IDOL A OPUSCARD
www.iidol.cz
Již přes rok úspěšně funguje v Libereckém kraji integrovaný dopravní systém IDOL.
Vzhledem k tomu, že stále většina obyvatel menších měst a obcí nemá základní informace o
tomto systému a o bezkontaktních čipových kartách Opuscard, přinášíme Vám následující
shrnutí nejdůležitějších informací.
Tarif IDOL, který vyhlašuje Liberecký kraj, je zónově-relační. Liberecký kraj je rozdělen
do 279 zón, přičemž každá obec v kraji je reprezentována minimálně jednou tarifní zónou a
všechny jízdenky i předplatní časové kupóny platí pouze v rozsahu zakoupené zónové, resp.
relační a časové platnosti. Cestující si tedy může zakoupit buď jízdenku pro jednotlivou jízdu
(resp. kupón) pro danou zónu, který platí pouze pro tuto zónu (například zóna Liberec, zóna
Jablonec nad Nisou atd.), nebo si může zakoupit relační jízdenku pro jednotlivou jízdu (resp.
časový kupón) mezi 2 relacemi (například relace Liberec - Jablonec nad Nisou). U obou
variant cestující může využívat všech dopravních prostředků zahrnutých v systému IDOL
(osobní a spěšné vlaky, příměstské autobusy a prostředky MHD).
Zavedení tarifu IDOL přináší cestujícím řadu nesporných výhod. Pro využívání všech
těchto výhod integrovaného systému IDOL je nutné použití bezkontaktní čipové karty
Opuscard, která existuje ve 2 variantách, a to osobní a anonymní. Opuscard jsou výhodné i
pro ty cestující, kteří veřejnou dopravu nevyužívají pravidelně. Právě těm IDOL nabízí
výhodnou anonymní Opuscard.
Hlavní výhody IDOL:
• možnost cestovat osobními a spěšnými vlaky, příměstskými autobusy i
prostředky MHD na jednu elektronickou jízdenku, nebo předplatní časový kupón,
• možnost využití výhodných předplatních časových kupónů, které při pravidelném
dojíždění zajišťují úsporu cca 28 %* oproti nákupu jízdenek pro jednotlivou jízdu.
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Osobní Opuscard:
pořizovací cena 140,- Kč
nutno vyplnit potřebné formuláře a
dodat fotografii průkazového formátu
při ztrátě nebo poškození karty lze kartu
zablokovat či vrátit zůstatek peněz
uložený na kartě, případně proplatit
nevyužitou část předplatního kupónu
vhodná pro pravidelné cestující
je nepřenosná
lze na ni nahrávat nepřenosné časové
kupóny,
například
sedmidenní
či
třicetidenní
slouží jako tzv. elektronická peněženka.
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Anonymní Opuscard:
pořizovací cena 95,- Kč
bez nutnosti vyplňovat formuláře, při
zaplacení ihned předána karta
při ztrátě však nelze kartu zablokovat, či
vrátit zůstatek peněz uložený na kartě
vhodná pro nepravidelné cestující, turisty
či rodiny
je přenosná
lze nahrávat pouze jízdenky pro
jednotlivou jízdu
slouží jako tzv. elektronická peněženka.

Kontaktní místa opuscard:
Česká Lípa (městské centrum opuscard a autobusové nádraží (AN)), Frýdlant AN, Jablonec n.N.
AN, Jilemnice AN, Liberec (Klientské centrum opuscard, AN), Nový Bor turistické informační
centrum, Rokytnice n.J. informační středisko ČSAD SM, Semily AN. Více na www.opuscard.cz.
* Zmíněných 28 % ušetří pravidelný cestující například na trase Jablonec nad Nisou - Liberec, pokud si pořídí například třicetidenní předplatní
kupón. Jízdenka pro jednotlivou jízdu by na této relaci stála cestujícího 20,- Kč. Třicetidenní kupón cestujícího vyjde na 600,- Kč. Pakliže
cestující pravidelně dojíždí, například denně do zaměstnání, uskuteční tedy přibližně 42 jízd v měsíci, a cesta ho vyjde na cca 14,- Kč. Navíc
může využívat MHD v obou zónách. Při vyšší frekvenci cestování, např. odpoledne za kulturou lze ušetřit ještě víc.

