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Přečtěte si,
co se chystá pro
zatraktivnění veřejné
dopravy v Libereckém
kraji…

Slovo radního
Vážení cestující,
léto je v plném proudu a mnozí z Vás
se zcela určitě chystají odjet na dovolenou. Někteří se možná vydáte do exotických dálek poznávat jiné kultury a krásy
moří či oceánů. Vy druzí budete naopak
poznávat krásy České republiky a okolních států.

Mgr. Vladimír Richter
člen rady kraje pověřený vedením resortu
dopravy

Start IDOLu se blíží
Liberecký kraj se 1.ledna 2009 zařadí k těm krajům v České republice, kde
již funguje integrovaný dopravní systém.
V každém kraji má integrovaný dopravní systém svůj název, v Libereckém kraji to bude IDOL (Integrovaný Dopravní
systém Libereckého kraje). V dnešním
čísle IDOL zpravodaje bychom Vám rádi
představili hlavní principy připravovaného dopravního systému IDOL. V dalších
číslech tohoto zpravodaje, případně na
www.iidol.cz, se budete postupně dovídat
podrobnější informace o zavádění IDOL.

/Integrovaný dopravní systém
(IDS) – výhodné cestování pro
všechny/
Co je integrovaný dopravní systém?
Přinese mi jeho zavedení nějaké výhody?
Jak se v tom všem mám vyznat? Odpovědi
na tyto a další otázky naleznete níže.
Pro mnohé složitý pojem „integrovaný
dopravní systém“ lze poměrně jednoduše
a srozumitelně vysvětlit: „vlakem, autobusem i městskou hromadnou dopravou
na jednu jízdenku“. Cílem IDS je přiblížit
veřejnou dopravu jejím uživatelům – Vám
cestujícím. Z tohoto důvodu dochází
k propojení různých druhů veřejné dopravy s cílem maximálně uspokojit požadavky cestujícího. Cestující – zákazník
veřejné dopravy si tak může vybrat spojení podle časové výhodnosti a pohodlí
a nikoliv jen podle výhodnosti tarifu některého z dopravců – ceník jízdného je stejný u všech zapojených dopravců.
/Výhody IDS pro běžného cestujícího jsou zejména:/
jednotný tarifní systém, především jednotná soustava jízdních dokladů které
zjednodušují orientaci v sortimentu jízdenek jednotlivých dopravců bez ohledu na
to, kolik dopravců na své cestě cestující
využije;

jednotný informační systém, o veřejné
dopravě jsou cestující informováni pomocí jednotných informačních materiálů,
propojených jednotným logem;
jednotný prodejní systém jízdních
dokladů umožňující snazší obstarávání
jízdenek. Sjednocení prodejních systémů podporuje zavedení bezkontaktních
čipových karet.

/IDOL – výhodné cestování v Libereckém kraji/
S IDOL budete moci využívat výhod
moderního integrovaného dopravního
systému. IDOL je postaven na využívání
bezkontaktních čipových karet, které lze
použít jako „elektronickou peněženku“
pro nákup jízdenek pro jednotlivou jízdu
nebo jako časovou předplatní jízdenku.
Mezi hlavní výhody bezkontaktní čipové
karty patří: platba za jízdné bude probíhat bezhotovostně – nemusíte pro cestu
veřejnou dopravou shánět drobné; vaše
hotovost bude uložena na elektronické
peněžence, kterou lze v případě potřeby
(např. ztráta, krádež) zablokovat a peníze převést na novou kartu.
/Zavedení IDOL Vám umožní:/
cestovat na jednu jízdenku po území
Libereckého kraje bez ohledu na použitý
dopravní prostředek veřejné dopravy
a tím zlevnění přepravy zejména při
využití městské hromadné dopravy
v návaznosti na dopravu příměstskou;
na jednu jízdenku budete moci využít
vlak, autobus i městskou hromadnou
dopravu v Liberci, Jablonci nad Nisou,
České Lípě a v Turnově;
využívat výhodné předplatní jízdenky
– nově budou zavedeny sedmidenní a třicetidenní předplatní jízdenky, které vám
- pravidelným cestujícím - nabídnou zajímavé slevy;

zkvalitnění přípojů mezi spoji veřejné
dopravy – vlak – autobus – městská hromadná doprava (zkvalitnění návazností bude probíhat postupně v závislosti
na dopravní optimalizaci jízdních řádů
v jednotlivých oblastech).

/Pro ilustraci výhodnosti IDOL
dovolte malý příklad:/
Pan Karel bydlí ve Frýdlantě a každý
den jezdí za prací do Liberce. Ke svým
cestám pravidelně využívá veřejnou
dopravu. Pro cesty do Liberce využívá autobus. Každé ráno hledá drobné
a platí lístek u řidiče. V Liberci přestupuje
na tramvaj a opětovně hledá v peněžence drobné. Zpátky domů se kvůli časové
výhodnosti vrací vlakem. Pan Karel si
každý den kupuje čtyři lístky.

