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Luboš Wejnar je v čele městské akciové spo-
lečnosti Jablonecká dopravní několik let.
Proč byla společnost založena, jaký je její
smysl a budoucnost? Na tyto a jiné otázky
odpověděl ředitel společnosti.

Proč vznikla Jablonecká dopravní?
Musíme se vrátit do roku 2017. Tehdejší vedení
Liberce se rozhodlo vyměnit představenstvo
DPMLJ a se zástupci Jablonce už nově nepočí-
talo. Navíc se blížil konec desetileté smlouvy,
která měla být ukončena k 31. 12. 2019. Proto se
město Jablonec rozhodlo spolehnout raději sa-
mo na sebe a založilo Jabloneckou dopravní.
Aby mohlo město zajistit dopravu v plném roz-
sahu a kvalitě vlastními silami, muselo jednat
ihned. Zákonné lhůty jsou dlouhé a vše zorga-
nizovat není vůbec jednoduché. 

Proč dodnes Jablonecká dopravní nejezdí?
Od května 2018 začala Jablonecká dopravní in-
tenzivně připravovat zajištění MHD na Jablo-
necku od roku 2020. Situaci zkomplikovala před-
časná výpověď smlouvy mezi DPMLJ a BusLine.
Dvouleté přípravy nebylo možné zkrátit na tře-

tinu. Dopravní sdružení obcí Jablonecka (DSOJ)
navíc do poslední chvíle pracovalo s příslibem
DPMLJ, že dopravu zajistí. To se nakonec ne-
stalo – DPMLJ nabídlo dopravu zredukovanou
na třetinu. To bylo pro DSOJ i město naprosto
nepřijatelné. Představte si, že by jel jen každý
třetí autobus. Proto DSOJ uzavřelo na dva roky
smlouvu s BusLine. Nová situace tak úplně
změnila původní cíl Jablonecké dopravní.

K čemu slouží Jablonecká dopravní dnes?
Jablonecká dopravní vždy byla a stále je při-
pravena v budoucnu dopravu převzít a zastře-
šit. V rámci příprav přišla s celou řadou vylep-
šení pro cestující. Okamžitě došlo ke zlepšení
informovanosti cestujících, povedlo se zajistit
hladký přechod při změně dopravce v roce
2019 a to samé se předpokládá v roce 2021. Od
1. 2. 2021 většina cestujících jistě ocení nový
koncept dopravy. Díky nasazení menších auto-
busů na méně vytížených spojích a novému
uspořádání linek městská kasa ušetří ročně
přes 3,3 mil Kč, a přesto cestujícím nabídne nové
linky, např. přímé spojení centra města s hlav-
ním vchodem jablonecké nemocnice.

Každodenní činností společnosti je kontrola
kvality služeb dopravce (čistota vozidel, dodr-
žování jízdních řádů, informace na zastávkách
a jejich čistota) a řešení mimořádných situací
provozu (uzavírky, objížďky, nehody, výlukové
jízdní řády, omezení provozu v době covidu).
Promptní přístup Jablonecké dopravní umožnil
Jablonci a okolním obcím uspořit 3 mil. Kč,
aniž by to narušilo dopravní obslužnost. Jiná
města nám tyto úspory tiše závidí. 

Nejčerstvějším projektem jsou nové možnosti
odbavení cestujících. Od února půjde ve všech
autobusech MHD platit bezkontaktní bankovní
kartou. 

(end)

Od 1. 2. 2021 kromě změny dopravce a čás-
tečné úpravy trasování městských linek
městské hromadné dopravy dojde i k výměně
odbavovacího zařízení.

Dopravní sdružení obcí Jablonecka pověřilo
společnost Jablonecká dopravní, a. s., obstará-
ním a následným provozem odbavovacích zaří-
zení pro MHD Jablonec nad Nisou.

„Z oslovených firem podala nejvýhodnější
nabídku společnost EM TEST ČR, s. r. o. Za za-
jištění provozu odbavovacích zařízení po dobu
pěti let a poskytnutí souvisejících služeb zapla-
tí Jablonecká dopravní celkem 2 111 000 korun.
Částka je tak o 700 000 korun nižší, než byl
předpoklad,“ sdělil Luboš Wejnar, ředitel Jablo-
necké dopravní.

