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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 ročně v katastru SMJNN.

Nový dopravce Umbrella Coach & Buses s.r.o.

Shrnutí po prvních 15 dnech provozu:
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.  

Aktuální informace po 6 týdnech změn ve veřejné dopravě na Jablonecku:   
K vynechání spojů dochází sporadicky, zaznamenány jsou občasná zpoždění 
spojů vlivem technických závad vozidel. Přestupní vazby na autobusovém 
nádraží jsou plně funkční, dopravce je navíc zapojen do systému centrálního 
dispečinku Libereckého kraje. Návaznosti fungují nejen mezi spoji MHD, ale   
i spoji regionální autobusové dopravy (zastávka Ostrý Roh) a železniční 
dopravy (zastávka Rychnov u Jablonce n.N., nádraží). 
Dopravce postupně doplňuje do vozidel informace o zastavení vozidla po 
zmáčknutí tlačítka pro výstup, pravidelně vozidla dezinfikuje (ionizace) a 
cestujícím při nástupu umožňuje zakoupení respirátoru.
Dále je ze strany společnosti Umbrella prováděn na zastávkách MHD přelep 
původních hůře čitelných jízdních řádů za nové v barevném provedení.

Nové odbavovací zařízení od společnosti EM TEST ČR spol. s     r. o.            

Shrnutí po prvních 15 dnech provozu:
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).
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Aktuální informace po 6 týdnech změn ve veřejné dopravě na Jablonecku:   
Dodavatel nových odbavovacích zařízení odstranil občasné výpadky zařízení 
při odbavení cestujících a nedostatky spojené s ovládáním dalších periférií ve 
vozidlech (informační panely, hlásiče zastávek). 
Od 4. 3. 2021 započala bezplatná výměna starších karet OPUSCARD 
(vyrobených do roku 2017), včetně přehrání zůstatku hotovosti z původní 
karty na novou. Výměna je prováděna v nové předprodejní kanceláři 
společnosti Umbrella, umístěné do 1. 3. 2021 v prostorách Eurocentra. 
Náklady spojené s bezplatnou výměnou karet financuje ČSOB. S bankou je 
dále intenzivně jednáno na zajištění odstranění softwarové chyby 
v odbavovacích zařízení. Celý proces je konzultován se společností KORID 
LK.

Optimalizace linek MHD

Shrnutí po prvních 15 dnech provozu:
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.   

Aktuální informace po 6 týdnech změn ve veřejné dopravě na Jablonecku:   
Od 1. 3. 2021 došlo k navýšení počtu spojů v pracovní dny v dopravní špičce 
na Horní Proseč (zkrácení intervalů mezi spoji z 60 minut na 30 minut). Dále 
se upravily časy odjezdů linky č. 106 od nádraží Jablonecké Paseky              
o 3 minuty, aby se zkvalitnily přestupní vazby na autobusovém nádraží.
Od 6. 4. dojde k úpravě jízdního řádu linky č. 106 (Nádraží Jablonecké 
Paseky – Želivského) v oblasti sídliště Na Vršku a Petra Bezruče. Linka        
č. 106 bude rozdělena na dvě linky (106 a 116). Linky budou provozovány 
v prokladu v intervalu 60 minut. Linka č. 106 ulicí Rýnovickou, linka č. 116 
okolo heliportu a hřbitova. 
S ohledem na současnou situaci způsobenou pandemií koronaviru a s tím 
spojené nižší využívání služeb MHD, doporučuji prodloužit přijímání podnětů 
od cestujících ke změnám jízdních řádů až do 30. 6. 2021. Případné další 
úpravy jízdních řádů následně realizovat od 1. 9. 2021.  
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