Po 1.1.2009 bude mít pan Karel cestování jednodušší. V předprodeji si vyřídí bezkontaktní čipovou kartu a pak si
přímo u řidiče zakoupí sedmidenní nebo
třicetidenní jízdenku na relaci Frýdlant
– Liberec. Tato jízdenka mu bude platit
po dobu své časové platnosti ve vlaku či
v autobuse mezi Frýdlantem a Libercem
a zároveň v městské hromadné dopravě
v Liberci. Při nástupu do vozidla pak již
pan Karel pouze přiloží bezkontaktní
čipovou kartu k odbavovacímu zařízení,
které potvrdí platnost jízdního dokladu.

Bližší informace o IDOL naleznete
v příštím čísle.
[JK, PP]

Pokud patříte mezi obdivovatele České
republiky, německého Saska či Polska,
dovolte mi, abych Vám doporučil využít
při svých cestách mezinárodní jízdenku
LIBNET+, nebo LIBNET5+. Jízdenky LIBNET+ můžete používat k cestám po území
EUROREGIONU NISA bez jakýchkoli dalších poplatků. Bližší informace o jízdence LIBNET+ se dozvíte na internetových
adresách www.iidol.cz a www.zvon.de
(k dispozici i v českém jazyce). Věřím, že
zde uvedené informace Vás mile překvapí
a budou Vás inspirovat při Vašich cestách
za nevšedními zážitky.
Pro milovníky cykloturistiky je i v letošním roce zajištěno množství cyklobusů
a cyklovlaků, které Vám jistě usnadní
dopravu za přírodními krásami Libereckého kraje. Zájmovými oblastmi pro cyklisty jsou zejména Jizerské hory, Krkonoše
a Český ráj, tomuto trendu jsou uzpůsobeny i jízdní řády cyklobusů a cyklovlaků.
V posledních měsících jste jistě zaznamenali výrazný nárůst cen pohonných
hmot, zejména nafty. Libereckému kraji se
podařilo ve svém rozpočtu nalézt finanční prostředky, které pokryjí tento skokový
nárůst cen pohonných hmot a autobusoví dopravci v Libereckém kraji tak nejsou
nuceni zvyšovat cenu jízdného. Nechte
proto auta doma a upřednostněte cenově
výhodnější autobusy.
Závěrem mi dovolte popřát, vám dospělým, hezkou a bezstarostnou dovolenou
a dětem pěkné prázdniny. Všem potom
přeji šťastnou cestu a hlavně bezpečný
návrat!

Perličky
• Jízdní řády v mobilu na adrese

www.thorin.cz doména cz
Další městskou hromadnou dopravou
(MHD), jejíž jízdní řády si můžete stáhnout a používat ve vašem mobilním telefonu, je ta v České Lípě. Stejně jako jízdní
řády Dopravního podniku města Liberce
a ČSAD Jablonec nad Nisou (které nabízí
jízdní řády jak pro MHD v Jablonci, tak
i pro příměstskou autobusovou dopravu)
si nově také jízdní řády MHD Česká Lípa
(provozovatel ČSAD Semily) můžete
stáhnout na www.thorin.wz.cz.
[JK]
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Cyklobusy a cyklovlaky v roce 2008

Přeprava jízdních kol ve vlacích Českých drah
Jízdní kola se na ČD přepravují jako
spoluzavazadla nebo formou úschovy
během přepravy. Vlaky, které tyto způsoby přepravy umožňují, jsou v jízdním
řádu v hlavičce vlaku označeny piktogramy se symbolem kola, nebo kufru.
Krkonošské cyklobusy
Během letní sezóny jsou opět v provozu Krkonošské turistické linky - autobusy
speciálně upravené k přepravě přibližně
15 jízdních kol. Tyto cyklobusy samozřejmě nabízí přepravu po Krkonoších
také pěším turistům. Krkonošské turistické linky jsou v provozu od 31.května
2008 do 28.září 2008. Cyklobusy jsou
provozovány na sedmi, pro názornost
barevně odlišených, trasách. V měsíci
červnu jezdí cyklobusy pouze o sobotách
a nedělích, v červenci a v srpnu denně
a v měsíci září každý čtvrtek, sobotu,
neděli a státní svátek.
Cyklobusy na Jablonecku
V sobotu 26.dubna 2008 začala již
jedenáctá sezóna cyklobusů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. Spoje budou jezdit
po stejných trasách jako v loňském roce.
Cyklobusy zavezou turisty z Liberce

