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www.mestojablonec.cz, mujablonec@mestojablonec.cz 

Od prvního února nahradí současného do-
pravce Umbrela Coach & Buses, s. r. o., do-
pravní společnost ČSAD Slaný, s. r. o., na zá-
kladě uskutečněného výběrového řízení.
Smlouva je uzavřena na pět let od 1. 2. 2023
do 31. 1. 2028.

Na linkách MHD ČSAD Slaný, s. r. o., nasadí
zcela nová, ekologicky šetrná hybridní vozidla
s kombinovaným pohonem nafta/elektřina od
výrobců Mercedes Benz (23 autobusů v délce
12 metrů) a Rošero (čtyři minibusy v délce osm
metrů).

Autobusy nabídnou cestujícím maximální
komfort. Kromě stávajícího vybavení (infor-
mační systémy, hlásič zastávek, klimatizace,
bezplatné WI-FI připojení) je výbava vozidla
rozšířena o informační panel na levém boku
autobusu označující číslo dané linky. Uvnitř vo-
zidla je vnitřní dvouřádkový panel nahrazen
LCD monitorem, který bude zobrazovat trasu
konkrétní linky a další potřebné informace.
Vnitřní výbavu nově ještě doplňují USB zásuvky
na dobití mobilních telefonů a automatický zá-
sobník na desinfekci, který je umístěn v přední
části autobusů.

Nová dopravní společnost bude provoz měst-
ské hromadné dopravy zajišťovat dle součas-
ných jízdních řádů a k odbavení cestujících
používat stávající odbavovací systémy. Způsob
platby jízdného zůstává taktéž zachován. Umož-
něna je platba v hotovosti, bankovní kartou ne-
bo kartou OPUSCARD ve variantě jednotlivého
a časového jízdného a prostřednictvím mobilní
aplikace IDOLKA. 

Přes zvyšující se náklady spojené se zabezpe-
čením veřejné dopravy zůstává cena jízdného
beze změny (výše jednotlivého základního jízd-
ného se neupravovala již 10 let). Zachována je
i veškerá bezplatná přeprava (například držitelé
průkazu ZTP, ZTP/P, děti do 6 let věku, senioři
nad 70 let). 

I když výměna dopravní společnosti nepřiná-
ší další výrazné změny v systému městské hro-
madné dopravy na Jablonecku, je třeba si kri-
ticky přiznat, že zpočátku nemusí být vše zcela
ideální a možné drobné problémy mohou na-
stat. Proto vám, vážení cestující, předem děkuji
za určitou míru tolerance v prvních dnech pro-
vozu s novou dopravní společností.

Na závěr mi dovolte poděkovat společnosti
Umbrella Coach & Buses, s. r. o., za zajištění do-
pravní obslužnosti v našem regionu v uplynu-
lých dvou letech a nastupujícímu dopravci
ČSAD Slaný popřát úspěšný start, co nejméně
problémů a mnoho spokojených cestujících.

Luboš Wejnar,
ředitel Jablonecké dopravní

Předprodejní a informační
kancelář se vrací do
budovy na autobusovém
nádraží
Od 1. 2. 2023 Jablonecká dopravní, a. s., roz-
šiřuje své služby. Nově bude pro dopravní
společnosti zajišťovat předprodejní a infor-
mační kancelář na autobusovém nádraží.

Provozní doba kanceláře veřejné dopravy:
pondělí–pátek 7.00–12.30 a 13.00–19.00 hodin
sobota: 7.00–13.00 hodin
neděle: 13.00–19.00 hodin
Telefonní číslo do kanceláře: 739 099 111

Kancelář veřejné dopravy bude zajišťovat tyto
činnosti:
• Přijímání žádostí na zhotovení OPUSCARD
• Vyřizování reklamací OPUSCARD
• Prodej anonymních OPUSCARD

• Prodej pouzder na OPUSCARD
• Nabití elektronické peněženky a časového

jízdného na OPUSCARD
• Prodej jízdních řádů MHD a regionální

dopravy
• Prodej a ověřování žákovských průkazů

(zlevněné jízdné)
• Prodej jízdenek a místenek na dálkové

vnitrostátní a zahraniční autobusové linky 
• Podávání informací o linkách MHD,

regionální a dálkové dopravy 

V úterý 31. 1. 2023 bude předprodej v budově
Eurocentra z důvodů stěhování na autobusové
nádraží otevřen pouze do 16.00 hodin.

