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

Slovo radního
Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady
Libereckého kraje, pověřeného vedením
resortu dopravy.
Vážení cestující,
Liberecký kraj se v nedávné době stal
signatářem Evropské charty bezpečnosti
silničního provozu, čímž se mimo jiné
zavázal ke spolupráci s Evropskou Komisí na společném úkolu – snížení počtu
nehod se smrtelnými následky na polovinu takovýchto nehod z roku 2001. Cílovým rokem tohoto záměru je rok 2010.
První Evropský den bezpečnosti proběhl 27. dubna 2007 a byl věnován jednak mladým lidem a jednak i sdílení zkušeností. Zaměřen byl na dopad alkoholu
a drog při řízení a zlepšování dopravní
výuky a výchovy. Liberecký kraj se této
výzvy zúčastnil a iniciativu Komise podpořil aktivitami pořádanými na území
téměř celého Libereckého kraje.

OPUSCARD

jako CITYCARD. Od začátku roku 2009
ji budete moci využívat díky systému
IDOL jako síťovou jízdenku po celém
Libereckém kraji.
/ Jaký to bude mít význam pro
občana denně dojíždějícího do
nějakého spádového okresního
města do práce ?
Ráno jedete vlakem, potřebujete drobné na jízdenku, ve městě si koupíte jízdenku na MHD. Odpoledne vám víc
vyhovuje jet autobusem, tramvají nebo
autobusem, stavit se někam něco zařídit, zacvičit si, někoho navštívit a večer
domů vlakem nebo autobusem. Denně
si tak kupujete čtyři lístky. Od začátku
roku 2009 budete mít cestování jednodušší. Na kontaktním místě si vyřídíte
Opuscard (to lze již od října) a přímo u
řidiče si zakoupíte zvýhodněnou jízdenku. Vyberete si buď sedmidenní, nebo
ještě výhodnější třicetidenní tarif na trasu, kterou denně dojíždíte. Díky systému
IDOL a pořízení nové krajské karty Opuscard budete moci jezdit všemi prostředky hromadné dopravy na vybrané trase.
Při nástupu do vozidla pak jen přiložíte
Opuscard k odbavovacímu zařízení, to
potvrdí platnost jízdního dokladu.

– jednotná elektronická karta pro cestování po Libereckém kraji

Už od začátku roku 2009 bude fungovat Integrovaný DOpravní systém
Libereckého kraje - zkráceně IDOL. Ten
umožní občanům našeho kraje od začátku roku 2009 používat pro všechny vlaky,
autobusy a tramvaje v Libereckém kraji
jedinou elektronickou kartu. Nazývá se
Opuscard. Na výběr budou jednotlivé,
jednodenní, sedmidenní a třicetidenní
jízdenky, cenově odstupňované. Lze si
zvolit cestu prakticky odkudkoli kamkoliv
v Libereckém kraji.
/ Nová karta Opuscard znamená
řadu výhod, protože zastane
více funkcí. Můžete ji používat
jako :
• elektronickou peněženku a jízdní
doklad po celém Libereckém kaji
• identifikační průkaz pro docházkové, stravovací a věrnostní systémy
• pomocníka pro firmy, školy, stravovací zařízení či sportovní a kulturní
centra
• bezpečné bezhotovostní řešení pro
celou vaši rodinu
/ Jak získat krajskou kartu
Opuscard?
O kartu mohou zažádat všichni zájemci. Karta se vydává od konce září na kontaktních místech. Předprodeje jsou v sedmi městech Libereckého kraje – Liberec,
Jablonec, Česká Lípa, Semily, Turnov,
Jilemnice a Frýdlant, celkem na třinácti
místech. Životnost bude mít - minimálně dva roky. Pořizovací cena nepřesáhne
180 Kč.
/ Co dělat, když jste držitel liberecké městské karty Citycard a
chcete ji používat dál?
V tomto případě můžete kartu Citycard

nadále využívat jako síťovou jízdenku
do MHD v Liberci. Je však potřeba se na
kontaktním místě v Liberci zastavit a dát
upgradovat kartu a případné nové služby
do vaší stávající karty nahrát. V tu chvíli bude fungovat jako Opuscard. Budete
moci po Liberci jezdit všemi hromadnými dopravními prostředky, tedy vlakem,
tramvají a autobusy - červenými městskými a modrými příměstskými.
Dochází k jediné změně - od začátku
roku 2009 nebudete moci kartu využívat pro dopravu do Jablonce nad Nisou.
Chcete-li na svou libereckou městskou
kartu Citycard jezdit do Jablonce nad Nisou v roce 2009, navštivte prosím kontaktní centrum v Liberci a tuto konkrétní
IDOL
službu Schéma
si předplaťtezón
a nechte
si ji dobít.

