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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,

Do nového roku s IDOLem !

IDOL v roce 2010
Integrovaný dopravní systém IDOL
má za sebou několik měsíců „ostrého„ provozu a je připraven nabídnout
v novém roce 2010 další novinky
a výhody.
V průběhu roku 2010 bude umožněn
prodej elektronických jízdenek IDOL
i v osobních a spěšných vlacích ČD přímo
průvodčím ve vlaku. Tuto možnost uvítají
zejména cestující, kteří nastupují ve stanicích a zastávkách, kde není umožněn
nákup jízdenek IDOL. Doposud byli tito

cestující odbaveni buď pomocí tarifu ČD,
nebo pomocí papírové nepřestupní jízdenky IDOL přímo ve vlaku.
Cestující využívající železnice jistě potěší i plánované rozšíření počtu rychlíků,
kde platí tarif IDOL. V současné době je to
pouze na třech rychlíkových spojích, mezi
Českou Lípou a Svorem. S rozšířením, se
kterým se počítá v průběhu roku 2010, jsou
spojena náročná jednání s objednavatelem
těchto vlaků, Ministerstvem dopravy ČR,
a také s dopravcem, kterým jsou ČD, a.s.
O výsledcích jednání budeme informovat

na našich internetových stránkách.
Dalším pozitivem pro nadcházející rok
2010 je udržení stávajících cen jízdného ve
veřejné dopravě. Až na několik málo výjimek u vybraných relací se jízdné nebude
zvyšovat a to ani ve městech s městskou
hromadnou dopravou.
Spokojenost cestujících je pro koordinátora dopravy jedním z měřítek úspěšnosti. Pro zlepšování potřebujeme znát Vaše
názory a potřeby. Děkujeme proto za Vaše
podnětné připomínky. Jako každý rok,
tak i letos dochází ke změnách v jízdních

BESIP Libereckého kraje v roce 2010
Pro rok 2010 chystá BESIP celkem 25
projektů. Tyto projekty se budou zaměřovat na problémové oblasti, kterými
jsou především nepřiměřená rychlost
a její následky, způsob jízdy a v neposlední řadě se budou projekty věnovat
dětem, které jsou nejohroženějšími
účastníky silničního provozu.
Dosud se Liberecký kraj intenzivně věnoval problematice alkoholu za volantem.
Impulsem byl meziroční nárůst nehod způsobený jízdou pod vlivem alkoholu v roce
2007. V současné době ukazují statistiky
pokles těchto nehod. Ale i přesto je celkový
počet nehod neustále varovný. Největším
zabijákem na našich silnicích je v současné době nepřiměřená rychlost. Proto prioritou ročního plánu BESIP Libereckého kraje
je oblast „Nepřiměřená rychlost“.
Této oblasti se budeme věnovat společně
s Policií ČR, Městskými policiemi jednotlivých měst a obcí a dalšími odbornými part-

nery. V roce 2008 se v důsledku nepřiměřené rychlosti stalo přes 1500 dopravních
nehod, při kterých zemřelo 16 lidí a další
desítky byly těžce zraněny. Do konce září
2009 zemřelo na následky tohoto nešvaru řidičů dalších 6 lidí. Proto je nutné se
tomuto tématu začít intenzivně věnovat.“,
uvedl Martin Sepp, náměstek hejtmana
pro resort dopravy.
Pro rok 2010 jsou připraveny projekty na
podporu dopravní výchovy dětí. Z rozpočtu
Libereckého kraje bude opět ﬁnancována
dopravní výchova dětí ze základních škol
na dětských dopravních hřištích, budou
poskytnuty ﬁnance na provoz těchto hřišť
a v neposlední řadě budou také pořádány
různé soutěže a aktivity pro děti.
Další projekty se budou zaměřovat na
způsob jízdy řidičů, která je viníkem mnoha nehod s vážnými následky. Dva z těchto projektů probíhají v rámci přeshraniční
spolupráce s německými partnery a předpokládá se jejich ﬁnanční podpoření

v rámci programu Cíl III.
Liberecký kraj je signatářem Evropské
charty bezpečnosti silničního provozu.
V roce 2008 se LK zavázal podílet se na
společném cíli snížení obětí dopravních
nehod na polovinu do roku 2010. Výchozím rokem je rok 2001.

