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Důvodová zpráva

Od pondělí 1. 2. 2021 v systému městské hromadné dopravy nastalo několik 
zásadních změn. Veřejnou dopravu na Jablonecku na základě uzavřeného 
smluvního vztahu se SMJNN začal provozovat dopravce Umbrella           
Coach & Buses s.r.o. Zároveň od stejného data došlo ke změně odbavovacího 
zařízení a byla uvedena v platnost připravovaná optimalizace linek MHD se 
zadáním úspory 70 tis. km v katastru SMJNN.

Nový dopravce má k dispozici 30 autobusů značky Mercedes na dieselový 
pohon. 26 autobusů je v délce 12 metrů, 4 vozidla jsou malokapacitní 
s délkou do 8 metrů. V provozu je v době největší dopravní špičky celkově 26 
autobusů, 15 % vozového parku slouží jako rezerva pro řešení případných 
poruch a mimořádností v dopravě. 
Část řidičů (43) přešlo k novému dopravci od původní dopravní společnosti, 
která dopravu zajišťovala do 31. 1. 2021. Další řidiči operující na Jablonecku 
jsou kmenovými řidiči nového dopravce z jiných provozů.
V prvních dnech se dopravce potýkal s vyšším procentem zpožděných spojů, 
řádně nefungovaly přestupní vazby v centrální zastávce „Autobusové 
nádraží“. Dále docházelo k chybovosti v zajištění tras nových linek, došlo      
i k několika výpadkům v zajištění spojů, případně část linky byla 
zabezpečena po nesprávné trase.
Jablonecká dopravní s dopravcem úzce spolupracuje od listopadu, je 
nápomocna dopravci s řešením veškerých povinností spojených s provozem 
MHD. Od zahájení samotného provozu JD s dopravcem komunikuje 
několikrát denně s cílem eliminovat co nejdříve veškeré zjištěné nedostatky. 
V druhém týdnu provozu již nastalo výrazné zlepšení v přesnosti 
zabezpečených spojů a minimalizovaly se nedostatky v přestupních vazbách. 
Zástupci dopravce aktivně přistupují k odstraňování zjištěných neshod. 
K určitému procentu zpožděných spojů přispěly také nepříznivé klimatické 
podmínky (vyšší spad sněhu a tím zhoršená průjezdnost některých klíčových 
komunikací a velmi vysoké mrazy).
Shrnutí: Dopravce musí eliminovat občasné výpadky spojů a zkvalitnit 
přestupní vazby. Vozidla dále budou doplněna informací pro cestující            
o zastavení autobusu na následující zastávce po zmáčknutí tlačítka pro 
výstup a zvukovým znamením o zavírání dveří. Dopravce do vozidel doplňuje 
protismykové pásy s ohledem na zjištěnou kluzkost podlahové krytiny.    

Od února je zároveň v provozu nasazen zcela nový odbavovací systém. Dle 
uzavřeného smluvního vztahu s dopravcem dodává odbavovací systém 
objednatel. Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci zajistila odbavovací 
systém pro DSOJ Jablonecká dopravní. Dodavatelem se stala na základě 
nejvýhodnější předložené nabídky společnost EM TEST ČR spol. s r.o. 
Standardní dodání nových odbavovacích systémů trvá až 9 měsíců. JD 
s DSOJ pořídila tato zařízení za 8 týdnů.
Před nasazením do ostrého provozu prošel systém zkušebním provozem. Při 
zkouškách 30. 1. 2021 nevykazoval vážnější vady. Po zahájení provozu bylo 
zjištěno, že zařízení nepřijímá platby prostřednictvím starších karet 
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OPUSCARD (vyrobeny do roku 2017). Jablonecká dopravní začala ihned 
společně s vedením SMJNN zjišťovat původ incidentu. Chybu v platební 
aplikaci přiznává ČSOB, která aktuálně řeší se svojí servisní organizací 
možnosti provedení softwarové úpravy. Než bude neshoda odstraněna je 
jedním z řešení bezplatná výměna těchto karet, včetně přehrání zůstatku 
hotovosti z původní karty na novou. Aktuálně probíhají jednání mezi 
zástupci ČSOB a KORID LK. V MHD Jablonec je aktivních 7 % z celkového 
počtu 25 tis. karet vydaných do roku 2017. 
V prvních dnech se nová odbavovací zařízení potýkala s občasným výpadkem 
možnosti platby jízdného prostřednictvím bezkontaktní bankovní karty. Tyto 
nedostatky jsou již odstraněny a k 15. 2. 2021 bylo 339 jízdenek 
uhrazeno bankovní kartou. 
Díky novému odbavovacímu zařízení je jablonecká MHD jako první zapojena 
do centrálního dispečinku Libereckého kraje. Přes počáteční problémy se 
zasíláním dat z odbavovacích zařízení je od 11. 2. 2021 systém funkční. 
Řidiči z centrálního dispečinku dostávají informace o případných zpožděních 
jednotlivých linek MHD při realizování přestupních vazeb. Jedná se                
o přestup mezi spoji MHD na autobusovém nádraží, na zastávce Ostrý Roh 
mezi linkou MHD č. 101 a regionální linkou č. 141 Liberec – Jablonec nad 
Nisou a v Rychnově u Jablonce nad Nisou při přestupu mezi MHD                
a vlakovými spoji.
Po odstranění problému s GPS umístěnou v odbavovacím zařízení je taktéž 
funkční automatické hlášení zastávek MHD. S dopravcem se řeší hlasitost 
hlášení ve vozidlech.
Shrnutí: Co nejdříve je třeba vyřešit zjištěnou neshodu při platbě 
jednotlivého jízdného starším typem OPUSCARD ze strany ČSOB. Dodavatel 
odbavovacího systému musí eliminovat výpadky při odbavení cestujících, 
kteří mají zakoupeny časové jízdní doklady na kartách OPUSCARD               
a nedostatky spojené s ovládáním dalších periférií ve vozidlech (informační 
panely, hlásiče zastávek). 