vána Citycard tak, jak ji dnes znáte. Citycard se přemění v Opuscard, a všichni
noví zájemci o libereckou městkou kartu Citycard tedy dostanou novou Opuscard.
/ Co dělat, když jste držitel liberecké městské karty Citycard
a chcete ji nahradit kartou
Opuscard?
V případě, že chcete nahradit kartu
Citycard za novou krajskou kartu Opuscard můžete o její vydání zažádat v kterémkoli z kontaktních míst. Už od konce
září. Do konce roku Vám bude sloužit

Od konce září 2009 již nebude vydá-

V letošním roce se Liberecký kraj, již
jako signatář charty, účastní výzvy Komise EU. V týdnu od 13. října připravujeme
tedy řadu aktivit, od kterých si slibujeme,
že opět upozorní na nebezpečí silničního
provozu - to je bohužel všudypřítomné!
Do poloviny letošního roku se v našem
kraji stalo téměř 3,5 tisíce dopravních
nehod, při kterých přišlo o život 15 osob
a dalších 599 bylo zraněno. Téma, které
bylo pro tuto výzvu vybráno, zní „Bezpečnost ve městech“. V samotném Libereckém kraji se totiž, ze zmíněných 3,5 tisíc
dopravních nehod, stalo téměř 2,5 tisíce
nehod v obcích, proto je nutné tomuto
tématu věnovat zvýšenou pozornost!
Z výše uvedených čísel a dalších
informací je patrné, že cestovat osobním automobilem nemusí být vždy tím
nejbezpečnějším způsobem přepravy.
Mnohonásobně bezpečnější variantou
pro Vaše přemístění do zaměstnání či
za zábavou nabízí cestování veřejnou
dopravou, ať už vlakem nebo autobusem.
Tyto cesty veřejnou dopravou Vám může
zpříjemnit a zlevnit také nová bezkontaktní čipová karta – opuscard. O opuscard se dočtete více ve vedlejším článku,
v dalším čísle IDOL zpravodaje a také na
internetových stránkách www.iidol.cz.

Legenda

Frýdlant

Liberec

Bližší
informace
již nyní na www.iidol.cz
Město
s kontaktním
místem
pro
vydání Opuscard
Další
informace v příštím čísle.
Zóna IDOL

PhDr. Miroslava Chaloupková,
PRESTIGE Management, spol. s r.o.
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Výluka
V průběhu měsíce října a listopadu proběhne na železniční trati 089 z Liberce do
Hrádku nad Nisou rozsáhlá stavební činnost,
která bude mít za následek vyloučení železniční dopravy. Cestující budou v tomto čase
přepraveni náhradní autobusovou dopravou,
která je pomalejší než vlak a z tohoto důvodu
bude zaveden zvláštní výlukový jízdní řád.
Jakmile bude výlukový jízdní řád sestaven,
bude zveřejněn na internetových stránkách
www.iidol.cz.
[JK]

Podklady: GIS Libereckého kraje
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her, který ukáže mladým účastníkům silničního
provozu, jak chránit sebe a ostatní před úrazy.
Součástí bude seminář pro rodiče a děti v podání pracovníků Městské policie z Jablonce, prezentační team Libereckého kraje, dále ukázka
jízdy na historickém kole a výstava současného
a historického autoškolství. Dopolední program
je vyhrazen pro školní skupiny, odpoledne
budou vítání všichni rodiče s dětmi.

