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TARIF IDOL
Principy tarifu IDOL.
Setkáváme se velmi často s nepochopením základních principů tarifu IDOL, proto považujeme
za nutné cestujícím některé stěžejní body vysvětlit.
IDOL je zónově-relační dopravní systém veřejné integrované dopravy, který nabízí cestujícím
ve výsledku jednodušší orientaci v cenách.
Co znamená zónový?
Pro jednodušší nastavení systému se cestující neodbavují do zastávek, ale do zón. Zpravidla platí,
že zóna = obec (město) nebo její část.
Co znamená relační?
Cesta mezi dvěma body má pro výpočet ceny konstantní vzdálenost => cena je tedy stejná
i v případě, že spoj jede oklikou.
Př. Frýdlant – Liberec 34,-Kč (37,- papírová jízdenka) platí pro cestu přes Raspenavu, přes
Dětřichov, nebo přes Heřmanice, dokonce i přes Chrastavu (což je cesta delší, ale nikoliv
dražší).
Co znamená integrovaný dopravní systém?
Pro cestu můžete použít vlak i autobus – nezáleží na dopravci, všichni dopravci zapojení do systému
IDOL prodávají jízdenky za stejnou cenu.
Pozor: Dopravce ČD a.s. jako celostátní subjekt nabízí své vlastní komerční nabídky, které
s tarifem IDOL nesouvisí. Ovšem zároveň jízdenky IDOL vydává a uznává.
Papírová jízdenka IDOL je vydávána jako nepřestupní. Možnost využít přestupní integrovanou
jízdenku mají cestující s čipovou kartou Opuscard.
Proč využít integrovanou přestupní jízdenku?
Cestující může přestoupit z jednoho vozidla do druhého (např. z vlaku na autobus), ale jízdenku má již
koupenou do svého cíle. Šetří tak čas i peníze.
Cestující může v rámci časové platnosti jízdenky využít i MHD (v Liberci, Jablonci n/N, České Lípě a
Turnově).
Př. Cestujeme z Nového Města do Liberce.
Špatný příklad: Pan Karel si kupuje jízdenku na autobus za 22,- Kč do Frýdlantu, kde si zakoupí další
jízdenku na vlak do Liberce za 37,- Kč (IDOL) a v Liberci si koupí jízdenku na tramvaj za 18,- Kč. Celkem
tedy zaplatí 77,- Kč.
Správný příklad: Pan Karel si pořídil Opuscard a zakoupil si jízdenku až do Liberce. Stála ho pouhých
38,- Kč! Jízdenka platí tři hodiny, během kterých mohl pan Karel využít bezplatně MHD. Při jiné
cestě do Liberce pan Karel jel hodinu tam a za půl hodiny se chtěl vracet. Jízdenka platí 3 hodiny,
mohl tedy v rámci časové platnosti jet zdarma zpět!
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K čemu jsou časové kupóny?
Opět lze ukázat na příkladu:
Cesta Bílý Potok p. Smrkem – Frýdlant stojí 20,- (nebo 22,- papírová jízdenka). Pokud dojíždíte denně,
utratíte 40,- Kč denně, 200,- Kč týdně a cca 800,- Kč měsíčně.
Sedmidenní jízdenka ve stejné relaci stojí ovšem pouze 160,- Kč, 30ti denní jízdenka pak jen 600,- Kč.
Využít tuto jízdenku můžete i o víkendu, i několikrát denně => Vaše úspora tedy může být velmi
výrazná.
Proč jsou papírové jízdenky dražší?
Ke zvýšení cen ve veřejné dopravě došlo z důvodu zvýšení DPH. Toto nemohl Liberecký kraj ovlivnit, a
proto byl nucen mírně zdražit. Nárůst cen se však nedotkl držitelů Opuscard. Opět tak narážíme
na další důvod, proč si tuto kartu pořídit.

Čipová karta Opuscard
Bezkontaktní čipová karta Opuscard je základním nástrojem cestujícího, který využívá výhod tarifu
IDOL. Vydává se ve dvou variantách:
A. anonymní karta
» je přenosná, může jí využít kdokoliv, kdo jí v daný moment má k dispozici
» nabízí pouze jednotlivé integrované jízdenky hrazené z elektronické peněženky
» cena karty je 95,- Kč, vydání je okamžité (AKCE: do 31.3. 2012 je cena jen 50,-Kč)
B. osobní karta
» využít ji může jen její vlastník
» kromě jednotlivých integrovaných jízdenek nabízí také využití časových kupónů,
kterými cestující šetří další peníze
» cena je 140,-Kč, vydání trvá cca 21 dnů (nebo na počkání s expresním příplatkem
200,- Kč)
Proč je výhodné si Opuscard pořídit?
- lze využít levnější elektronické jízdné
- lze využít výhodnou integrovanou přestupní jízdenku
- lze využít výhodné časové kupóny
- cestující nemusí hledat drobné
- odbavení je rychlejší
- v rámci BENEFIT Programu je možné využít zajímavých slev, např. na ubytování, na vstupném
do muzeí či hradů, dokonce i v některých restauracích, seznam slev lze najít na adrese
www.benefitprogram.cz
Kde je možné si Opuscard pořídit?
- seznam výdejních míst naleznete na www.iidol.cz nebo na www.opuscard.cz, příp. Vám
poradíme na tel. 485 110 073.
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Senior pas
Od 1. 1. 2012 mají osoby starší 70ti let možnost cestovat veřejnou dopravu v rámci systému IDOL
téměř zdarma. Vše s pomocí elektronické aplikace Senior pas, jejíž cena je pro platnost na celý
kalendářní rok 2012 stanovena na 100,-Kč. Tuto aplikaci je možné nahrát pouze na osobní kartu
Opuscard.
Je možné nahrát aplikaci Senior pas na anonymní kartu?
Není. Senior pas je možné nahrát pouze na osobní kartu.
Musím si kvůli aplikaci Senior pas pořídit novou osobní kartu, když už jednu mám?
Pokud již osobní kartu máte, není třeba si pořídit novou.
Kde si lze vyřídit Senior pas?
Vyřízení karty (pokud ji nemáte) je možné na kontaktních místech Opuscard, jejich seznam je
k dispozici na www.iidol.cz nebo na www.opuscard.cz, příp. Vám poradíme na tel. 485 110 073.
Nahrání aplikace je možné provést při přebírání karty nebo kdykoliv u kteréhokoliv dopravce
zapojeného v systému IDOL.

KORID LK
Kontakty a informace:
www.iidol.cz
koridlk@kraj-lbc.cz
485 110 073 (IDOL), 485 110 074 (jízdní řády)
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