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Martin Sepp                         

 náměstek hejtmana pro resort dopravy

S  blížícím  se  startem  integrovaného 
dopravního  systému  IDOL nám dovolte, 
abychom  Vám  tento  systém  představili 
formou častých otázek a odpovědí.

/ CO JE IDOL?

IDOL  je  integrovaný  dopravní  systém 
Libereckého kraje, jeho úkolem je zajiště-
ní veřejné dopravy, kde se potkávají různí 
dopravci a vzájemně spolupracují. Tento 
systém vytvoří přehledný celek s  jedním 
tarifem, přepravními podmínkami a zajis-
tí pravidelné intervaly mezi  jednotlivými 
spoji.

/  SPUŠTĚNÍ IDOL

Dne 1.července 2009 dojde ke spuštění 
integrovaného tarifu IDOL na území celé-
ho Libereckého kraje.

/ CO PŘINESE IDOL CESTUJÍCÍM?

Zcela  jistě  snazší  orientaci  ve  veřej-
né dopravě a  tím pohodlnější  cestování. 
Na  jednu elektronickou  jízdenku budete 
moci  využívat  vlak,  autobus  či  tramvaj  
a  to  pouze  za  jednu  cenu  a  za  stejných 
podmínek.  Pravidelní  cestující  pak  jistě 
ocení  předplatné  časové  jízdenky,  které 
nabízejí výrazné slevy. 

/ JAK MOHU IDOL VYUŽÍVAT?

Výhody  IDOLu  jsou  plně  dostupné 
cestujícím  s  bezkontaktní  čipovou  kar-
tou typu opuscard. Tuto kartu lze pořídit 

na  všech  kontaktních  místech  po  celém 
Libereckém kraji za cenu 140,- Kč. Tato 
karta je personifikovaná a pro její poříze-
ní je zapotřebí žádost, fotografie a občan-
ský průkaz.

/ MÁM LIBERECKOU MĚSTSKOU KAR-
TU, MUSÍM SI POŘIZOVAT OPUSCARD?

Nemusíte.  V  tomto  případě  postačí, 
když  si  zajdete  na  předprodej  Doprav-
ního podniku města Liberce na terminál 
Fügnerova  a  požádáte  o  rozšíření  Vaší 
současné karty na tarif IDOL. Cena roz-
šíření je 10,-Kč a je prováděno na počká-
ní. 

/ MÁM KARTU VYDANOU AUTOBUSO-
VÝM DOPRAVCEM ČSAD, MUSÍM SI 
POŘIZOVAT OPUSCARD?

Ano,  stávající  karty  autobusových 
dopravců  ČSAD  neumožňují  užívání 
všech výhod v IDOLu. Pokud jste si ale-
kartu  pořídili  v  nedávné  době,  obdržíte 
na pořízení opuscard slevu (sleva 50,- Kč 
pro karty pořízené od 1.9. do 31.12. 2008 
nebo sleva 80,- Kč pro karty pořízené po 
1.1.2009).

/ MÁM OPUSCARD, JAK S NÍ MOHU 
CESTOVAT PO LIBERECKÉM KRAJI?

Závisí na tom, zda veřejnou dopravou 
cestujete pravidelně, či méně často. 

Pokud cestujete pravidelně, zakupte si 
v předprodejním místě dopravce, v osob-
ních  pokladnách  železničních  stanic 

finanční  hotovost  na  opuscard  a  pak  si 
z ní nakupujte jednotlivé jízdní doklady.  
Získáte  tím  možnost  přestupu  na  další 
druhy dopravy (vlak, autobus, tramvaj).

/ JSOU CENY PŘEDPLATNÍCH JÍZD-
NÍCH DOKLADŮ SKUTEČNĚ TAK 
VÝHODNÉ?

Ano,  například  cena  sedmidenní  jíz-
denky  pro  dospělého  se  rovná  osminá-
sobku  jednotlivého  jízdného  pro  dospě-
lého  (při  cestě  do  a  z  práce  v  pracovní 
dny  –  pondělí  až  pátek  –  cestující  jede 
veřejnou  dopravou  10  jízd,  ale  zaplatí 
jen 8 jízd. V případě třicetidenní jízdenky 
pro dospělého  je  sleva  ještě  větší. Cena 
třicetidenní  jízdenky  je  rovna  třicetiná-
sobku jednotlivé jízdenky pro dospělého 
cestujícího. 

Při  průměrném  počtu  21  pracovních 
dnů ušetří cestující 12 jízd oproti zakou-
pení jednotlivých jízdenek.

/ PROČ NENÍ MÍSTO SEDMIDENNÍHO 
KUPÓNU PĚTIDENNÍ?