Nová odbavovací zařízení oproti současným
nabídnou cestujícím kombinované odbavení
kartou Opuscard a nově i bankovní kartou včet-
ně jiných nosičů (mobilní telefon, náramky, ho-
dinky apod.).

Do budoucna se předpokládá rozšíření o dal-
ší elektronické nosiče a QR kódy. Nová odbavo-
vací zařízení umožní prodej jízdenek do všech
zón IDOL, do budoucna se počítá s možností
propojení dalších IDS. Zařízení budou opět čás-
tečně samoobslužná. Oproti stávajícím zvyklos-
tem bude k zakoupení jednotlivé jízdenky třeba
provést nejprve volbu druhu jízdného a násled-
ně volbu způsobu platby, zda prostřednictvím
Opuscard nebo bankovní kartou. Při platbě jízd-
ného v hotovosti u řidiče nedochází k žádným
změnám. Taktéž se nemění cena jízdného. (lw)

■ Platit lze bezkontaktní bankovní kartou 

Jablonecká dopravní – jistota
v době nejistoty

Novinky v dopravě 
zvýší komfort a pohodlí
Počátek února nového roku přinese ne-
zvykle mnoho novinek v městské hromad-
né dopravě. Kromě již avizované změny
dopravce se při nástupu do vozidel setkáte
s novým odbavovacím zařízením. Způsob
odbavení i nadále zůstává částečně samo-
obslužný a kromě platby kartou Opuscard
bude nově možné hradit jednotlivé jízdné
prostřednictvím bezkontaktní bankovní
karty.

Další zásadní změnou je úprava vedení
linek MHD na území města. K dispozici
vám budou nová zajímavá dopravní spoje-
ní, o které jste žádali ve svých podnětech.
V dopravním systému zůstávají zachovány
intervaly mezi jednotlivými spoji 30 mi-
nut, které se v době dopravní špičky pra-
covního dne zkracují na 15 minut. 

Tak jako u každé novinky či změny se
nemusí vše povést i při sebelepší vůli na
100 %. Pokud budete mít k novému systému
vedení linek jakékoli náměty či připomín-
ky, napište nám je na e-mailovou adresu
jabloneckadopravni@mestojablonec.cz.
V průběhu měsíce února a března budeme
podněty vyhodnocovat a jsme připraveni
od 1. 4. 2021 provést případné korekce.

Děkuji vám, že využíváte služby měst-
ské hromadné dopravy, a přeji všem hod-
ně zdraví v novém roce. 

Luboš Wejnar, 
ředitel Jablonecké dopravní

Foto archiv Umbrella

Foto archiv 
EM TEST ČR
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Od pondělí 1. 2. 2021 dochází po několika le-
tech k úpravě vedení linek MHD na území
města Jablonec nad Nisou. Jaké změny
v systému MHD nastanou? 

Systém MHD byl přehodnocen na základě prů-
zkumů obsazenosti jednotlivých spojů s cílem
vyhovět většině cestujících, zohledněno bylo též
nasazování různých typů vozidel jak s ohledem
na využití spojů, tak s ohledem na charakter ko-
munikací na trase linky. Častou změnou je pro-
pojení dvou linek vedených z autobusového
nádraží do různých částí města do nové jedné
linky, tím se zvýší nabídka přímých spojení bez
nutnosti přestupu v centru města. 

Jaká nová spojení mohou cestující 
očekávat?
Přímá obsluha areálu nemocnice z centra měs-
ta novou linkou č. 103 Paseky – autobusové nád-
raží – nemocnice – Horní Proseč (ve směru
z centra města zastávka přímo v areálu nemoc-
nice, ve směru zpět v blízkosti heliportu – za-
stávka Nemocniční).

Přímé spojení Kokonína a Vrkoslavic s polikli-
nikou, poštou, obchodním centrem Central
a nemocnicí novou linkou č. 105.

Přímé spojení Jabloneckých Pasek a sídliště
Šumava s obchodním centrem Rýnovka uprave-
nou linkou č. 106.

Nové dopravní spojení okolí nemocnice s hor-
ním centrem města se zastávkou v ulici 28. říj-
na upravenou linkou 106.