řádech. I zde se řídíme Vašimi potřebami.
Také v roce 2010 budeme zkvalitňovat přípojné vazby a optimalizovat jízdní řády tak,
abychom zajistili dobrou dopravní obslužnost občanů celého Libereckého kraje.
Pevně věříme, že chystané novinky
IDOLu oceníte a že i nadále budete spokojenými a věrnými uživateli IDOLu a opuscard. Pojďme společně cestovat hromadnými dopravními prostředky i v roce 2010
a zkusme tak využít všech nabízených
výhod naplno!

dovolte mi opět několik málo slov na
úvod nového čísla IDOL zpravodaje. Je
tu závěr roku, čas, kdy by většina z nás
ráda zhodnotila průběh několika předešlých měsíců a dala si nová předsevzetí
do měsíců roku 2010. Podle mého názoru byl letošní rok co se dopravy v kraji
týče plný změn a nových výhod. Věřím,
že i pro většinu z Vás to byly změny příjemné a prospěšné. Musím přiznat, že je
pro mě potěšující sledovat stále vzrůstající počty vydávaných karet a tím i uživatelů veřejné dopravy. Za to bych znovu
rád poděkoval všem těm, kteří se snaží
o to, aby IDOL fungoval a dále se rozvíjel. Děkujeme cestujícím, kteří zasílají své
připomínky a dotazy, které nám pomáhají
řešit drobné problémy a vyvarovat se těm,
které by mohly nastat.
Přeji Vám, aby i pro Vás byl závěr
roku 2009 tím příjemně stráveným časem
v rodinném kruhu či v blízkosti přátel
a ten rok nadcházející, aby byl tím ještě
lepším, plnohodnotnějším a spokojenějším.
Krásné vánoční svátky a úspěšné
vykročení do Nového roku 2010.

Změny
jízdních řádů
Jako každoročně dochází krátce před
koncem kalendářního roku k celostátní
změně jízdních řádů veřejné autobusové a železniční dopravy. Prvním dnem
platnosti nových jízdních řádů je neděle
13.prosince 2009. Níže uvádíme nejdůležitější změny v jednotlivých částech
Libereckého kraje.
Českolipsko:
V této oblasti nastala řada menších
změn, které převážně reagují na požadavky
cestujících.
Liberecko:
Jednu z největších změn přináší zcela nová koncepce jízdního řádu na lince

www.iidol.cz
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Změny jízdních řádů
pokračování z první strany »
Liberec – Jablonec n/N, kde dochází k přidání nových spojů a vytvoření pravidelných
intervalů.
V zájmu urychlení železniční dopravy
mezi Libercem a Jabloncem n/N bude většina vlaků v denní době vedena jako zrychlené (staví pouze v Liberci – Rochlici a ve
Vratislavicích n/N).
Na železniční trati Liberec – Frýdlant
v Č. jsou přidány nové spoje ve špičkách
pracovních dnů.
Jablonecko:
Na železniční trati mezi Jabloncem n/N
a Harrachovem již probíhá anebo se připravuje výstavba několika nových zastávek.

Nový model dopravní obsluhy je připraven na autobusové lince Jablonec n/N.
– Nová Ves n/N. a na několika linkách
v okolí Tanvaldu. Komplexní změna jízdních řádů známá pod názvem optimalizace
jízdních řádů – oblast Krkonoše, Jizerské
hory jih musela být z technických důvodů
odložena.
Semilsko:
Nový koncept dopravní obsluhy je připraven na autobusových linkách Jilemnice
– Benecko, Benecko - Mrklov – Vrchlabí
a Jilemnice - Horní Branná – Vrchlabí.
Z důvodu nedostatečného využití budou
omezeny vybrané železniční spoje na trati Rokytnice n/J – Martinice v Krkonoších,
u nichž bude zajištěna odpovídající náhrada autobusy.
K omezení spojů dojde také na trati

Šance pro
nepravidelné cestující

Martinice v Krkonoších – Stará Paka a kvůli
požadavkům Královéhradeckého kraje také
na dalších tratích, překračujících hranice obou
sousedních krajů, tzn. Stará Paka – Jaroměř,
Stará Paka – Lomnice nad Popelkou – Libuň
a Turnov – Libuň – Jičín.

Cestujete veřejnou dopravou jen
občas a přesto byste rádi využívali
výhod přestupních jízdenek IDOL?
Potom právě pro Vás je tu nová anonymní karta. Vedle osobní karty opuscard se tak objevuje její „mladší sestra“, která naopak neobsahuje žádné
osobní údaje, je přenosná a může ji
tak využívat více lidí nebo i skupina
několika lidí najednou a to v případě
použití jízdenky IDOL5+.

