
Informace k přepravě autobusy městské hromadné dopravy na Jablonecku 

• S platností od 12. 5. 2022 se ruší bezplatná přeprava občanů Ukrajiny na linkách městské 

hromadné dopravy. 

• Od 12. 5. 2022 je třeba hradit jízdné dle platných ceníků. Jízdenky pro jednotlivou jízdu se 

prodávají u řidiče nebo lze platit jízdné při nástupu do autobusu bankovní kartou. 

• Cena jednotlivé jízdenky nepřestupní s platností 30 minut je 18 Kč pro dospělé, 9 Kč pro děti 

od 6 let.  

• Cena jednotlivé jízdenky přestupní s platností 60 minut je 24 Kč pro dospělé, 12 Kč pro děti od 

6 let.  

• Děti do 6 let a senioři nad 70 let cestují zdarma. 

• Dále je možné zakoupit časové předplatné jízdné. K tomu je třeba si pořídit kartu OPUSCARD, 

kterou lze zařídit na počkání za 140 Kč v Informační středisku, přízemí budovy radnice, Mírové 

náměstí 19, Jablonec nad Nisou. Na kartu je možné nahrát jízdné s platností na 7, 30, 90 a 366 

dnů. 

• Informace k ceně jízdného a veškeré jízdní řády získáte na webových stránkách společnosti 

Jablonecká dopravní https://www.jabloneckadopravni.cz/ 

• Kompletní informace k jízdním řádům, ceně jízdného a k pořízení jízdních dokladů získáte 

v předprodejní kanceláři dopravce Umbrella, která je umístěna v budově EUROCENTRA. 

Provozní doba kanceláře pondělí–pátek 7:00 hodin – 12:30 hodin a 13:00 hodin – 19:00 hodin, 

sobota 7:00 hodin – 13:00 hodin, neděle (svátek) 13:00 hodin – 19:00 hodin.     

 

Město Jablonec nad Nisou se rozhodlo finančně podpořit od 12. 5. 2022 do 30. 6. 2022 přepravu 

ukrajinských dětí ve věku 6–15 let dojíždějících do jabloneckých škol za následujících podmínek: 

- Bydliště v obci Jablonec nad Nisou, Bedřichov, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad 

Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou a Pulečný – nutno předložit potvrzení o ubytování, které 

podepíše poskytovatel ubytování – vzor dokumentu je přiložen 

- Průkaz totožnosti dítěte ve věku 6–15 let – cestovní pas s vízem strpění (povolením k pobytu) 

- Průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče, opatrovníka) – cestovní pas s vízem strpění 

(povolení k pobytu) 

- Potvrzení o docházce do školy – vydá vedení školy 

 

S danými dokumenty a potvrzeními se dostaví zákonný zástupce (rodič, opatrovník) s dítětem ve 

věku 6–15 let do Informačního střediska jabloneckého magistrátu (přízemí budovy radnice), Mírové 

náměstí 19, Jablonec nad Nisou, kde bude následně zdarma vystavena karta OPUSCARD s nahraným 

časovým jízdným na období od 12. 5. 2022 do 30. 6. 2022.  
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