Přímé spojení sídliště Žižkův Vrch s obchodním
centrem Rýnovka prodlouženou linkou č. 107.

Rychlé spojení ze mšenské Arbesovy ulice do
centra novou linkou č. 110 Mšeno, Arbesova –
Mšeno – autobusové nádraží.

Školní linka č. 131 zkrácena pouze na úsek
Paseky – Mšeno, Arbesova. Z centra města do
Pasek je doprava zajištěna novou linkou č. 103,
na kterou linka 131 navazuje 

Jakých linek MHD se provedené 
změny netýkají?
Páteřní linky č. 101 Rychnov – autobusové nád-
raží – Janov – Bedřichov.
Páteřní linky č. 104 Lukášov – autobusové nád-
raží – Lučany – Maxov.
Linky č. 113 na Malé Vrkoslavice.
Linky č. 115 Rychnov – autobusové nádraží (Pa-
seky / Rýnovice).
Linky č. 126 Janov – Hrabětice.
Trasy linky č. 102 (některé spoje vedeny v jiných
časových polohách v prokladu s linkou 103).
Školních linek č. 132 Nová Ves – sídliště Šuma-
va – autobusové nádraží – Rýnovice a č. 133
Horní Proseč – Rýnovice – Mšeno – Žižkův Vrch.
Zimní víkendové a prázdninové linky MHD
č. 121 Pražská – Hrabětice – Bedřichov – Pražská.
Noční víkendové linky nově označené č. 130 au-
tobusové nádraží – Kokonín – Liberecká – Rý-
novice – Mšeno – Pražská.

Co dále v systému MHD zůstává 
beze změn?
Přestupní vazby mezi jednotlivými linkami na
autobusovém nádraží.

Časy odjezdů linek z autobusového nádraží –
linky 101, 102, 103, 104, 108 vždy v 15. a 45. mi-
nutu, linky 105, 106, 107 vždy v 00. a 30. minutu.

Rozmístění nástupišť na autobusovém nádra-
ží podle současných směrů odjezdů. 

Kde je možné získat více informací 
o připravovaných změnách?
Veškeré informace k připravovaným změnám
jsou k dispozici od 20. 12. 2020 na webových
stránkách společnosti Jablonecká dopravní, a. s.,
www.jabloneckadopravni.cz.

Které linky nově pojedou 
do jednotlivých lokalit?
(přehled je pouze rámcový, obsahuje pravidelné
linky, kromě těchto linek mohou některé lokality
obsluhovat též školní linky nebo jednotlivé spoje
jiných linek).

• Kokonín, Vrkoslavice:
– linky 101 a 113 jako doposud.
– nová linka 105 do centra a dále přes zastávku

Lázně a Rýnovickou ulici do zastávky U Te-
nisu.

• Žižkův Vrch:
– linka 107 (namísto linky 112, nově až do za-

stávky Želivského).
– linka 108 (ve špičkách pracovních dnů na au-

tobusové nádraží, o víkendech jako dosud až
do Pasek).

• Divadlo, Liberecká ul., nemocnice a okolí:
– linka 104 a o víkendech linka 114 obousměr-

ně jako dosud.
– nová linka 105 ve špičkách do Vrkoslavic

a Kokonína.
– linka 112 ve špičkách ze Mšena, okolo divad-

la, Libereckou ul. a přes centrum zpět do
Mšena.

– linka 106 – ze zastávky Nemocniční (u heli-
portu) spojení linkou přes Želivského do
Rýnovic a Mšena anebo přes ul. 28. října a ob-
chodní akademii do centra a dále na Šumavu
a do Pasek.

– nová linka 103 z Pasek přes centrum a ne-
mocnici na Horní Proseč, obousměrně vede-
na okolo divadla.

• Horní Proseč:
– nová linka 103 v pracovní dny.
– o víkendech linka 114 jako dosud.
– nová linka 105 ve špičkách posiluje spojení

do a ze zastávky U Tenisu.

• Želivského:
– linky 106 a 107 jako dosud, linka 107 pro-

dloužena přes centrum na Žižkův Vrch, linka
106 na Šumavu a do Pasek.

