* Jízdenky IDOL ve vlacích * Den s historickými autobusy
* Jak si pořídit Opuscard
* Šetřete své peníze s IDOLem * Anketa

Informační bulletin veřejné osobní dopravy
v Libereckém kraji
Vydáno ve spolupráci s Libereckým krajem
Tištěno na recyklovaném papíře

04

zpravodaj
2009

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

Slovo náměstka

Martin Sepp
náměstek hejtmana pro resort dopravy

Milí cestující, vážení spoluobčané,

Cestujte do školy
i do zaměstnání výhodně!

Šetřete své peníze s IDOLem!
Rádi byste ušetřili nějaké peníze navíc?
IDOL Vám s tím pomůže!
Většině z Vás již nemusíme IDOL blíže
představovat. Tento integrovaný dopravní
systém, který funguje na území Libereckého kraje od 1.července 2009, Vám nejen
usnadní a zpříjemní cestování, ale především uspoří nemalé finanční prostředky.
Nejdůležitějším nástrojem v IDOLu je
nová bezkontaktní čipová karta opuscard, která bude šetřit Vaše peníze i čas.
S touto kartou budete moci pohodlně cestovat příměstským autobusem, vlakem
či MHD a to bez čekání na papírové jízdenky a bez neustálého hledání drobných
mincí po kapsách.
Pokud jste již vlastníky opuscard,
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můžete využít výhodné časové jízdné,
které IDOL nabízí. V současné chvíli je to
sedmidenní nebo třicetidenní časové jízdné. Tento typ jízdného je velice výhodný
především pro cestující, kteří každodenně jezdí za prací nebo za studiem. Pokud
si cestující zakoupí sedmidenní časovou
jízdenku, bude moci v určeném čase sedmi dnů neomezeně cestovat jak MHD,
tak příměstským autobusem či vlakem
mezi zvolenými zónami. Tento typ jízdného je nahráván elektronicky na opuscard
a v dopravním prostředku při přiložení
ke čtecímu zařízení se neodečítá z elektronické peněženky žádná hotovost. Pro
lepší představu si uveďme příklad :
Pan Novák bydlí v Kořenově a každý

pracovní den cestuje do Liberce za svoji prací. Pokud by si zakoupil jednotlivé jízdné, zaplatil by za jednu jízdenku
40,-Kč, to je denně 80,-Kč a měsíčně pak
1680,-Kč. Pokud si ale pořídí na opuscard třicetidenní jízdné, zaplatí pouze
1200,-Kč a může cestovat neomezeně
i ve volný čas. Finanční úsporu 480,-Kč
může použít na cokoli jiného a nemusí
již zakupovat každý den papírové jízdenky. Navíc nové karty typu opuscard nabízí benefity v podobě slevových kupónů
v různých obchodních sítích (více na
www.benefitprogram.cz ).
Necestujete každý den? Domníváte
se, že pro Vás časové jízdné není vhodné? Nevadí, i Vy můžete svoji opuscard
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využít a to jako elektronickou peněženku. Jednoduše vložte na kartu finanční
hotovost na některém z předprodejních
míst zapojených dopravců, v příměstském autobuse a nebo na obsazených
stanicích ČD označených logem IDOL
a čerpejte finance postupně při cestování.
Ušetříte a Vaše elektronická jízdenka
na opuscard je oproti papírové přestupní! Navíc se i Vás bude týkat zajímavý
„Benefit program“, ze kterého můžete
čerpat spoustu finančních výhod na různých místech v Libereckém kraji.
Neváhejte a opuscard si pořiďte právě
teď. Je to velice snadné!