V Kořenově
vzniklo Muzeum ozubnicové dráhy
V sobotu 31.5.2008 se v Kořenově pod
taktovkou Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. konal již třetí ročník oblíbeného dne dětí na zubačce. V rámci programu dne dětí bylo pro veřejnost slavnostně
otevřeno Muzeum ozubnicové dráhy.
Muzeum ozubnicové dráhy začali budovat členové spolku podle slov jeho předsedy Tomáše Gála již v září loňského
roku, kdy si od Správy železniční dopravní cesty pronajali část budovy nádraží
v Kořenově. Železniční společnost Tanvald vložila do úprav prostor muzea
a samotné realizace expozice bezmála
300 tis. Kč a hlavně také stovky dobrovol-

Změny jízdních řádů
k 15.6.2008
Neděle 15. června je datem, kdy vstupuje v platnost poslední pravidelná změna
jízdních řádů veřejné linkové autobusové
a železniční dopravy.

ných brigádnických hodin členů spolku.
V sobotu vítal návštěvníky muzea Tomáš
Gál ze Železniční společnosti Tanvald
oblečený v historické uniformě a prodával vstupenky do muzea ve formě starých
lepenkových jízdenek, na nichž je datum
vyznačován pomocí tzv. kompostéru,
tak jako dříve na jízdenkách. Návštěvníci muzea získají množství zajímavých
informací nejenom o ozubnicové dráze
Tanvald – Kořenov - Harrachov, ale také
o navazující, dnes neprovozované části
trati z Harrachova do polské Szklarske
Poręby. V muzeu se zájemci dozví také
množství informací o ozubnicových drahách obecně.

lech lokomotiv, motorové a parní, nebo
na historické drezíně. Po celý den jezdily po trati zvláštní vlaky sunuté unikátní
motorovou ozubnicovou lokomotivou.

a Jablonce nad Nisou do Bedřichova,
Turnova, na Výpřež (pod Ještědem) a do
Hamru na Jezeře.
Základní spoje jsou v provozu o sobotách, nedělích a státních svátcích od 26.
dubna do konce září. V červenci a v srpnu bude provoz rozšířen o víkendový
spoj do Hamru na Jezeře a v pracovní dny
o spoj do Bedřichova (spoj v 8.30 z Jablonce nad Nisou a v 9.40 z Liberce).
Sezónní turistické autobusy Český ráj
Sezóna turistických autobusů v Českém ráji byla zahájena 1. května 2008
tradičně na „páteřní“ červené lince,
na ostatních trasách 31. května 2008.
Oproti minulým rokům došlo k úpravě
některých linek, byla zrušena oranžová
trasa a na červené a zelené trase došlo
k úpravě jejich vedení .

vydařil a tak jedinou vadou na kráse byla
skutečnost, že se polskému správci železniční tratě nepodařilo zprůjezdnit trať
z Harrachova do Szklarske Poręby. Tak
snad někdy příště...
[JK]

Den dětí se i díky nádhernému počasí

Ankety se může zúčastnit každý, kdo nejpozději do 8. října 2008 odevzdá řádně
vyplněný anketní lístek. Každý účastník může odevzdat pouze jeden lístek. Do
slosování bude zařazen pouze lístek, kde budou vyplněny všechny předepsané
údaje.
Vyplněný lístek můžete doručit:
1.poštou – na adresu KORID LK, spol. s r.o.; U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.
Na obálku uveďte, prosím, heslo „ŘIDIČ 2008“
2.e- mailem – anketní lístek je k dispozici v elektronické podobě na našich
webových stránkách: www.iidol.cz

Frýdlantské okresní dráhy a jejich
muzeum
Kromě otevření nového železničního muzea v Kořenově, o němž píšeme
na jiném místě našeho zpravodaje, se
v našem kraji chystá ještě jedna podobná
událost. Na sobotu 28.6. je totiž naplánováno ve Frýdlantu slavnostní otevření
Muzea Frýdlantských okresních drah.
V muzeu, nacházejícím se v bývalé
výtopně kousek za přejezdem hlavní
silnice od Liberce přes tratě do Černous
a do Jindřichovic pod Smrkem, bude
hlavním lákadlem expozice drážních
vozidel a techniky, především úzkorozchodná motorová lokomotiva T36.002,
která spolu s nákladním vozem Ztrc na
podvalnících bude projíždět po asi sto
metrů dlouhé výstavní trati, dále rekonstruovaný služební a poštovní vůz DF/ú
651, osobní vůz Ci/u 441 a nákladní vůz
Z/ú.

K dalším změnám dochází v oblasti Českodubska – na linkách do Osečné, Křižan
a Zdislavy a dále na Frýdlantsku, kde bylo
vyhověno některým připomínkám ze strany cestujících.
Cestující také musí dát pozor na některá
prázdninová omezení, vybrané spoje nepojedou v době celozávodních dovolených
velkých podniků (např. na Turnovsku nebo
Českolipsku).
Jízdních řádů na železnici v libereckém kraji se tentokrát změny prakticky nedotknou.