Sedmidenní kupón je určen právě pro 
dojíždějící  za  prací  či  za  studiem.  Jeho 
cena  je  osminásobkem  jednotlivého 
základního  jízdného,  to znamená, že se 
vyplatí  již  při  8  jízdách  za  týden.  Při  5 
pracovních dnech obvykle vykonáme jízd 
10 a jako bonus můžeme jezdit i o víken-
dech.

pokračování na druhé straně »

Vážení cestující,

blíží  se  léto,  čas  prázdnin  a  dovole-
ných.  Blíží  se  také  1.  červenec  a  s  ním 
spuštění  integrovaného  dopravního  sys-
tému  IDOL.  Pevně  věřím,  že  již  máte 
informace  a  víte,  že  pro  užívání  všech 
výhod  IDOLu  je  nutné  mít  svoji  vlastní 
opuscard, případně si rozšířit Vaši stáva-
jící Libereckou městskou kartu. Opuscard 
si můžete pořídit na některém z kontakt-
ních míst, Libereckou městskou kartu si 
rozšíříte na terminálu MHD v Liberci ve 
Fügnerově ulici.

Integrovaný  dopravní  systém  IDOL 
si mohou již nyní vyzkoušet cestující na 
Českodubsku, kde probíhá pilotní projekt 
IDOL  Českodubsko.  V  rámci  testování 
jsou  postupně  odstraňovány  „porodní 
bolesti“, aby se ostrý provoz IDOLu mohl 
zahájit  bezproblémově  v  celém  kraji.         
A proto bych chtěl poděkovat všem ces-
tujícím zapojeným do pilotního projektu, 
za  jejich  trpělivost  a  zájem  o  fungování 
IDOLu. 

Věřím, že Vám všem IDOL přinese pří-
jemné chvíle a zlepšení v cestování naším 
krajem.

 

Česká Lípa Konopeova 2723  
(autobusové nádraží)
Česká Lípa Žižkova 231         
(Městské centrum opuscard)
Frýdlant v Čechách Nádražní 113 
(autobusové nádraží)
Jablonec nad Nisou Luční 3    
(autobusové nádraží)
Jilemnice                              
(autobusové nádraží)
Liberec Fügnerova ul.                 
(terminál MHD)
Liberec Frýdlantská 193            
(Klientské centrum opuscard)
Liberec Lidové Sady 425/1    
(recepce)
Liberec Vaňurova 885             
(autobusové nádraží)
Rokytnice nad Jizerou                                                    
Horní Rokytnice 648                
(informační kancelář ČSAD Semily, a.s.)
Semily Na Rovinkách 211      
(informační kancelář ČSAD Semily, a.s.)
Turnov Na Lukách 2198          
(autobusové nádraží)
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  Opuscard
SeZNAM KONTAKTNíCH 
MíST 

IDOL startuje

označených logem IDOL, či přímo u řidi-
če  autobusu,  označeného  logem  IDOL, 
předplatní  časovou  jízdenku  pro  Vaše 
cestování. Oproti kupování jednotlivých 
jízdních dokladů výrazně ušetříte.

“
S Opuscard

můžete cestovat 
výhodněji...

„
Více informací na 

www.iidol.cz 

a na tel. 485 110 073

  Pokud  veřejnou  dopravou  cestujete 
nepravidelně,  tak  si  vložte  na  předpro-
dejním místě dopravce, v obsazené osob-
ní pokladně železniční stanice označené 
logem  IDOL,  či  přímo u  řidiče příměst-
ského autobusu označeného logem IDOL 

Od 1. července dojde ke 
spuštění integrovaného tarifu IDOL

Slovo náměstka



ta pro 2-5 cestujících bez omezení věku 
(IDOL5+)  za  250,-Kč.  Jízdenku  zakou-
píte na libovolném předprodejním místě 
IDOL, na vybraných železničních stani-
cích  a  ve  všech  autobusech  příměstské 
dopravy, označených logem IDOL.

Léto je za dveřmi a my pro Vás máme 
tip na výlet. 

Jste skupina cestujících z Jablonce nad 
Nisou  a  chystáte  se  k  Máchovu  jezeru. 
Cestu tam absolvujete celou vlakem. Na 
zpáteční  cestě  využijete  mezi  Libercem 
a Jabloncem tramvaj. A to celé pouze za 
250,-Kč.  Jako  bonus  ještě  může  držitel 
karty  využít  nabídku  programu  Benefit 
a  po  předložení  opuscard  (nebo  pře-
programované  Liberecké  městské  kar-
ty) můžete získat slevu na jízdenku pro 
okružní plavbu  lodí po Máchově  jezeře 
či pro vstup do Máchova muzea v Dok-
sech.

A nezapomeňte, pro ty, kterým je úze-
mí  Libereckého  kraje  malé,  má  IDOL 
stále v nabídce jízdenky LIBNeT+ a LIB-
NeT5+  platné  i  pro  dopravu  na  území 
sousedního Polska či Německa.