• Rýnovice, průmyslová zóna:
– linka 104 celodenně.
– vybranými spoji obsloužena též linkami 107,

109, 112.

• Rýnovice, samoobsluha:
– nově obsluhována linkou 107, kterou lze ces-

tovat buď směr Želivského – nemocnice –
centrum – Šumava – Paseky 
anebo směr Mšeno – centrum – Žižkův Vrch
(při nástupu věnujte pozornost směru jízdy
autobusu).

– dále obsluhována linkami 109, 112.

• Ostrý roh, Mšeno:
– linka 101 jako dosud.
– linka 107 půlí interval mezi spoji linky 101,

jede přes centrum na Žižkův Vrch.
– ve špičkách nabídku spojení rozšiřují linky

112 (od Ostrého rohu přes Mšeno, v centru
přes divadlo, Libereckou, lázně a zpět do
Mšena) a 110 (z Arbesovy ul. přes zastávku
Mšeno, škola do centra).

• Plavecký bazén, Bižuterie:
– linka 118 z Jindřichova do centra.

• Paseky, sídliště Šumava:
– linka 104 jako dosud.
– linka 106 namísto dosavadní linky 119, vede-

na přes centrum k nemocnici, do Želivského,
Rýnovic a Mšena).

– linka 114 o víkendech jako dosud.

• Paseky, Podhorská ul., Novoveská ul.:
– nová linka 103 z Pasek přes centrum a dále

přes nemocnici na Horní Proseč.
– linka 102 do centra ve špičce doplňuje linku

103.
– Novoveskou a Jarní ul. obsluhuje též nová

linka 116 v časech, kdy doplňuje spojení lin-
kami 102 nebo 103.

• Na Hutích, Lesní ul.:
– nová linka 116.

Úprava vedení linek MHD od 1. 2. 2021
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Jste bývalý fotbalista, jaký osud vás zavál
k dopravní společnosti?
To, že jsem před téměř 16 lety „přestoupil“ od
fotbalu k dopravě, bylo částí dílem náhody
a částečně jsem se vrátil k tomu, co jsem vystu-
doval. Jsem absolventem dopravní průmyslovky
a před revolucí v roce 1989 jsem pracoval jako
strojvedoucí, takže jsem se k dopravě po ukon-
čení mé skoro patnáctileté profesionální kariéry
vrátil. Jen ze železničních kolejí jsem zamířil
na silnici. Začal jsem nejdříve poskytovat limu-
zinovou firemní dopravu pro nadnárodní spo-
lečnosti a od roku 2008 i dopravu autobusovou.
Od roku 2014 začala Umbrella Mobility spolu-
pracovat s mamutím FlixBusem a od roku 2017
jsme se stali jeho největším evropským partne-
rem.

Jak dlouho společnost působí, čím se zabývá?
Dceřiné společnosti ze skupiny Umbrella Mo-
bility působí od roku 2004 v České republice
a od roku 2013 i v Německu v dopravních a ser-
visních službách, kde zajišťujeme mezinárodní
i vnitrostátní autobusovou dopravu, městskou
a příměstskou dopravu, náhradní železniční do-
pravu. Zajištujeme také expresní, karosářské
a zasklívací servisní služby pro minibusy, auto-
busy a trucky. Provozujeme cestovní kancelář,
pořádáme a zjišťujeme hromadné i individuál-
ní zájezdy a teambuildingy. Máme také charte-
rovou společnost na pronájem plachetnic a mo-
torových lodí včetně kabinového charteru po
celém světě. 

Jaké má společnost zkušenosti s MHD?
Od roku 2017 zajišťujeme v ČR vnitrostátní
přepravu osob pro společnost FlixBus. Její ob-
jem je jen na území ČR více jak trojnásobný
v porovnání s objemem zakázky v Jablonci nad
Nisou. Městskou a příměstskou dopravu jsme
doposud v ČR neprovozovali, ale v Německu
obstaráváme městskou a příměstskou dopravu

v Hamburku, a to ve zhruba dvojnásobném ob-
jemu jak v Jablonci. K tomu provozujeme
městskou, příměstskou a náhradní autobuso-
vou dopravu v Karlsruhe, která je zhruba ve
srovnatelném objemu jako v Jablonci. Dále pak
zajišťujeme náhradní dopravu po celém sever-
ním Německu pro společnost Deutsche Bahn.
Primárně jsme ale největším evropským do-
pravcem společnosti FlixBus s objemem převy-
šujícím 25 milionů kilometrů ročně. 