Druhý týden
bezpečnosti
v Libereckém
kraji

Letní soutěž Evropské charty
bezpečnosti silničního provozu
Letošní ročník soutěže vyzývá jednotlivce,
aby se stali reportéry bezpečnosti silničního
provozu a podíleli se na prvním čísle časopisu
Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Soutěžícím může být kdokoliv z členského
státu Evropské unie. Soutěžící si mohou vybrat
jednu nebo více forem jak se do soutěže zapojit
(Interview, Krátký příběh nebo báseň, Článek,
Photo report, Video report)

Evropská unie si pro období mezi roky 2001
až 2010 stanovila ambiciózní cíl: snížit počet
smrtelných úrazů na silnicích na polovinu z
54 000 na 27 000. Z tohoto důvodu byl vyhlášen Evropský den bezpečnosti.
První Evropský den bezpečnosti proběhl 27. dubna 2007 a byl věnován především mladým lidem, začínajícím řidičům.
V pondělí 13.října 2008 se uskuteční již druhý Evropský den bezpečnosti, tentokrát s tématikou – Bezpečnost provozu ve městech.
V souvislosti s Evropským dnem bezpečnosti
pořádá Liberecký kraj letos již druhý týden bezpečnosti v Libereckém kraji s množstvím zajímavých akcí, které budou upozorňovat na nutnost zvyšovat bezpečnost provozu na silnicích.
Z  celoevropského měřítka je důležitá zejména
konference ke dni bezpečnosti, která se bude
konat v Paříži.

o smrtelných následcích nehod v Libereckém
kraji. Výstavu slavnostně otevře hejtman Libereckého kraje pan Petr Skokan.

ného kříže a společností AZOS s.r.o. V  tento
den předvede svou práci také výzkumný team
dopravní bezpečnosti společnosti Škoda Auto.

Ukázka následků nehody

Den pro rodiče s dětmi na dětském dopravním hřišti v Jablonci nad Nisou

V pondělí 13.10.2008 proběhne reálná ukázka následků nehody a vyproštění obětí nehody
z vozidla. Program je připravován ve spolupráci
s hasičským záchranným sborem Libereckého
kraje, Záchranným týmem Českého červe-

Více informací o soutěži naleznete na stránkách http://www.erscharter.eu/chartercontest
[JK]

Systém MAD byl zcela přepracován. Celkový počet linek byl zvýšen na 15 a linky
jsou navrženy tak, aby efektivně obsloužily
co nejvíce lokalit, tedy i ty, které před začátkem optimalizace nebyly vůbec obsluhovány. V  novém systému upřednostňujeme
taktovou dopravu, která umožňuje cestujícím lépe si zapamatovat odjezdy autobusů
z dané zastávky. Dopravní výkon se za tytéž
finanční prostředky více než zdvojnásobil.

Stáří vozového parku a nízkopodlažnost
autobusů je řešena jasným harmonogramem obnovy. Nyní dosahuje nízkopodlažnost 80% cílem je však dosáhnout 100%.
Dalším úspěchem je výrazné snížení průměrného stáří vozového parku. Hojně jsou
využívány i malé autobusy (9,5m), které
uspokojí sníženou poptávku na některých
specifických linkách nebo v dopravních
sedlech, s podstatně s nižšími náklady.

V Evropský den bezpečnosti pořádá Liberecký kraj také seminář k celému týdnu bezpečnosti, tento seminář je určen zejména představitelům měst a obcí, ale i dalším osobám působícím
v oblasti bezpečnosti provozu na silnicích. Na
semináři se účastníci dozví mimo jiné o dalších
aktivitách, které v rámci celého týdne Liberecký
kraj připravuje. Detailní program semináře bude
uveřejněn v průběhu měsíce září na stránkách
www.bezpecne-na-silnicich.cz. Mezi další aktivity patří zejména:

Dalšími novinkami je zavedení jízdních
řádů do celostátního informačního systému
a jízdních řádů do mobilu ve verzi offline.
O správnosti nastoupené cesty jednoznačně hovoří i postupně se zvyšující tržby, které se již v dubnu zvýšily oproti stavu
před optimalizací o 23%.