V dálkové železniční dopravě, jejíž objednávku zajišťuje Ministerstvo dopravy ČR,
dochází rovněž k mírným omezením zhruba
na úroveň jízdního řádu 2007/ 2008.
V dálkové autobusové dopravě byl v průběhu léta ukončen provoz linky Ústí n/L – Liberec
- Vrchlabí, kterou zajišťoval Dopravní podnik
Ústeckého kraje na své vlastní obchodní riziko. Náhradu tohoto potřebného spojení zajistí
z větší části nové spoje v režii dopravců ČSAD
Semily a.s. a ČSAD Liberec a.s.

Statistiky vydaných Opuscard

Kompletní seznam změn
naleznete na www.iidol.cz

Pravidelné statistiky ukazují, že
držitelů nové opuscard stále přibývá. Srovnání letních a podzimních
měsíců přineslo do konce téměř
dvounásobný
nárůst
počtu
vydaných karet. Za měsíc červenec 2009 bylo vydáno v Libereckém kraji celkem 2 211 nových
karet a za měsíc září 2009 to
bylo již 3 567 nových karet.
V současné chvíli je na území
kraje aktivních 48 754 karet.
Jedná se o nově vydané opuscard a obnovené Liberecké
městské karty. Nejvíce žádostí
je podáváno v Liberci a v Jablonci n/N. Za první listopadový
týden bylo podáno 397 žádostí právě v Jablonci n/N.

Střípky z MHD
Jablonec nad Nisou
ČSAD Jablonec nad Nisou provozuje
na svých městských linkách již více než
deset let nízkopodlažní autobusy. Ke konci
roku 2009 bude v provozu již 25 autobusů umožňující bezbariérový nástup tělesně
postižených spoluobčanů, což je již 70%
vozidel z celkového počtu vozových jednotek určených pro zajištění bezproblémového provozu MHD.
V jablonecké městské hromadné dopravě končí k 31.12.2009 papírové průkazky.
Od 1. ledna je nahradí bezkontaktní čipová
karta opuscard. Tu lze získat v předprodeji na autobusovém nádraží. Její vystavení
trvá tři týdny a přijde na 140 korun. Kartu si zatím nemusejí pořizovat děti, které
mají žákovské průkazy s ročním kupónem,
jejichž platnost je do konce školního roku.
Liberec
Dne 9.11.2009 Dopravní podnik města Liberce, a.s. zprovoznil novou službu
cestujícím – a to možnost zakoupení jízdenky prostřednictvím mobilního telefonu.
Podrobnosti o jízdenkách naleznete na
www.dpml.cz
V sobotu 14.11.2009 byl po ukončení
výluky tramvajové trati v úseku Liberec
– Vratislavice n/N obnoven běžný tram-

vajový provoz na linkách č. 5 a 11 podle
nových jízdních řádů. Během výluky došlo
k modernizaci tramvajové tratě spojené
s dvojkolejněním a přípravou na rozchod
kolejí 1435 mm v úseku Fügnerova – Mlýnská – Klicperova a ke zdvojkolejnění tratě
v úseku U Lomu – Nová Ruda. Tato modernizace je dalším krokem výstavby tramvajové tratě na liberecké sídliště Rochlice.
V souvislosti s ukončením výluky končí
také tolerance při uznávání jednozónových
časových jízdenek pro zónu Liberec až do
Jablonce n/N a rovněž bude intenzivněji
zahájena kontrola provádění chek-in relačních kupónů v Liberci (přihlášení při nástupu do vozidla).
K 16.11.2009 začal provozovat Dopravní podnik města Liberce novou linku MHD
s číslem 32. S linkou se můžeme setkat na
trase mezi zastávkami Doubí, pošta a Průmyslová zóna Jih.
V sobotu 28.11.2009 proběhly tradiční
jízdy Čertovské tramvaje, kde nechyběli
čerti, mikuláš a ani hodný anděl.

Anonymní kartu lze použít jako elektronickou peněženku v integrovaném tarifu
IDOL pro úhradu jednotlivého jízdného,
nebo na ni nahrát jednodenní časovou jízdenku. Nelze na ni zakoupit nepřenosný
vícedenní časový jízdní doklad jako na
osobní kartu. Anonymní kartu lze zakoupit na všech kontaktních místech opuscard. Ihned po zakoupení si kartu odnášíte s sebou a můžete využívat všech jejich
výhod. Přejeme šťastnou cestu!