Platební karty se 
v autobusech osvědčily
Výše plateb jízdného bezkontaktní bankovní
kartou v autobusech MHD překročí v tomto
roce 1 mil Kč. 

Prvního února 2023 to budou přesně dva roky,
kdy byla díky novým odbavovacím systémům
ve vozidlech MHD umožněna platba jednotli-
vého jízdného prostřednictvím bezkontaktní
bankovní karty. O tom, že tento moderní pla-
tební prostředek je stále více využíván svědčí
krátká statistika výše měsíčních tržeb prostřed-
nictvím tohoto platebního média:
• únor 2021: 10 104 Kč
• únor 2022: 58 268 Kč
• prosinec 2022: 95 310 Kč

První únor přinese změnu
dopravce MHD

Nové kontakty platné
od 1. 2. 2023

ČSAD Slaný, s. r. o. 
– infolinka 

k aktuálnímu provozu MHD, 
ztráty a nálezy: 
725 282 796

Jablonecká dopravní, a. s. 
– předprodejní a informační kancelář 

veřejné dopravy 
umístěná od února opět v přízemí 
budovy na autobusovém nádraží: 

737 099 111

Foto archiv 
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Foto Jana Fričová
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Po dobu pololetních (3. 2. 2023) a jarních
prázdnin (20. 2. 2023–24. 2. 2023) nebudou
zabezpečeny spoje s číselným označením 40
a školní linky č. 131, 132 a 133. 

Navíc bude o pololetních prázdninách a jarních

prázdninách v provozu linka č. 121 Jablonec –
Hrabětice – Bedřichov – Jablonec s odjezdy ze
zastávky Pražská v 8.00, 9.30, 11.30 a 13.00 hodin.

O jarních prázdninách na lince č. 101 budou
prodlouženy až do Bedřichova spoje s odjez-

dem z autobusového nádraží v 9.15, 9.45, 10.45.
Zpět z Bedřichova budou odpoledne nad rámec
běžného jízdního řádu zajištěny spoje s odjez-
dem v 15.06 a 16.06 hodin.

Jablonecká dopravní, a. s.

■ Provoz MHD o pololetních prázdninách 3. 2. a jarních prázdninách 20.–24. 2. 2023

Změna provozovatele městské hromadné do-
pravy od 1. 2. 2023, kdy dopravce Umbrella
Coach & Buses, s. r. o., nahrazuje na pět let
nová dopravní společnost ČSAD Slaný, s. r. o.,
nepřináší žádné změny linek MHD. 

Taktéž časy odjezdů u jednotlivých linek zůstá-
vají zachovány (jedinou drobnou provozní
úpravou je na lince č. 112 v pracovní dny ukon-
čení spoje s odjezdem v 7.17 hodin z Rýnovic,
průmyslové zóny na autobusové nádraží. Pro
cestu směrem do Mšena a na Ostrý Roh lze vy-
užít spoj linky č. 101 s odjezdem v 7.45 hodin
z autobusového nádraží). 

Dopravu na Jablonecku zajišťuje celkem 22
linek, z tohoto počtu jsou tři linky školní, jedna
linka noční, která je v provozu pouze o víken-
dech (dočasně není provozována), a jedna lin-
ka zimní prázdninová, vedená do rekreační ob-
lasti Jizerských hor.

Přehled jednotlivých linek MHD
101 Bedřichov – Janov n. N. – Autobusové ná-

draží – Kokonín – Rychnov u Jablonce n. N.
a zpět.

102 Autobusové nádraží – Náměstí B. Němcové
– Jablonecké Paseky (ELP) a zpět.

103 Horní Proseč – Nemocniční – Autobusové
nádraží – Novoveská – Paseky (ELP) – Jin-
dřichov a zpět.

104 Lukášov (Koruna) – Rýnovice – Autobuso-
vé nádraží – Jablonecké Paseky – Lučany –
Maxov (kostel) a zpět.

105 Rychnov u Jablonce n. N. – Kokonín – Auto-
busové nádraží – Horní Proseč a zpět.

106 Jindřichov – Nádraží Jablonecké Paseky –
Sídliště Šumava – Autobusové nádraží –
Petra Bezruče – Želivského a zpět.

107 Liberec (Kunratice / Želivského) – Rýno-
vice – Mšeno – Autobusové nádraží – Žiž-
kův vrch a zpět.

108 Žižkův vrch – Autobusové nádraží – Ná-
městí Boženy Němcové – Jablonecké Paseky,
ELP a zpět. (v pracovní dny v provozu pouze
úsek Žižkův vrch – Autobusové nádraží).