Znovu je však třeba upozornit na rozsáhlou
výlukovou činnost z důvodu rekonstrukce tratí, proto je vhodné, aby si cestující
– zejména cestují-li nepravidelně, ve větších
skupinách anebo třeba s jízdními koly, včas
ověřili, jestli se výluka nedotkne právě jimi
zamýšlené cesty.
Podrobný přehled všech změn a výluk
naleznete jako obvykle na internetových
stránkách www.iidol.cz , k vyhledání jednotlivých spojení pak odkazujeme na portál
www.idos.cz.		
[JaR]

Anketa „O nejlepšího řidiče autobusu 2008 v Libereckém kraji“
U příležitosti Týdne bezpečnosti na silnicích v Libereckého kraje vyhlašuje
Liberdecký kraj druhý ročník ankety „O nejlepšího řidiče autobusu 2008 v Libereckém kraji“. Hlavní výhrou je cestování autobusy veřejné linkové dopravy na
území Libereckého kraje po celý rok 2009 zdarma.

V termínu od 16.6. do 28.7.2008 budou
z důvodu rekonstrukce přesunuty veškeré autobusové zastávky mimo terminál do náhradních nástupišť v ulicích
Lipová a Dr.M.Horákové. Místo tramvaje do a z Vratislavic n.N. bude zavedena
náhradní autobusová doprava a spoje
linky 5 a 11 nebudou zajíždět do zastávky Viadukt. Více informací se dozvíte na
stránkách dopravního podniku města
Liberce (www.dpml.cz)
[JK]

Bližší informace o cyklobusech se
dozvíte na informačním turistickém
portálu Libereckého kraje http://www.
liberecky-kraj.cz (informace naleznete
v sekci sezóní informace pod položkou
cyklobusy). Bližší informace o cyklovlacích na internetových stránkách Českých
drah www.cd.cz/kolo

V rámci slavnostního otevření muzea
mohli návštěvníci obdivovat také model
kořenovského nádraží s jezdícími modely vlakových souprav a s funkční točnou. Návštěvník se tak mohl alespoň ve
zmenšeném světě vrátit o nějakých přibližně 20 let zpět a obdivovat architekturu kořenovské výtopny a provoz v tamní
stanici. Pro děti bylo v prostorách železniřní stanice připraveno množství atrakcí, například jízda na funkčních mode-

Zřejmě největší změny se týkají oblasti Hrádecka, kde z důvodu velmi nízkého využití
došlo k omezení provozu na místních linkách do Oldřichova na Hranicích, Loučné
a Horního Sedla. V pracovní den bude
několik spojů zrušeno, další pak pojedou
ve změněných časových polohách, stanovených tak, aby došlo ke zlepšení návaznosti na vlaky od Liberce a zpět. V sobotu
dochází ke zrušení všech stávajících spojů,
naopak nově bude zaveden sobotní spoj
z Hrádku n.N. do Horního Sedla ve 13:30
(autobus pojede jako přímý již z Liberce
přes Chrastavu a Václavice).

Uzavření terminálu
Fügnerova v Liberci

Anketa „O nejlepšího řidiče autobusu 2008 v Libereckém kraji“
Jméno a příjmení řidiče autobusu: ________________________________________________
Dopravce:______________________________________________________________________
Proč jste zvolil/a právě tohoto řidiče: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________

Dětským návštěvníkům, ale jistě i mnohým tatínkům a dědečkům bezpochyby
zasvítí oči nad modely vlaků; k vidění
bude i zahradní železnice, ke svezení
pak bude lákat dokonce parní kolotoč.
Zájemcům o historii zdejších železnic
nabídne množství cenných informací
expozice fotografií tratí někdejší společnosti Frýdlantských okresních drah
(FOD). Vedle normálně rozchodných,
dosud provozovaných tratí Frýdlant
– Jindřichovice pod Smrkem a Raspenava – Bílý Potok je zvláštní pozornost
věnována především dnes již zrušené,
ale v řadě ohledů unikátní úzkorozchodné trati Frýdlant – Heřmanice.
Další informace se dozvíte na
tel: 721 404 011 anebo na internetových
stránkách www.hermanicka.wz.cz
			
[JaR]
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Údaje o soutěžícím (pro potřeby slosování):
Jméno a příjmení: _______________________________________________________________
Datum narození: ________________________________________________________________
Adresa: ________________________________________________________________________

3.osobně – na podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje. Na obálku uveďte, prosím, KORID LK, spol. s r.o. – heslo: „ŘIDIČ 2008“

Telefon: ________________________________________________________________________

Výherce bude vylosován do konce měsíce října 2008 a poté vyrozuměn.

Datum: ______________________________

Podpis: _______________________________
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