
PØIPOMÍNKY K JÍZDNÍM ØÁDÙM 
VEØEJNÉ DOPRAVY

Děkujeme vám za velké množství podnětných připomínek k jízdním řádům, které jsme od
vás obdrželi. Všechny vaše připomínky, požadavky a přání jsme pečlivě vyhodnotili a snažili
se je vyřešit ke spokojenosti vás — cestujících. Pokud se to z nějakého důvodu nepodařilo
ihned, budeme k nim přihlížet při tvorbě nového jízdního řádu.

KONTAKTY

S ÈIPOVOU KARTOU
MÙ�ETE CESTOVAT 

LEVNÌJI

Při odbavování v autobusech veřejné linkové
dopravy v Libereckém kraji můžete využívat
čipové karty. Tyto karty lze použít jako “před-
platní jízdenky”, umožňující využití slev při pra-
videlných jízdách na zvolených úsecích, nebo
jako “elektronickou peněženku”, sloužící k bez-
hotovostnímu zaplacení jízdného na linkách
dopravců zapojených do tohoto systému. Bez-
hotovostní odbavení usnadňuje a urychluje
odbavení při cestování (odpadá každodenní
manipulace s penězi), navíc máte možnost vyu-
žít některou z nabízených slev.

Díky vzájemnému zúčtování čipových karet
mezi dopravci ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD Ja-
blonec nad Nisou a.s., ČSAD Liberec, a.s.,
ČSAD Semily, a.s., Dopravní podnik Mladá Bo-
leslav, s.r.o. a TRANSCENTRUM bus s.r.o. vám
stačí pro odbavení ve všech autobusech těch-
to dopravců pouze jedna čipová karta. 

Čipovou kartu si můžete nechat vystavit v in-
formačních kancelářích autobusových dopravců
na základě vyplněného evidenčního listu. Po
převzetí si na čipovou kartu nahrajete kredit, ze
kterého se vám bude odečítat jízdné za usku-
tečněné přepravy. Dobíjení zálohy je možné 
v každém vozidle pravidelné autobusové dopra-
vy. Jízdné hrazené prostřednictvím čipové kar-
ty je o 5% levnější než při platbě v hotovosti
(tato sleva neplatí pro žákovské a studentské
jízdné). 

Při pravidelném používání čipové karty na ur-
čitém úseku trasy mezi dvěma konkrétními za-
stávkami (např. cesta do práce) si můžete ne-
chat u řidiče tento úsek předvolit. Pokud na
předvoleném úseku uskutečníte 10 jízd bě-
hem 15 kalendářních dnů, bude vám poskyt-
nuta další komerční sleva v podobě 10. jízdy
zdarma (tato sleva neplatí pro žákovské a stu-
dentské jízdné). Na čipovou kartu lze nadefino-
vat více těchto pravidelných úseků. 

Bližší informace o výhodách používání čipo-
vých karet lze získat v informačních kancelářích
a na webových stránkách všech zúčastněných
dopravců.                                             [MJ]

LIBNET+
Jízdenka pro Vaše cesty vlakem a autobusem po Euroregionu Nisa 

(Libereckém kraji, Sasku a Polsku)
Jízdenky LIBNET+ umožňují cestování osobními a spěšnými vlaky či příměstskými autobu-

sy nejen na území Libereckého kraje, ale i v Sasku na území okresů Bautzen, Görlitz, Löbau-
Zittau a Niederschlesien - Oberlausitz (dopravní svaz ZVON) a jsou rovněž uznávány i ve vy-
braných autobusových spojích dopravce PKS Zgorzelec na území Polska. Jízdenka LIBNET+
tak umožňuje pohodlné cestování na jeden jízdní doklad. 

Kolik jízdenka LIBNET+ stojí?
Cena jízdenky je 130,- Kč. Tato jízden-

ka platí pro jednoho dospělého a jedno
dítě do 15 let nebo dvě děti do 15 let.