Jak si pořídit
Opuscard
Nový integrovaný dopravní systém
IDOL byl na území Libereckého kraje
spuštěn 1. července 2009 a mnozí z nás
jsou již vlastníky nové bezkontaktní
čipové karty opuscard. Ta je nosičem
elektronických jízdních dokladů. Těm,
kteří novou kartu ještě nevlastní, podáme
pomocnou ruku. Zde je stručný návod,
jak a kde opuscard lehce získat.
Nevlastníte žádnou kartu?
Navštivte kontaktní místo ve Vašem
okolí (seznam kontaktních míst na webu
www.opuscard.cz) a podejte žádost
o opuscard. K žádosti je třeba Vaše fotografie, občanský průkaz a poplatek dle
ceníku.
Na stejném kontaktním místě si
vyzvednete Vaší novou personifikovanou

pokračování na druhé straně »

je tu opět čas pro nové číslo našeho
IDOL zpravodaje, který je, alespoň pevně
věřím, kvalitním informačním bulletinem
přinášejícím novinky z hromadné dopravy
našeho kraje. Na úvod bych rád poděkoval všem, kteří o nový systém IDOL projevili zájem a především těm, kteří jsou
tolerantní vůči drobných technickým problémům, které nastaly od chvíle spuštění
systému. Od samého začátku se koordinační tým snaží o maximální spokojenost
všech cestujících a o 100% funkčnost
systému na všech linkách na území Libereckého kraje. I přesto, že ne všude se to
vždy daří, věřte, že pro to všichni děláme maximum. Odměnou pro nás je stále
vzrůstající počet žádostí o opuscard a její
následné aktivace. Přál bych si, aby majitelé těchto karet brzy ocenili její přednosti
a aby ji doporučovali svému okolí jako
moderní nástroj v dopravě.
Léto a čas dovolených je za námi a já
přeji všem, aby se do školního roku i do
pracovního procesu vrátili s úsměvem
a s pozitivní náladou.

Informace o
IDOLu nadosah
Rádi byste získali více informacích
o IDOLu? Nevíte, kde je snadno najít?
Zkuste webové stránky www.iidol.cz.
Zde naleznete kompletní informace o novém dopravním systému IDOL,
o tom, jak funguje a co byste měli udělat,
aby i Vám IDOL mohl nabídnout veškeré
novinky a výhody. Tento informační kanál
Vám sdělí potřebné informace o nové kartě opuscard a způsobu, jak si ji pořídit.
Pro ty, kteří cestují každodenně za prací či
studiem bude zajímavý také odkaz „Tarifní počítadlo“. Ten Vám ukáže, kolik lze
ušetřit financí při dobře zvoleném druhu
jízdného.
I odkaz „Aktuality“ je neméně zajímavou stránkou, jak rychle a dobře získat
novinky, které IDOL připravuje.

www.iidol.cz
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Týden bezpečnosti v Libereckém kraji
Liberecký kraj pořádá 21.-26.9.2009
akci „Týden bezpečnosti“.
Již druhý týden bezpečnosti v tomto
roce bude věnován především cyklistům, motocyklistům a dětem, tedy nejohroženějším účastníkům silničního
provozu. Celý týden bude zaplněn bezpečnostními akcemi ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií jednotlivých měst
a řadou partnerů jako je Ministerstvo
dopravy BESIP, AZOS – specialisté na
dopravní bezpečnost, KORID LK – koordinátor veřejné dopravy v Libereckém
kraji a další. Program bude připraven
jak pro veřejnost, tak i školní skupiny.
Zakončení proběhne na libereckém letišti akcí nazvanou „Den s dopravou“ a to
pod záštitou poslance Parlamentu České

republiky a úspěšného sportovce Pavla
Ploce. Zde bude připravena celá řada
aktivit pro děti i dospělé s tématikou bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
Podle náměstka hejtmana Libereckého kraje Martina Seppa jsou takové akce
velice důležité a jejich hlavním cílem je
informovat o bezpečnosti a tím snižovat počet dopravních nehod. „Dopravní
nehody podle statistik meziročně klesají,
ale i přesto je jejich počet stále vysoký.
Dochází ke zbytečným dopravním nehodám, kterým lze zabránit. V letošním
roce opět evidujeme několik dopravních
nehod se smrtelnými následky, které
způsobili cyklisté a motocyklisté. Proto
se na tyto skupiny a na dětské účastníky

