
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.             
DPML, a.s.               
VETT a.s.
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ZMÌNY V SÍ�OVÝCH JÍZDENKÁCH 
ÈESKÝCH DRAH, A.S., OD 10. 6. 2007

Změny v sí�ových jízdenkách Českých drah, a.s.
od 10. 6. 2007

Od neděle 10. 6. 2007 dochází ke změnám v nabídce
sí�ových jízdních dokladů nabízených Českými drahami.

ÈD Net Zcela nově se zavádí celosí�ová jízdenka ČD
Net, která umožní jednotlivcům v hodnotě 390,- Kč 
a skupinám od dvou do pěti osob v hodnotě 780,- Kč
cestovat libovolně po síti Českých drah. Tato jízdenka
platí každý den v osobních a spěšných vlacích, expre-
sech a rychlících. V případě využití vlaku EC/IC je nutné
k uvedeným jízdenkám zakoupit sí�ový příplatek v ceně
60,- Kč, který však platí na libovolný počet vlaků této
kategorie po dobu platnosti sí�ové jízdenky. Pro vlaky
SuperCity je nutné zakoupit místenku.

REGIONet České dráhy, a.s. přicházejí od 10. 6. 2007 s nabídkou sí�ové jízdenky RegioNet, kte-
rou je možné využít pouze na železničních sítích v jednotlivých krajích. Tato jízdenka stojí pro jednot-
livce 130,- Kč a pro skupiny od dvou do pěti osob 260,- Kč. Pro obyvatele Libereckého kraje však
zavedení této regionální jízdenky neznamená zásadní novinku, nebo� již v současné době mohou ve
stejných cenových relacích využívat jízdenku LIBNET+. Jízdenka LIBNET+ navíc umožňuje využívat
také autobusové linky dopravců v Libereckém kraji a platí také ve všech prostředcích veřejné osobní
dopravy zahrnutých v dopravním svazu ZVON (Německo) a ve vybraných autobusových linkách 
PKS Zgorzelec.
Jak cestovat po 10. 6. 2007 do Drážïan?

Se změnami sí�ových jízdenek na ČD souvisí i změna v cestování do Drážïan. Od 10. 6. 2007 již
není možné pro cestu do Drážïan využít sí�ovou jízdenku SONE+. Platnost této jízdenky skončí po pře-
kročení státní hranice hned v první železniční stanici. Pro cestování do Dráždan z jakékoliv stanice 
v síti ČD lze nově využít jízdenku SONE+DB v ceně 230,- Kč (při použití osobních a spěšných vlaků),
resp. 490,- Kč (při použití rychlíků a expresů).

Pro přepravu jízdních kol vlaky Českých drah lze k jízdenkám ČD Net, RegioNet a SONE+ zakoupit
„Jednodenní přepravní doklad pro jízdní kolo, dětský kočárek bez dítěte a ostatní spoluzavazadla“ 
v ceně 50,- Kč.

V případě cestování ze stanice, která leží na území kraje přímo sousedícím s Německem (Ústec-
ký, Liberecký, Karlovarský a Plzeňský kraj) je možné pro cestu do Drážïan využít jízdenku Regio-
Net+DB a to ve všechny dny v týdnu. Cena jízdenky RegioNet+DB činí pro jednoho cestujícího 200,-
Kč, pro dva až pět cestujících 400,- Kč.

Varianty výhodného cestování z Libereckého kraje do Drážïan:

TRAMVAJÍM V LIBERCI
JE 110 LET

V letošním roce oslaví liberecké tramvaje kulaté
výročí, 25. srpna 1897 totiž vyjely poprvé od nádra-
ží kolem radnice k dnešní zastávce Botanická - ZOO,
v listopadu pak byla tra� prodloužena až do Lidových
Sadů. Dvojkolejně se po úzkém (metrovém) rozcho-
du jezdilo od nádraží až k radnici, přičemž za mos-
tem přes Nisu se koleje dělily do ulic Jánské a 5.
května, na Soukenném náměstí se opět setkaly, aby
se rozdělily do Rumunské a Moskevské v jednom, 
a do Pražské v opačném směru. Od radnice již vedla
jen jednokolejka.

V roce 1899 byla uvedena do provozu tra� ze Sou-
kenného náměstí na rochlické Poštovní náměstí 
a v roce 1904 byla propojena s novou tratí od radni-
ce do Růžodolu I. V roce 1906 byla postavena od
dnešního Šaldova náměstí tra� Husovou třídou až 
k branám Německo - české výstavy, pro jejíž provoz
byly zapůjčeny motorové a vlečné vozy ze sousední-
ho Jablonce. Na podzim po ukončení výstavy byla
tra� snesena a kolejivo bylo o rok později použito při
zdvojkolejnění úseku do Lidových Sadů. 

V roce 1912 byla zahájena tramvajová doprava
do Horního Hanychova. Tra� byla tehdy vedena ze
Soukenného náměstí ulicemi Barvířská, Orlí a Fran-
tiškovská k Viaduktu a dále v dnešní trase, a byla
tehdy samozřejmě jednokolejná s výhybnami. Tepr-
ve v roce 1932 byla postavena propojka mezi ná-
dražím a Viaduktem a hanychovská linka začala jez-
dit okolo nádraží. Ze Soukenného náměstí byla pro-
dloužena až do Lidových Sadů, přičemž původní tra-
sa jmenovanými úzkými uličkami byla opuštěna. 