109 Nádraží Jablonecké Paseky – Mšeno – Rý-
novice (průmyslová zóna) a zpět.

110 Mšeno (Arbesova MŠ) – Mšeno (škola) –
Autobusové nádraží a zpět.

112 Rýnovice (průmyslová zóna) – Mšeno – Li-
berecká – Autobusové nádraží – Mšeno –
Rýnovice (průmyslová zóna).

113 Autobusové nádraží – Malé Vrkoslavice –
Kokonín – Rychnov u Jablonce n. N. a zpět.

114 VÍKENDOVÁ LINKA: Horní Proseč – Auto-
busové nádraží – Sídliště Šumava – Nádra-
ží Jablonecké Paseky – Lučany n. N. a zpět.

116 Nádraží Jablonecké Paseky – sídliště Šu-
mava – Autobusové nádraží – Nemocniční
– Želivského a zpět.

117 Autobusové nádraží – Novoveská – Na Hu-
tích – Autobusové nádraží.

118 Autobusové nádraží – Plavecký bazén –
Jablonecké Paseky (ELP) – Jindřichov
a zpět.

121 ZIMNÍ VÍKENDOVÁ A PRÁZDNINOVÁ
LINKA: Pražská – Hrabětice – Bedřichov –
Pražská.

126 Janov n. N. (samoobsluha) – Velký Seme-
rink – Hrabětice, kaplička a zpět.

130 NOČNÍ LINKA: Autobusové nádraží – Ko-
konín – Liberecká – Rýnovice – Mšeno –
Pražská (aktuálně není provozována).

131 ŠKOLNÍ LINKA: Jablonecké Paseky, ELP
– Nádraží Jablonecké Paseky – Mšeno (Ar-
besova MŠ).

132 ŠKOLNÍ LINKA: Nová Ves n. N. – Sídliště
Šumava – Autobusové nádraží – Petra
Bezruče – Rýnovice.

133 ŠKOLNÍ LINKA: Horní Proseč – Rýnovice
– Mšeno, Arbesova – Liberecká – Autobu-
sové nádraží – Žižkův vrch.

Seznam linek MHD (stav k 1. 2. 2023)
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Žena v čele tak velké dopravní společnosti
není věcí zcela obvyklou, jaká byla vaše cesta?
Jednoduchá. Rodiče začali podnikat v dopravě
hned po revoluci a já jsem přirozeně po škole
začala pracovat u nich. Měla jsem štěstí, že
jsem se dostala do pracovního procesu v roce
1994, tj. v době plné změn, a to mě nadchlo.
Doprava mě baví, protože v tomto oboru neza-
žívám stereotyp.

Můžete nám v krátkosti vaši společnost před-
stavit?
Naše dopravní uskupení ICOM transport za-
střešuje sedm dopravních společností – ICOM
transport, a. s., ČSAD Slaný, s. r. o., ČSAD Bene-
šov, s. r. o., ČSAD Ústí nad Orlicí. a. s., ČSAD
Jindřichův Hradec, s. r. o., TRADO-BUS, s. r. o.,
a TRADO-MAD, s. r. o, které spojují lidi v osmi
krajích, a nyní budeme zajišťovat dopravní ob-
služnost i v tom vašem, Libereckém. Ročně
zvládneme ujet téměř 70 milionů kilometrů
a přepravit až 40 milionů cestujících. Do naše-
ho vozového parku s 800 autobusy a 300 ná-
kladními vozy přibylo nyní ještě 27 nových
autobusů Mercedes-Benz Conecto a Rošero s hyb-
ridním pohonem speciálně pro Jablonec nad
Nisou.

Jaké zkušenosti má vaše společnost s provo-
zováním MHD? V jakém největším městě
městskou hromadnou dopravu dosud pro-
vozujete?
S provozováním MHD máme bohaté zkušenosti,
jelikož zajišťujeme MHD v Třebíči, v Říčanech,
v Ústí nad Orlicí, v Pelhřimově a v Jindřichově
Hradci. Největším městem pro zajišťování do-
pravy je v současné době Třebíč na Vysočině,
kde zaměstnáváme 40 řidičů, kteří mají v pro-
vozu 23 autobusů a dva minibusy. V zimním
období dokonce připravujeme speciální vánoč-
ně vyzdobený autobus, na který se těší všechny
generace cestujících.