Jaké vozy budou jezdit v Jablonci?
Zde bude nasazeno 26 vozidel Mercedes Benz
Citaro II a čtyři vozy Mercedes Benz Sprinter
City. Celkově společnosti ze skupiny Umbrella
Mobility provozují více jak 200 autobusů.

Máte dostatek personálu?
Naše společnost disponuje jen v ČR více jak
300 řidiči, kteří mohou kdykoliv v Jablonci vy-
jet. Primárně budeme dopravu zajišťovat míst-
ními řidiči z Jablonecka a Liberecka, kteří od-
sud pocházejí a v regionu bydlí. 

Dosud dopravu zajišťovaly vozy splňující
normy Euro 6. Jaké emisní normy mají vaše
autobusy a jaký vliv mají na životní pro-
středí co se týče hlučnosti a emisí?
Naše vozidla jsou z přesné poloviny Euro 5 EEV
a Euro 6. Provozujeme vozidla, která působí
v evropských velkoměstech. Kdyby tyto autobu-
sy neodpovídaly velmi přísným požadavkům
jednotlivých evropských států, tak nás tam s ni-
mi nenechají vůbec jezdit. Do centra Hambur-
ku či Berlína dnes nepustí nikoho s dieselovým
osobákem, natož se špatným dieselovým auto-
busem. Emisní norma Euro 5 EEV od Merce-
desu není v žádném případě horší od emisní
třídy Euro 6 autobusu SOR nebo IVECO, které
běžně dopravu v Jablonci zajištují. Každopádně
jízdní komfort a hlučnost vozidel ať posoudí sami
cestující, ale jsem přesvědčen, že budou velmi
mile překvapeni. Já sám bych byl samozřejmě
nejraději, kdybychom mohli do Jablonce nasa-
dit úplně nové vozy Mercedes Benz Citaro Hyb-

rid, ale to nebylo z důvodů pouze dvouleté za-
kázky ekonomicky vůbec možné. Nový hybrid-
ní bus stojí více jak 300 tisíc Euro bez DPH, a to
by v případě pouze dvouleté zakázky znamena-
lo více jak stokorunové náklady na každý kilo-
metr. My jsme naší nabídkou ušetřili Jablonci
obrovské prostředky, které se dají jistě lépe vy-
užít ve prospěch města a jeho občanů. V přípa-
dě, že bude vypsaná nová zakázka alespoň na
8 let, a pakliže by nám bylo přáno a zakázku
jsme vyhráli, tak mohu určitě slíbit, že bychom
tyto špičkové a nejmodernější hybridní autobu-
sy v Jablonci nasadili. 

Na co se mohou Jablonečané od února těšit?
Děláme, a vždy dělat budeme, úplné maximum
pro to, abychom poskytovali všude tam, kde pů-
sobíme, maximální možný firemní servis s co
možná nejlepším vozovým parkem. Neděláme
vůbec žádné rozdíly mezi tím, zdali jde o Ham-
burg se dvěma miliony obyvatel nebo o Jab-
lonec s padesáti tisíci obyvatel. To, že se nám
zvláště ze začátku ne úplně vše povede a že ně-
jaké „porodní“ bolesti určitě nastanou, je více
než jasné. Nejdéle po měsíci si ovšem vše sed-
ne. Jsem přesvědčen, že v celkovém kontextu
dvouletého období budou obyvatelé Jablonecka
s našimi službami spokojeni. 

Jiří Endler

Nový dopravce zaměstná 
řidiče z regionu
Měsíc zbývá do změny dopravce, který bude od února zajišťovat autobusovou
dopravu v Jablonci nad Nisou a v okolních obcích, které jsou členy Dopravního
sdružení obcí Jablonecka (DSOJ). V Jablonci budou zajišťovat dopravu ryze české
firmy Umbrella Coach & Buses a Umbrella City Lines, které mají i českého majitele,
jejich jednatelem je Pavel Steiner.

Foto 4 x archiv Umbrella


