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a.s. prezentaci o své činnosti.
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Prezentace společnosti
Jednání zastupitelstva 17. 12. 2020



• základní údaje o společnosti 

• základní údaje o veřejné dopravě

• základní činnost společnosti

• schéma sítě MHD

• služby pro SMJNN a DSOJ

• činnost společnosti v letech 2018, 2019 a 2020  

• úspora – Covid

• předběžná úspora 2021 – 2022 z provedené optimalizace

• projekty a vize v dalším období

Obsah prezentace



• zahájení činnosti 2018

• první zaměstnanec - 1. 5. 2018 (řádné výběrové řízení, odborná 
způsobilost pro provozování veřejné dopravy)

• koncese pro provozování veřejné dopravy – možnost zajištění veřejné 
dopravy vozidly do a nad 9 osob

• JD členem Sdružení dopravních podniků ČR

• příkazní smlouva se SMJNN (fakturace poskytovaných služeb řešena 
Dodatkem smlouvy)

• příkazní smlouva s DSOJ (úhrada poskytovaných služeb řešena 
fakturací pro SMJNN - členem DSOJ) 

Základní údaje o společnosti



MHD – aktuální stav x změny od 1. 2. 2021

• počet autobusů v provozu 28, od 1. 2. 2021 v provozu 26 vozidel

• počet linek 24, od 1. 2. 2021 počet linek 22

• počet ujetých km za rok 1 490 tis., od 1. 2. 2021 1 415 tis. km

• objednávka dopravy DSOJ, od 1. 2. 2021 SMJNN

• financování dopravy DSOJ a LK, od 1. 2. 2021 SMJNN, DSOJ, LK (LK přispívá 

na provoz linek MHD vedených za hranicí města)

Základní údaje o veřejné dopravě

DSOJ = Dopravní sdružení obcí Jablonecka, založení na podzim 1995, sdružuje obce napojené na MHD:

Jablonec n. N., Bedřichov, Janov n. N., Lučany n. N., Nová Ves n. N., Pulečný a Rychnov u Jablonce n. N.



Tramvajová linka č. 11
• uzavřené Memorandum o spolupráci objednatelů při zajištění obslužnosti 

tramvajovou dopravou (SMJNN, SML a LK)

• financování provozu do 30. 6. 2020: SML uzavřená smlouva s dopravcem, SMJNN     
a LK přispěvatelé

• financování provozu od 1. 7. 2020: SML a SMJNN uzavřená smlouva s dopravcem,  
LK přispěvatel

Regionální autobusová doprava na Jablonecku   
• dopravce do roku 2028 BusLine LK 

• financování provozu LK

Základní údaje o veřejné dopravě



Schéma sítě MHD
do 31. 1. 2021



Schéma sítě MHD
od 1. 2. 2021



• květen 2018 – zahájení činnosti (zajištění chodu společnosti – účetnictví, 
mzdová agenda, Živnostenský úřad)

• zlepšení a sjednocení informovanosti občanů o veřejné dopravě:

— kvalitní webové stránky,

— jednotné informace na zastávky a do vozidel MHD.

• převzetí činnosti agendy mimořádností v provozu MHD:

— stanoviska k uzavírkám komunikací a objízdným trasám MHD,

— příprava standardních a objížďkových jízdních řádů,

— spolupráce s KORID LK (přestupní vazby, úpravy JŘ).

Základní činnost společnosti



Přehledné

informování

o objížďkách



Činnost pro SMJN:

• zpracování odborných podkladů a vyjádření dle zadání objednatele

• účast na jednáních k veřejné dopravě

• TT 11 (zpracování návrhu koncepce Memoranda, připomínkování víceleté smlouvy, 
stanoviska, odborné konzultace a návrhy řešení spolufinancování – např. pro rok 
2021 úspora SMJNN 8 mil. Kč)      

Činnost pro DSOJ:

• zpracování odborných podkladů a vyjádření dle zadání objednatele

• účast na jednáních k veřejné dopravě

• kontrola plnění smlouvy ze strany dopravce

Služby pro SMJN a DSOJ



Rozvojové projekty 2018 

• projekt rozvoje midibusů v systému MHD (malokapacitní vozidla do 30 osob)

• koncept rozvoje MHD (přímá obsluha nemocnice, ulice 28. října, prodloužení 

dopravy z Horní Proseče do Vratislavic nad Nisou)

