford
Tranzit s kapacitou 16 míst.         [VP]