Po druhé světové válce bylo započato s výstavbou
tramvajového propojení Jablonce nad Nisou s Liber-
cem. Stavělo se od Jablonce, kde byly již od roku
1900 v provozu dvě tramvajové linky (Rychnov - Ja-
nov a Paseky - nádraží). Provoz byl zahajován na eta-
py, v roce 1953 se začalo jezdit do Proseče a o rok
později až k vratislavickému kostelu. Liberec neměl
zpočátku o tuto stavbu zájem, projekčně připravoval
trolejbusy do Ruprechtic a Pavlovic, a teprve po zá-
sahu Libereckého kraje se přeorientoval na dokon-
čení tramvaje od Jablonce. Pravidelný provoz mezi
Jabloncem a Libercem byl zahájen k 1. 1. 1955. 

Později nastal útlum tramvajové dopravy, sázelo
se na rozvoj autobusů, které v městské dopravě 
v Liberci působí od roku 1927. Zatímco sousední
Jablonec zrušil postupně tramvajovou dopravu do ro-
ku 1965 (a do roku 1970 nasazoval polovinu tram-
vají na linku č. 11), v Liberci autobusy vystřídaly tram-
vaje v roce 1960 jen na lince z Rochlice do Růžodo-
lu. V sedmdesátých letech se sice podařilo zrekon-
struovat meziměstskou tra� a v roce 1984 postavit
přeložku mimo centrum, tramvaje však chátraly 
a uvažovalo se o jejich zrušení či náhradě trolejbusy. 

Teprve po roce 1989 přišla dlouho očekávaná re-
nesance kolejové dopravy i do města pod Ještědem.
Zahájená kompletní rekonstrukce městské trati,
spojená s přechodem na standardní rozchod kolejí
(1435 mm) a celkovou modernizací zázemí i vozové-
ho parku byla dokončena v roce 2005 znovuzaháje-
ním provozu až do Horního Hanychova. V současné
době se připravuje rozšíření tramvajové sítě v podo-
bě trasy na nejvíce zatížené Rochlické sídliště. Tram-
vaje tak nejen v Liberci zůstávají, ale připravují se 
i na své další budoucí šance. Tomáš Krebs

Ing. Jakešová se sí�ovou jízdenkou ÈD

Pøedchùdkynì souèasných tramvají na zastávce
Rybníèek, 5. èervna 1960

republice i v zahraničí. To dokladuje, že je o naše služby u zákazníků zájem. Kdybychom nechali hovo-
řit čísla, tak v roce 1997 dosáhly  celkové výnosy a.s. výše 170 mil. Kč, resp. 450 mil. Kč za rok
2006; předpoklad r. 2007 je opět o 100 mil. vyšší…  
9) Kde vidíte problematická místa ve veřejné dopravě?

Jako jedno z problematických míst vnímám legislativní prostředí, zejména neexistenci zákona 
o veřejné dopravě, který by měl např. vymezit jednotlivé oblasti regulace přístupu k trhu, financování
veřejné dopravy (kompenzace prokazatelné ztráty, investiční financování obnovy vozidel veřejné osob-
ní dopravy), apod. 

Dalším z problémů veřejné dopravy je nedostatek finančních prostředků. Aby byla veřejná doprava
konkurenceschopná vůči individuální je nutné neustále zvyšovat její kvalitu, např. zaváděním integro-
vaných dopravních systémů, obnovou vozového parku apod., což je  finančně náročné. Požadavků na
rozpočet samospráv je však víc než dost: zdravotnictví, doprava, školství, sociální oblast, kultura.

V posledních 2-3 letech se začíná objevovat nový závažný problém, kterým je nedostatek řidičů
autobusů. Projevuje se tak, že tato profese je celospolečensky nedoceněná… 
10) Co plánujete do budoucna?

I nadále se na pomyslné sinusoidě co nejdéle udržet v růstové části… 
11) Kolik hodin denně pracujete?

To je tajemství, které bohužel čtenářům IDOL zpravodaje neprozradím, doufám, že mi prominou… 
12) Jak relaxujete?

Velice rád cestuji a poznávám nepoznané, sport - cyklistika, běh… Bohužel času je nějak méně 
a méně… 
13) Blíží se doba dovolených, kam se letos chystáte?

Letos jsem se potřeboval nabít dříve, 10 dnů u Mrtvého moře máme již za sebou a mohu všem čte-
nářům IDOL zpravodaje doporučit… 

Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů.                                                             [PV]

KONTAKTY

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

Poèet cestujících         Pracovní den               Víkend (sobota, nedìle) 

1
2 - 5 (maximálně dva dospělí)
2 - 5 (bez ohledu na věk)

RegioNet + DB (cena 200,- Kč)
RegioNet + DB (cena 400,- Kč)
RegioNet + DB (cena 400,- Kč)

RegioNet + DB (cena 200,- Kč)
SONE + DB   (cena 390,- Kč)
RegioNet + DB (cena 400,- Kč)