Jablonec nad Nisou s částečně horským teré-
nem má svá specifika – jste na zimní pod-
mínky připravení? Znají řidiči terén a trasy
linek?
Přes 20 let jsme zajišťovali dopravní obslužnost
v horském terénu Orlických hor, takže máme
s tímto specifickým terénem zkušenosti. Auto-
busy budou všechny nové a budou na zdejší
podmínky připravené, stejně jako řidiči. Většina
nově nastupujících řidičů bude totiž místních,
což bude velká výhoda vzhledem ke znalosti
kraje a specifickým klimatickým podmínkám.

Liší se nějak Jablonec od vašich ostatních
provozů?
MHD v Jablonci se od ostatních z našeho kon-
cernu liší pouze strukturou vozového parku.
Nové autobusy Mercedes-Benz Conecto a Roše-
ro s hybridním pohonem nabízí úspornější ře-
šení v pomalejším městském provozu. Princip
chytrého využití pohybové energie při brždění
přináší nemalé úspory. Při brždění autobusu
dochází díky elektrickému pohonu na přeměnu
brzdné energie na elektřinu, a ta se následně
ukládá do vysoce výkonných kondenzátorů, tzv.
supercaps. V kombinaci elektromotoru, který
odlehčuje spalovacímu motoru, tak dochází ke
znatelnému snížení spotřeby paliva. Hybridní
autobusy zároveň nabízí vysoké bezpečnostní
standardy jak cestujícím, tak i našim řidičům.
V souhrnu se jedná o moderní vozy, které řidi-
čům usnadní jejich náročnou práci.

Jak je to s personálním obsazením jablonec-
kého závodu – v části veřejnosti se objevila
spekulace, že řidičů pro Jablonec nemáte
dostatek?
Z naší strany již proběhlo několik schůzek se stá-
vajícími i novými řidiči v daném regionu, děla-
li jsme také tzv. Den otevřených dveří, kde jsme
na polygonu v Jablonci představovali společ-
nost a autobusy, takže jsme se i do podvědomí
veřejnosti nějakým způsobem zapsali. V sou-
časné době máme podepsáno přes 40 pracov-
ních smluv a s dalšími potencionálními ucha-
zeči jsme v kontaktu, aby byl provoz v Jablonci
nad Nisou zajištěn.

Na jabloneckých linkách se objeví zcela nové
vozy Mercedes-Benz a Rošero – v čem budou
jiné a na co se mohou cestující od února tě-
šit?
Pro Jablonec nad Nisou jsem zakoupili 27 no-
vých zmodernizovaných autobusů s hybridním
pohonem, klimatizací, elektrickým informač-
ním systémem, povelovou soustavou pro nevi-
domé, bezbariérovým přístupem a samozřej-
mostí je Wi-Fi připojení. V autobusech si budou
moci cestující během jízdy nabít i drobnou
elektroniku pomocí USB zařízení. Naše auto-
busy, i když ne ty nové hybridní, které byly v té
době ještě ve výrobě, si mohli přijít prohléd-
nout návštěvníci a vyzkoušet si také řízení na
akci Den s novým dopravcem, který proběhl lo-
ni 10. září. Pokud si vaši čtenáři nestihli pro-
hlédnout vozy, budou mít tuto příležitost od
1. února každý den. Budeme se na vás těšit na
pravidelných linkách. (jn)

Žena za volantem 
dopravní společnosti
Od 1. února přebírá autobusovou dopravu v Jablonci nad Nisou
a v okolních obcích po dvou letech nový dopravce, a to na základě 
vítězství ve výběrovém řízení. Nově tak bude městské linky do konce
ledna 2028 zajišťovat ČSAD Slaný, který je součástí společnosti
ICOM transport, a. s. V čele společnosti stojí Kateřina Kratochvílová,
kterou jsme požádali o rozhovor. 

Kateřina Kratochvílová

Foto Jana Fričová

Foto archiv ČSAD Slaný

Foto archiv ČSAD Slaný


