
Принципи комплексної транспортної системи Ліберецького краю IDOL 

• Єдиний тариф ( єдина ціна квитка) в IDOL для всіх залучених перевізників (автобуси, 

потяги, громадський транспорт). 

• Інтегрований квиток на карту Opuscard або мобільний додаток Idolka з можливістю 

пересадки між перевізниками та з’єднаннями ( та за вигіднішою ціною, ніж при оплаті 

готівкою). 

• Паперовий квиток не дозволяє пересадки між різними перевізниками і дійсний лише 

на ті сполучення, на які його було придбано.  

• Для постійних пасажирів діють вигідні багатоденні квитки терміном дії 7, 30, 90 та 366 

днів (записуються на персональну картку Opuscard).  

• Квитки IDOL купуються від зони до зони згідно з бажанням пасажира. Вартість проїзду 

розраховується з відстані між зонами.  

• У містах, де є громадський транспорт, також продаються квитки, дійсні лише на 

громадський транспорт у цьому місті. 

Opuscard — це безконтактна транспортна чіп-карта, яка дозволяє вам скористатися 

найвигіднішими пропозиціями проїзду в інтегрованій транспортній системі IDOL.  

• Анонімна картка - служить гаманцем, з якого оплачуються квитки на випадкові 

індивідуальні поїздки. Кожен квиток приблизно на 20% дешевше, ніж оплата готівкою. 

• Особиста картка з фотографією власника - крім того, пропонує багатоденні квитки 

(вигідно для поїздок на роботу чи навчання). 

Idolka — мобільний додаток на смартфонах, який знаходить потрібне  сполучення в IDOL і 

дозволяє придбати індивідуальні квитки  з правом на пересадку. Для дії цього мобільного 

додатку необхідні ввімнуті в смартфоні функції «дата онлайн» та «інтернет-банкінг». 

 

Цінові категорії проїзду  

• Звичайний тариф (без знижок) - особи 18-65 років  

• Знижки на проїзд (знижка 50%): 

o діти 6-18 років (до останнього дня перед 18-річчям), для дітей 6-15 років немає 

обов’язку доводити свій вік, діти 15-18 років підтверджують право на знижку 

документом з фото та датою народження, 

o для студентів 18-26 років (право на знижку підтверджується шкільною карткою), 

o для осіб старше 65 років (право на знижку з фотографією та датою 

народження), 

o власник картки  ZTP  та  ZTP / P має знижку 75%.  

• Діти віком до 6 років (до останнього дня перед 6-річчям) супроводжуються 

безкоштовно. 

• Для собаки або великого багажу стягується плата. 

• У пропозицію IDOL також входять одноденні квитки, придатні для туризму, які діють у 

всій мережі IDOL (вони записуються на Opuscard або їх можна придбати в мобільному 

додатку Idolka). 

Подорож в комплексному транспорті IDOL  

• У регіональних автобусах посадка через передні двері.  

o Квитки з пункту відправлення продає водій. 



o Якщо у пасажира є дійсний квиток Opuscard або Idolka, він повідомляє водія та 

повідомляє йому, куди він прямує. Водій просто перевіряє дійсність квитка.  

• Посадка в поїзд без контролю.  

o Квитки перевіряє або продає провідник. 

o Квитки також можна придбати на деяких станціях у касах (там також можна 

купити багатоденні квитки або поповнити готівку в Opuscard).  

o Деякі потяги також мають торгові автомати, де пасажир може або повинен 

купити квиток сам. 

• У міському транспорті в Ліберецькому регіоні діють тарифи IDOL, але можуть 

мати місце незначні відмінності в реєстрації. 

o У Чеській Ліпі та Яблонець-над-Нісою ви заходите через вхідні двері, і водій 

продає квиток або перевіряє дійсний квиток Opuscard чи Idolka.  

o У Лібереці вхід в  громадський транспорт доступний через усі двері. Пасажири з 

дійсним квитком Opuscard повинні пред'явити картку прикладенням на 

зчитувачі біля дверей під час посадки, що підтвердить дійсність квитка. 

Пасажир також може придбати квиток у Лібереці на транспортному засобі із 

зчитувачем Opuscard.  

• Попередження – при купівлі квитка IDOL не стягується додаткова плата в автобусі чи 

поїзді. Після оплати пасажири завжди повинні отримувати  документ підтвердження 

оплати ( квиток). 

Під час перевірки пасажирів без дійсного проїзного документа може оштрафувати 

ревізор. 
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Схема тарифних зон  
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