silničního provozu zaměříme nejvíce“, dodal
Martin Sepp.
V rámci „Týdne bezpečnosti“ se Liberecký kraj připojí k celoevropskému programu
týdne mobility a 22.9.2009 oslaví „Den bez
aut“. V tomto dni bude prezentována bezpečná cyklodoprava. V Libereckém centru
Babylon proběhne setkání cyklistů a program bude připraven opět i pro školní skupiny.
Další aktivitou budou dopravně bezpečností akce. Silničních kontrol se s Policií ČR
zúčastní i Liberecký kraj. Účastníci silničního provozu budou seznamováni odborníky
z řad policistů a dalších subjektů jak se bezpečně chovat na silnicích a jakých chyb se
vyvarovat při zabezpečení dětí v zádržných

systémech, ukládání nákladu apod..
Záchranný tým Českého červeného kříže pak poradí, jak poskytnout
efektivní první pomoc.
Zajímavé ceny ve znalostních soutěžích mohou návštěvníci vyhrát na
akci Libereckého kraje kde „Tým silniční bezpečnosti Libereckého kraje“
bude prezentovat svoji činnost. Tato
akce proběhne v některém obchodním centru Liberce.
Také dětské dopravní hřiště v Jablonci n/N pozve návštěvníky k programu bezpečnosti. Městská policie
zde připravuje „Dny pro cyklisty
a začínající motoristy“.

„O nejlepšího řidiče autobusu 2009
v Libereckém kraji“
Až do konce měsíce listopadu 2009
můžete zasílat anketní lístky do soutěže „O nejlepšího řidiče autobusu 2009
v Libereckém kraji“. Této ankety se
mohou zúčastnit všichni obyvatelé Libereckého kraje s výjimkou zaměstnanců
a rodinných příslušníků zaměstnanců
KORID LK, spol. s r.o. a Krajského úřadu
Libereckého kraje.
Do této chvíle bylo podáno celkem 50
anketních lístků. Šance, že právě Vy se
stanete vylosovaným šťastlivcem, který
v roce 2010 ušetří za cestování v Libereckém kraji je poměrně velká. Vyhlášení vítěze proběhne na tiskové konferenci
pořádané u příležitosti vydání nových
jízdních řádů v prosinci letošního roku.
Anketní lístky naleznete na www.iidol.cz,
z této stránky je možné anketní lístek ihned
jednoduše odeslat.

Jak si pořídit
Den s
Opuscard
historickými
autobusy v ČL

pokračování z první strany »
kartu (pořízení do 5-21 dní).

Máte Libereckou městskou kartu
nebo jste zároveň při vydání karty Opuscard nepožádali o aktivaci
dopravní aplikace IDOL?
Navštivte Klientské centrum ve
Frýdlantské ulici v Liberci nebo terminál MHD v Liberci a zažádejte o aplikaci IDOL. Ta Vám bude za poplatek
dle ceníku nahrána na počkání na
Vaší stávající kartu, která bude označena hologramem opuscard.
Vlastníte kartu ČSAD?
Tato karta bude platit až do 31. 12.
2010. Kartu nelze použít jako nosič
integrovaného jízdního dokladu. Od
1. 7. 2009 v rámci oblasti IDOL končí „komerční sleva“ a 5% sleva při
placení jízdného prostřednictvím této
karty.
Ilustrační fotografie z Týdne bezpečnosti I/2009

Přijeďte strávit příjemný sobotní den
do České Lípy.
Již 19. září 2009 od 9:00 hodin se na
parkovišti před Kulturním domem Crystal
bude konat akce nazvaná „Den s historickými autobusy“.
K vidění bude několik historických
vozů, které Vás mohou svézt po České
Lípě. Fanoušky těchto autobusů jistě
potěší Praga RND nebo Š 706 RTO. Bude