V letošním roce uspořádalo Město Česká
Lípa ve spolupráci s ČSAD Semily dvě akce
propagující MHD. „Den s historickými autobusy“ 19.9.2009 a „Jízda Mikulášského autobusu“ 4.12.2009.

Česká Lípa
Růst počtu cestujících v českolipské
městské autobusové dopravě je významný.
Ve srovnání s minulostí stoupl počet přepravených osob téměř dvojnásobně.

Nádherné počasí umožnilo svezení ve vyhlídkovém autobusu
Škoda 706 RTO

Nahlédnutí pod pokličku činnosti Krajské správy silnic LK
Krajská správa silnic Libereckého
kraje (KSS LK) je příspěvková organizace, která se zabývá správou a údržbou silnic II. a III. třídy a na základě
smlouvy s Ministerstvem dopravy ČR
také údržbou silnic I. třídy.
Právě údržba je dominantní činností
organizace a rozděluje se na letní a zimní. Pro laické oko je pak zimní údržba ta
viditelnější. Jejím cílem je zmírnit závady

vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami, zajistit sjízdnost problematických úseků silnic a schůdnost místních
komunikací. V zimních měsících se pak
tato činnost provádí podle předem stanového plánu, který rozděluje silnice
do tří stupňů pořadí důležitosti a určuje
také trasy posypových vozů. „Pro zimní
údržbu máme k dispozici 19 sypačů pro
chemický posyp s radlicí, 44 sypačů pro
zdrsňovací posyp s radlicí, 8 mechanis-

mů pro pluhování bez posypu, 22 traktorových radlic a škrabek a 8 sněhových fréz“,
řekl Tomáš Jakubal, ředitel KSS LK, p.o..
Dodal, že KSS LK má ve své správě 665
mostů a téměř 2 500 km silnic I., II. a III.
třídy.

chu vozovek, mytí a čištění vozovek
a dopravních značek, údržba krajnic, travnatých porostů a v neposlední řadě opravy a nátěry svodidel
a zábradlí.
Neméně důležitou činností je také
správa a údržba nemovitostí, příprava, zabezpečení a vypořádání staveb
páteřních pozemních komunikací pro
cyklisty v Libereckém kraji.

Všechny mosty, silnice a komunikace
Libereckého kraje pak KSS LK obstarává
také v letních měsících. V tuto dobu přicházejí na řadu činnosti jako jsou opravy povr-

S IDOLem cestujeme za průměrné ceny

I přesto, že zájem o IDOL a opuscard stále
stoupá, což také dokazují statistiky aktivních opuscard, je zřejmé, že ne všem je
IDOL srozumitelný a ne pro všechny stejně
výhodný. Proto s námi nahlédněte do cen
veřejné dopravy v jiných krajích naší republiky, které jsme pro Vás připravili.
Významnou novinkou byla změna tarifu,
podle kterého lze vypočítat cenu na jeden
ujetý kilometr. Původní kilometrický tarif
byl nahrazen tarifem zónově relačním.
Nově tedy cena jízdného nevychází ze skutečně ujetých kilometrů, ale z průměrné
vzdálenosti mezi dvěmi sousedními zóna-

mi. Jinými slovy můžeme říci, že někteří
cestující mohou ušetřit peníze a jiným se
jízdné o něco málo zdražilo. Jde především
o ty, kteří se přepravují na hranicích jednotlivých zón.
Vybrali jsme několik významných dopravců a porovnali jsme ceny jízdného. V žádném případě u vybrané skupiny není cena
jízdného v IDOLu tou nejvyšší. Naopak
cenové srovnání ukázalo, že IDOL patří
ke skupině dopravců s nižší cenou jízdného. Jako nejlevnější dopravce se podle
statistiky ukazuje ČSAD JIHOTRANS, a.s.
České Budějovice. Naopak nejvyšší ceny
jízdného mají v Ústeckém kraji, konkrétně Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s.
a ve Zlínském kraji dopravce ČSAD Vsetín.

JÍZDNÉ

IDOL funguje na území Libereckého
kraje od 1. července letošního roku.
Od této chvíle přinesl veřejné dopravě
mnoho změn i výhod.
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