• analýza potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní obslužnosti Jablonecka 

prostřednictvím JD od 1. 1. 2020 (kombinace nových a starších vozidel – průměrné 

stáří 4 roky) 

• konzultační činnost, odborné poradenství, účast na výrobních výborech – dopravní 

a provozní řešení nového terminálu hromadné dopravy (praktické poznatky z 

provozu)

Činnost 2018





Provoz MHD

• zajištění poskytování slev jízdného a způsobu vyúčtování bez nárůstu vícenákladů 

pro DSOJ (sleva 75% pro žáky, studenty a seniory)

• spolupráce se SMJNN a DSOJ na zajištění dopravy od 26. 1. 2019

• zajištění bezproblémového přechodu systému MHD 

při změně dopravce DPMLJ x BusLine 

• vyřešení plateb jízdného při zrušení papírových jízdenek MHD 

Činnost 2018



Rozvojové projekty

• Memorandum o spolupráci obcí DSOJ – zajištění dopravy v následujícím období 

• APC – Automatické počítaní osob ve vozidlech MHD 

(důležité pro příspěvek LK a úpravu rozsahu provozu)

• analýza potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní obslužnosti Jablonecka 

prostřednictvím JD od 1. 2. 2021 (nové autobusy) 

• konzultační činnost, odborné poradenství, účast na výrobních výborech –

dopravní a provozní řešení nového terminálu hromadné dopravy (praktické 

poznatky z provozu)

Činnost 2019



Předběžné tržní konzultace:

• zajištění dopravy externím dopravcem

• nákup nových autobusů pro MHD (zajištění provozu MHD vlastním dopravcem)

Nová koncepce dopravy MHD na Jablonecku od 1. 2. 2021

• Výsledek? Úspora 75 tis. km/rok = 3 342 000 Kč/rok

• odstranění souběhů MHD x PAD v úseku Rýnovice – Paseky

• nové trasy MHD, návrhy nových zastávek – areál nemocnice, ulice 28. října

Činnost 2019
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Úpravy rozsahu provozu v souvislosti s epidemií COVID-19

• změny jízdních řádů od března do listopadu

– úspora více než 150 000 km

• rychlejší operativa provedených změn než u dopravních podniků 

(opakovaná žádost SMJNN adresovaná DPMLJ k omezenému provozu na 

tramvajové  lince č. 11)

• Výsledek? Dosažené úspory z provozu k 30. 11. 2020 pro DSOJ 3 081 500 Kč

Činnost 2020
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Projekty pro zlepšení dopravní obslužnosti:

• zavedení nové linky MHD č. 123 Autobusové nádraží – Liberecká

• zřízení nové otočky busů Mšeno, škola

• zastávka v areálu nemocnice a v ulici 28. října

Činnost 2020







• zajištění bezproblémového přechodu systému MHD 

při změně dopravce BusLine x Umbrella

• obstarání a následný provoz odbavovacích zařízení pro MHD 

dle pokynů DSOJ (uzavření Smlouvy se společností EM TEST ČR) 

• konzultační činnost, odborné poradenství, účast na výrobních výborech –

dopravní a provozní řešení nového terminálu hromadné dopravy (praktické 

poznatky z provozu)

• zpracování plánu dopravní obslužnosti Jablonecka na období 2021 – 2025 

s výhledem do 2030

Činnost 2020



• dokončení Plánu dopravní obslužnosti Jablonecka 
na období 2021 – 2025 s výhledem do 2030

• příprava a koordinace na hladký přechod změn v MHD od 1. 2. 2021 
(nový dopravce, změna tras linek MHD, nový odbavovací systém)

• zajištění vyúčtování plateb bezkontaktní bankovní kartou 
(smlouva s acquirerem)

• ambice JD stát se koordinátorem dopravy za SMJNN (koordinace dopravy při 
investičních akcích, poradenská a koordinační činnost na další druhy dopravy, řešení 
problematiky dlouhodobě odstavených vozidel v širším centru a na sídlištích, 
příprava konceptu parkování)

• zajištění MHD pro DSOJ od 1. 2. 2023  

Projekty a vize v dalším období



Děkuji za pozornost

Ing. Luboš Wejnar
Jablonecká dopravní a.s.