Neváhejte a využijte IDOL již o prázd-
ninách.

Léto 
s IDOLem

Nový integrovaný tarif  IDOL nezapo-
mněl ve svých nabídkách ani na nepra-
videlné  cestující  -  výletníky.  S  novou 
jízdenkou  IDOL+  (nebo  též  ve  variantě 
IDOL5+)  můžete  cestovat  bez  omezení 
po celý den všemi dopravními prostřed-
ky  zapojenými  do  integrované  dopravy 
Libereckého kraje. Jízdenky IDOL+ svým 
zaměřením  navazují  na  dříve  zavede-
nou  a  osvědčenou  jízdenku  LIBNeT+ 
(a LIBNeT5+). Od této jízdenky se liší ve 
dvou  zásadních  parametrech  -  jízdenky 
IDOL+ a IDOL5+ platí pouze na území 
Libereckého kraje a pro  jejich zakoupe-
ní  je nutné mít  čipovou kartu opuscard 
(nebo  rozšířenou  Libereckou  městskou 
kartu). Varianta pro jednoho cestujícího 
(IDOL+) je nabízena za 120,-Kč, varian-
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Anketa  „O  nejlepšího  řidiče  autobusu 
Libereckého kraje“ aneb  jak  jezdit auto-
busy v Libereckém kraji v roce 2010 úpl-
ně zadarmo.

Rádi  bychom  Vám  připomněli  anketu 
„O  nejlepšího  řidiče  autobusu  v  Libe-
reckém  kraji“.  Své  anketní  lístky  můžete 
zasílat až do konce měsíce listopadu 2009. 
Anketní lístek naleznete na www.iidol.cz.

JAKÉ JSOU DRUHY 
JíZDeNeK V IDOLU?

V  integrovaném  dopravním  systému 
IDOL  rozlišujeme dva  základní  typy  jíz-
denek. elektronická jízdenka nahraná na 
opuscard  a  papírová  jízdenka.  Papírová 
jízdenka je nepřestupní jízdenka pro jed-
notlivou jízdu. 

elektronická  jízdenka  IDOL  nahraná 
na opuscard je mezi zapojenými dopravci 
v rámci relační a časové platnosti přestup-
ní.  Výhodné  sedmidenní  a  třicetidenní 
jízdenky je možné zakoupit jen jako elek-

Časové 
jízdné

tronické  jízdenky  nahrané  na  opuscard 
(případně  rozšířené  Liberecké  městské 
karty). Přehled jízdenek IDOL :

PAPíROVÁ JíZDeNKA IDOL

Jízdenka pro jednotlivou jízdu
Papírová jízdenka pro jednotlivou jíz-

du  platí  pouze  na  spoji  ve  kterém  byla 
vydána,  je  nepřestupní.  Výjimku  tvoří 

nou relaci, platnost jízdenky je omezena 
také časem, který je ale vždy dostatečný 
pro  Vaši  cestu.  Na  jednotlivou  elektro-
nickou jízdenku je možné využívat také 
prostředky MHD.

Sedmidenní jízdenka 
Sedmidenní relační jízdenku je možné 

zakoupit pouze jako elektronickou, tuto 
jízdenku  si  zakupujete pro Vámi  zvole-
nou relaci a jízdenka je platná po dobu 
sedmi kalendářních dnů. V těchto sedmi 
dnech  je  možné  absolvovat  libovolný 
počet  jízd  mezi  zvolenými  zónami.  Jíz-
denka Vás také opravňuje k libovolnému 
množství  jízd  prostředky  MHD,  pokud 
zóna s MHD leží na Vaší relaci. 

Při přikládání opuscard k odbavovací-
mu zařízení se Vám z Vaší elektronické 
peněženky  neodečítá  žádná  hotovost. 
Přikládání  opuscard  k  odbavovacímu 
zařízení slouží ke sběru statistických dat 
pro přepravní průzkumy a je povinné pro 
držitele všech relačních jízdenek i v pro-
středcích DPML.

/ OPRAVDU JE MOŽNÉ U RELAČNÍHO 
KUPÓNU SE ZÓNOU S MHD 
NEOMEZENĚ VYUŽÍVAT I MHD V CÍLO-
VÉ ČI VÝCHOZÍ ZÓNĚ ( NAPŘ. TURNOV 
- LIBEREC) ?

Ano, toto není nijak omezeno. Např. 
s    třicetidenním kupónem Liberec – Tur-
nov,  můžete  neomezeně  využívat  po  30 
dnů MHD v Turnově i Liberci. To zname-
ná,  že  zmíněný  kupón  má  funkci  i  jako 
tzv. „lítačka“.