Poslední změnou realizovanou od pondělí 1. 2. 2021 je úprava jízdních řádů 
a částečně také linkového vedení na území SMJNN. Poslední velké úpravy 
tras linek MHD byly provedeny v roce 1996. V dalších letech následovaly 
dílčí změny, například v roce 2009 přetrasování linky č. 101 v centru města.
Na základě zadání přináší provedená optimalizace objednateli roční úsporu 
70 tis. km (3,1 mil Kč při kompenzaci 44,56 Kč/km). V pracovní dny je 
aktuálně vypravováno 533 spojů, o víkendu 233.
Jablonecká dopravní shromažďuje veškeré podněty a připomínky od 
cestujících k provedeným změnám v systému MHD. Cestující mohou 
kontaktovat Jabloneckou dopravní do konce března, následně dojde na 
základě obdržených požadavkům k případným úpravám jízdních řádů.
Nejvíce přijatých podnětů je od občanů Horní Proseče k současnému 
rozsahu dopravy (prodloužení intervalů z 30 minut na 60 minut v úseku z 
Horní Proseče do zastávky U Tenisu). Další připomínky k rozsahu dopravy 
jsou evidovány od občanů sídliště Na Vršku a okolí zastávky Petra Bezruče. 
Podněty k provedeným změnám Jablonecká dopravní obdržela i od občanů 
bydlících v Jabloneckých Pasekách (doprava na Žižkův vrch z je této oblasti 
zajištěna pouze s přestupem).
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Kromě výše popsaných podnětů a připomínek obdržela Jablonecká dopravní 
také pozitivní reakce na provedené úpravy linkového vedení. Největší ohlasy 
jsou k zavedení linky MHD přímo do areálu jablonecké nemocnice, dále 
k obsluze centra města zřízením zastávky přímo před vchodem do divadla, 
zavedením dopravní obslužnosti do ulice 28. října, propojením sídliště Žižkův 
vrch s obchodním centrem Rýnovka a nemocnicí. Pozitivně je také vnímána 
úprava trasy linky č. 107 ze Želivského ulice do zastávky Rýnovice, 
samoobsluha. 

Shrnutí: Na základě obdržených připomínek dojde již od 1. 3. 2021 
k navýšení počtu spojů v pracovní dny ve špičce v úseku Horní Proseč – U 
Tenisu (zkrácení intervalů ze 60 minut na 30 minut). Ke stejnému datu bude 
upraven čas odjezdu linky č. 106 ze zastávky Nádraží Jablonecké Paseky      
o 3 minuty, aby se zkvalitnily přestupní vazby na autobusovém nádraží. 
Současné odjezdy jsou každou 19 a 49 minutu. Nově spoje budou odjíždět     
v 16 a 46 minutu. Navíc od 7. 3. 2021 po dohodě s KORID LK bude školní 
spoj linky č. 141 jedoucí Podhorskou ulicí prodloužen až na Žižkův vrch. 
Od 1. 4. 2021 se provede úprava jízdního řádu některých linek obsluhujících 
sídliště Na Vršku, oblast zastávek Nemocniční a Petra Bezruče i s ohledem 
na připravované uzavírky komunikací Generála Mrázka a Liberecká.        
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