Více informace na www.opuscard.cz

Jízdenky IDOL ve vlacích Českých drah
Integrované jízdenky IDOL a opuscard
využívá stále větší množství cestujících
a s rostoucím počtem cestujících stoupá
také množství dotazů a připomínek k jízdenkám IDOL v souvislosti s cestováním
vlakem. V několika bodech uvádíme nejdůležitější informace,

•
•

R1119 v úseku Svor - Česká Lípa
Možnost co nejrychlejšího rozšíření
na všechny rychlíky v celém Libereckém kraji projednáváme s objednavatelem těchto vlaků, Ministerstvem dopravy České republiky.

Nákup jízdenek
Platnost jízdenek IDOL ve vlacích Českých drah
•

•
•

Jízdenky IDOL platí pouze v osobních a spěšných vlacích a vybraných
rychlících Českých drah Vybrané
rychlíky ČD na kterých platí IDOL
jsou:
R1107 v úseku Svor - Česká Lípa
R1116 v úseku Česká Lípa - Svor

•

•

Elektronickou integrovanou jízdenku IDOL lze na bezkontaktní čipovou kartu typu opuscard zakoupit na vybraných pokladnách ČD
označených logem IDOL.
Elektronickou integrovanou jízdenku IDOL nelze na bezkontaktní čipovou kartu typu opuscard v
současné době zakoupit u průvod-

Opuscard proniká do kraje!
Krajskou kartu opuscard si v poslední
době pořizuje stále větší množství cestujících. Z následujícího grafu je zřejmé,
že nejvíce držitelů opuscard je z Liberce
a z České Lípy.
V době uzávěrky tohoto IDOL zpravodaje byl již znát zvýšený zájem o opuscard zejména ze strany žáků a studentů.
O počtech vydaných opuscard Vás bude-

me informovat také v dalších číslech
IDOL zpravodaje. V současné době je
v Libereckém kraji přibližně třicet tisíc
držitelů karet vhodných pro IDOL (jedná se o nově vydané opuscard a starší
Liberecké městské karty rozšířené na
opuscard.
Následující graf zobrazuje rozložení
držitelů opuscard dle jednotlivých kontaktních míst.

www.opuscard.cz

•
•

•

•

čího ve vlaku, o možnosti zakoupení
elektronické jízdenky i u průvodčího
ve vlaku v nejbližší možné době jednáme s ČD.
Papírovou neintegrovanou jízdenku lze
zakoupit na pokladně Českých drah,
tuto jízdenku lze zakoupit i v hotovosti.
Papírovou neintegrovanou jízdenku lze
zakoupit také u průvodčího ve vlaku,
platbu lze provést pouze v hotovosti
a jízdenka platí pouze na vlak, ve kterém byla vydána.
Ve vlacích se specifickým způsobem
odbavování vybavených prodejním
automatem není možné zakoupit jízdenky IDOL.
Ve vlacích se specifickým způsobem
odbavování, kde prodává jízdenky

Místo

Počet karet

Liberec

9348

Česká Lípa

2776

Jablonec

682

Turnov

267

Frýdlant

101

Semily

81

Jilemnice

40

Český Dub

34

Rokytnice

18

strojvedoucí je možné zakoupit stejně jako u průvodčího neintegrovanou papírovou jízdenku.
V případě potřeby dalších informací
jsou k dispozici tyto kontakty:
e-mail: koridlk@kraj-lbc.cz
telefonní číslo: 485 110 073

připraveno několik zajímavých tras, po
kterých Vás tito „fešní staříci“ mohou provézt.
Pestrý bude i doprovodný program.
Počítá se s soutěžemi pro děti, dozvíte se
více informací o integrovaném dopravním
systému IDOL a nové opuscard a rozšířit
si můžete také vědomosti o bezpečnosti
na komunikacích s BESIPem.
Předpokládaný konec je plánován na
15:00 hodinu. Přijďte se pobavit, těšíme
se na Vás a Vaše rodiny.
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