Jaká je platnost jízdenky LIBNET+?
Jízdenka platí v den, který je na ni

vyznačen do 24. hodiny. Jízdenka umož-
ňuje cestování kterýkoliv den v týdnu.

Kde si lze jízdenku LIBNET+ koupit?
Sí�ové jízdenky LIBNET+ prodávají

České dráhy ve všech osobních poklad-
nách železničních stanic. V případě ne-
obsazených stanic (stanic bez obsluhy) je
možno jízdenku koupit přímo ve vlaku 
u průvodčího. Jízdenku je možno koupit
také v předprodejních a informačních
kancelářích autobusových dopravců.

Kde jízdenka LIBNET+ platí?

Na území České republiky:
ve všech osobních a spěšných vlacích Českých drah na území Libereckého kraje
v osobních vlacích Liberec — Zittau a zpět společnosti Railtrans
na všech vnitrokrajských autobusových linkách dopravců ČSAD Česká Lípa, 
ČSAD Jablonec nad Nisou, ČSAD Liberec a ČSAD Semily
v městské hromadné dopravě v Jablonci nad Nisou

Na území Německa:
ve všech osobních a spěšných vlacích na území dopravního svazu ZVON
na všech autobusových linkách na území dopravního svazu ZVON
v městské hromadné dopravě ve městech Bautzen, Bischofswerda, Görlitz, Löbau,
Weißwasser a Zittau
v parních vlacích úzkorozchodné železnice německého dopravce SOEG Zittau 
— Bertsdorf — Kurort Oybin s odbočkou Bertsdorf — Kurort Jonsdorf, bez nutnosti pla-
tit příplatek za parní provoz

Na území Polska:
na vybraných autobusových linkách dopravce PKS Zgórzelec

Kde se dozvíte bližší informace?
Např. na internetových stránkách dopravního svazu ZVON www.zvon.de (i v češtině). Dále

v ČD centru Liberec  tel. č.: 972 365 401-2 a v informačních kancelářích autobusových
dopravců.

Od 1. 1. 2007 jízdenka LIBNET+ umožňuje výhodné cestování i pro malé skupiny cestují-
cích. Jízdenka LIBNET+ pro malé skupiny umožní cestování pěti osobám bez omezení věku
za 260,- Kč. Současně je nabídka rozšířena i o jízdenku v ceně 90,- Kč, která umožní pře-
pravu jízdních kol v prostředcích veřejné dopravy.   [MJ]

Dopravce                   Telefon            E-mail            www stránka 

KORID LK, spol. s r.o.                         
Krajský úřad, odbor dopravy               
České dráhy, a.s.             
ČSAD Česká Lípa a.s.                       
ČSAD Jablonec n. N. a.s.  
ČSAD Liberec, a.s.                      
ČSAD Semily, a.s.             
Dopravní podnik
města Liberce, a.s.               
VETT a.s. 

http://www.korid.cz
http://www.kraj-lbc.cz
http://www.cd.cz
http://www.csadcl.cz
http://www.csadjbc.cz
http://www.csadlb.cz
http://www.csadsm.cz
http://www.dpml.cz

http://www.vett.cz

koridlk@kraj-lbc.cz
doprava@kraj-lbc.cz
info@cd.cz
info@csadcl.cz
info@csadjbc.cz
info@csadlb.cz
info@csadsm.cz
dpml@dpml.cz

vett@vett.cz

485 226 658
425 226 111
972 365 050
487 823 215
483 332 055
485 102 558
481 621 180
485 344 111

487 857 213

Denní sí�ová jízdenka LIBNET+.

Cestující nakupuje jízdenku pomocí 
čipové karty

Máte-li připomínku k jízdním řádům, kontaktujte Koordinátora veřejné dopravy - společnost
KORID LK, s.r.o. Jste-li nespokojeni s úrovní služeb, obra�te se na jednotlivé dopravce 
a v případě, že nespokojenost zůstává, obra�te se na nás.