Výstava „Stop ! smrtelným nehodám“
Po celý týden bezpečnosti se bude ve vstupní
části budovy Krajského úřadu Libereckého kraje
konat výstava věnovaná dopravní nehodovosti
v Libereckém kraji. Návštěvníci budou moci
shlédnout možné následky dopravních nehod,
ukázky preventivních opatření zamezujících
dopravním nehodám a další zajímavé informace. Výstava bude přístupná veřejnosti v otvírací době krajského úřadu. V  rámci této výstavy
budou v centru Liberce umístěny vraky vozidel
z dopravních nehod, společně s informacemi

„Ukázka vyproštění osob z havarovaného vozidla – Liberec, Soukenné náměstí“

Dopravácký den - 20.září 2008
Jízdenky platné po celý den v historických autobusech i na linkách MHD Jab-

„Počátkem března 2008 byla zahájena
optimalizace městské autobusové dopravy
v České Lípě. Jejím hlavním cílem je především vybudování moderní, pružné a cenově dostupné dopravy uspokojující potřeby
občanů bez rozdílu věku, nebo jakéhokoliv
handicapu,“ předesílá v úvodu starostka
města Česká Lípa Hana Moudrá.

Ve středu 15.10.2008 pořádá Liberecký kraj
ve spolupráci s městskou policií v Jablonci nad
Nisou a autoškolou O.K. den plný zábavy a

V  Libereckém kraji je připravena soutěž o
nejlepší projekt týdne bezpečnosti. Této soutěže se mohou zúčastnit všechny města a obce
v našem kraji, které v rámci týdne bezpečnosti
nějaký projekt připravují. „Soutěž se koná pod
záštitou Libereckého kraje a tři nejlepší projekty budou finančně odměněny“ sdělil radní Mgr.
Vladimír Richter.

ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. pořádá
v sobotu 20. září 2008 od 9 do 17 hodin
na Dolním náměstí tradiční Dopravácký
den. Pro návštěvníky jsou připraveny jízdy
historickými autobusy po Jablonci nad Nisou, výstava autobusů a další doprovodný
program.

Optimalizovaná
městská autobusová
doprava v České Lípě

lonec nad Nisou v ceně 50 Kč (děti 25 Kč)
jsou k dispozici v předprodeji MHD a v den
konání akce u průvodčích historických či
moderních autobusů.
V  provozu budou nasazeny historické
vozy Škoda 706 RO, Škoda 706 RTO, autobusový vlek Karosa B40, autobus Karosa
ŠL11, kloubový autobus Ikarus. Novinkou
v Jablonci nad Nisou bude autobus Škoda

RTO vyhlídkový (kabriolet) a také tahač
s osobním návěsem N80.
Kromě historických vozidel budou prezentovány i moderní nízkopodlažní autobusy, a to Irisbus Crossway, SOR BN10,5,
MAN, Mercedes Benz Intouro a také
kloubový autobus Solaris Urbino. V  rámci Dopraváckého dne budou představena
i vozidla s alternativními pohony, v jedná-

ní je účast vozu TEDOM (s pohonem na
CNG) a Scania OmniCity (poháněný ethanolem).
Aktuální seznam prezentovaných vozidel včetně jejich nasazení v provozu
bude před konáním akce uveřejněn na
www.csadjbc.cz.

„Systém se celkově otevřel veřejnosti. Na
internetových stránkách města Česká Lípa,
byl vytvořen jednoduchý připomínkovací formulář, ve kterém se mohou cestující
vyjadřovat k jízdním řádům,“ upozorňuje
dále starostka Hana Moudrá. Jeho ekvivalentem je i papírový formulář, který je
umístěn v informačním centru města Česká
Lípa. Jednoznačnou výhodou je ta skutečnost, že se podněty shromažďují na jednom
místě, kde jsou také zpracovány. Novinkou
je také pravidelná komunikace s podniky a
jsou dohodnuta jasná a jednoduchá pravidla k připomínkování návrhů jízdních řádů.
„Filozofie tohoto kroku je prostá. Každý,
kdo podá podnět se stává součástí týmu,
který systém vytváří,“ vysvětluje starostka
Hana Moudrá. Data z odbavovacích strojků poskytnou přesná data od těch, kdo
dopravu využili, nikoliv však od těch, kteří
by ji rádi využili a nastavení systému jim to
z různých důvodů neumožňuje.
Konečnou fází, která se zároveň stane
završením optimalizačního procesu, bude
vstup MAD v České Lípě do integrovaného
dopravního systému v Libereckém kraji k
1. 1. 2009, na kterém od počátku spolupracujeme s kolegy z KORID LK a k němuž je
také celý proces cíleně směřován.
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