/  KDe  ZíSKÁM  DALŠí  INFORMACe 
O IDOLU?

Kompletní  informace  o  IDOLu  včetně 
přehledného  tarifního počítadla nalezne-
te na internetových stránkách www.iidol.
cz,  v  předprodejních  místech  dopravců, 
v obsazených železničních stanicích ozna-
čených logem IDOL a na telefonním čísle 
485 110 073.

Více  informací  o  opuscard  získáte  na 
www.opuscard.cz 

Spuštění IDOL

Zkušenosti s pilotním 
projektem IDOL

V době redakční uzávěrky tohoto čísla 
IDOL zpravodaje máme za sebou dvou-
týdenní  zkušenost  s  novým  integrova-
ným tarifem IDOL. 

Rádi  bychom  poděkovali  a  zároveň 
se omluvili za těžkosti spojené se zave-
dením IDOL všem cestujícím, kteří  ces-
tovali  a  cestují  v  rámci  pilotní  oblasti. 

Idol zpravodaj 03/2009 
Registrováno u Ministerstva kultury ČR 
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Na  libereckém  letišti  se  předposled-
ní  květnovou  sobotu  konal  dětský  den 
s dopravou.  Liberecký kraj  připravil  pro 
děti  z  regionu  pestrý  program.  První 
ročník  dětského  dne  s  dopravou  zahá-
jil  poslanec  Robert  Dušek  a  náměstek 
hejtmana pro dopravu Libereckého kraje 
Martin Sepp. Podívat se přišly stovky dětí 
se svými rodiči a autobusy přivezly také 
děti z okolních dětských domovů. K vidě-

Dětský den s dopravou
ní byla motorová letadla, letecké modely, 
seskoky parašutistů, hasičský  a záchra-
nářský  vůz  a  soutěžilo  se  o  zajímavé 
ceny.  Náladu  všem  milovníkům  hudby 
a tance zlepšila Heidi Janků, která zazpí-
vala.  Neméně  zajímavých  zpestřením 
byl řidič autobusu, když přítomné dámy 
a děti zjistily, že se jedná o známého her-
ce Ivana Vyskočila. Ten se na chvíli stal 
středem zájmu fotoaparátů.

Třicetidenní jízdenka 
Třicetidenní relační  jízdenku je možné 

zakoupit  pouze  jako  elektronickou,  tuto 
jízdenku si zakupujete pro Vámi zvolenou 
relaci a jízdenka je platná po dobu třiceti 
kalendářních dnů. V  těchto  třiceti dnech 
je možné absolvovat libovolný počet  jízd 
mezi  zvolenými  zónami.  Jízdenka  Vás 
také  opravňuje  k  libovolnému  množství 
jízd prostředky MHD, pokud zóna s MHD 
leží na Vaší relaci. 

Při přikládání opuscard k odbavovací-
mu  zařízení  se  Vám  z  Vaší  elektronické 
peněženky  neodečítá  žádná  hotovost. 
Přikládání  opuscard  k  odbavovacímu 
zařízení slouží ke sběru statistických dat 
pro přepravní průzkumy a je povinné pro 
držitele všech relačních jízdenek i v pro-
středcích DPML.

Upozornění:
Se spuštěním IDOLu 1. července 2009 

končí Komerční sleva - 10.  jízda zdarma 
a 5% sleva na karty vydávané ČSAD.

pouze papírové jízdenky pro jednotlivou 
jízdu vydávané v MHD, které  jsou pře-
stupní, pokud tak stanoví tarif MHD.

eLeKTRONICKÉ JíZDeNKY 
IDOLU

Jízdenka pro jednotlivou jízdu 
elektronická jízdenka pro jednotlivou 

jízdu je přestupní a platná na zakoupe-

Dopravní  podnik  města  Liberce  při-
pravil na první květnový den akci nazva-
nou „Den otevřených dveří“. 

Návštěvníci  si  mohli  prohlédnout 
vozovnu tramvají, vyzkoušet si jízdu his-
torickým vozem nebo se seznámit s no-
vým dopravním systémem IDOL. 

Této  sváteční  akce  se  zúčastnil  také 
poslanec  Robert  Dušek  a  náměstek 
hejtmana pro dopravu Libereckého kraje 
Martin Sepp.

Den otevřených 
dveří v DPML 
Liberec

Velké  díky  patří  i  novým  vlastníkům 
opuscard. Mnozí z těchto cestujících nám 
poskytli  cenné  informace,  které  pomoh-
ly  k  odstranění  drobných  nesrovnalostí 
v odbavovacím zařízení. Děkujeme také 
všem řidičům a pracovníkům předprodej-
ních míst dopravců, kteří trpělivě vysvět-
lují cestujícím jak s IDOLem cestovat.

dokončení                   
z první strany »

Anketa


