
Pro cesty na linkách MHD Liberec mezi tarifní zónou Liberec a přilehlou 
tarifní zónou (Jablonec nad Nisou, Bedřichov) je vyhlášená SMS jízdenka 
pro jednotlivou jízdu: základní nepřestupní … 31 Kč – platnost 60 min. 

 

VÝŇATEK Z TARIFU MĚSTSKÉ DOPRAVY V JABLONCI N.N.  
V RÁMCI INTEGROVANÉHO TARIFU VEŘEJNÉ DOPRAVY LIBERECKÉHO KRAJE 

 
 

Výňatek z Na řízení Statutárního m ěsta Jablonec nad Nisou č.1/2018, kterým se stanovuje Tarif 
na linkách MHD JABLONEC nad Nisou provozovaných DPM LJ, a.s. v platném zn ění k 1.9.2018: 

 

.                         Čl. II – PAPÍROVÉ JÍZDNÍ DOKLADY PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU                                   . 
a) Jízdenky papírové bez možnosti p řestupu - platí pouze na linkách MHD Jablonec n.N. provozovaných DPMLJ, a.s. 
 základní  nep řestupní  ………  18 K č – platnost 30 min od ozna čení jízdenky  
 zlevněná nep řestupní  ………    4 K č – platnost 30 min od ozna čení jízdenky 
b) Jízdenky papírové s možností p řestupu - platí pouze na linkách MHD Jablonec n.N. provozovaných DPMLJ, a.s. 
 základní  p řestupní  ……….…  24 K č – platnost 60 min od ozna čení jízdenky 
 zlevněná přestupní  …………..   6 K č – platnost 60 min od ozna čení jízdenky 
c) Jízdenky papírové s možností p řestupu pro linky MHD Jablonec n.N. a MHD Liberec  
 základní  p řestupní  ……….…  38 K č – platnost 75 min od ozna čení jízdenky 
 zlevněná přestupní  …………..   9 K č – platnost 75 min od ozna čení jízdenky 
d) Jednodenní jízdenky pro linky MHD Jablonec n.N. - platí na linkách provozovaných DPMLJ, a.s. 
 základní jednodenní …………  42 K č – platí v den ozna čení ve strojku ve vozidle  
 zlevněná jednodenní  ….…….. 10 K č – platí v den ozna čení ve strojku ve vozidle 
e) Jednodenní jízdenky pro linky MHD Jablonec n.N. a MHD Liberec - platí na linkách provozovaných DPMLJ, a.s. 
 základní jednodenní ………..  100 K č – platí 24 hodin od ozna čení ve strojku ve vozidle  
 zlevněná jednodenní  ….…….. 25 K č – platí 24 hodin od ozna čení ve strojku ve vozidle 
Za zlevněné jízdné se přepravují cestující od 6 do 18 let, žáci a studenti od 18 do 26 let a cestující starší 65 let. 
.                                        Čl. III – DOPLŇKOVÝ PRODEJ JÍZDENEK U ŘIDIČE MHD                                       .      
Jízdenky papírové v dopl ňkovém prodeji u řidiče MHD - Cena jízdenek uvedená v čl. I., odstavci a) až d) se zvyšuje o p říplatek 4,- K č 
u základních jízdenek a 1,- K č u zlevn ěných jízdenek. Tento p říplatek je již zahrnut v cen ě vyznačené na jízdence. 
 

.                     Čl. IV – PLATBA BČK PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU (ELEKTRONICKÁ PENĚŽENKA)                  .      
                         

a) Jízdenka pro jízdu po dobu 30 min - platí na linkách MHD Jablonec n.N. provozovaných DPMLJ, a.s. a linkách zařazených do IDOL (v oblasti DSOJ) 
 základní  p řestupní  …….……  16 K č – platnost 30 min od zakoupení jízdenky ve vozidle  
 zlevněná přestupní  ……….…    4 K č – platnost 30 min od zakoupení jízdenky ve vozidle  
b) Jízdenka pro jízdu po dobu 60 min - platí na linkách MHD Jablonec n.N. provozovaných DPMLJ, a.s. a linkách zařazených do IDOL (v oblasti DSOJ) 

 základní  p řestupní  ……….…  22 K č – platnost 60 min od zakoupení jízdenky ve vozidle  
 zlevněná přestupní  …………..   5 K č – platnost 60 min od zakoupení jízdenky ve vozidle  
c) Jednodenní jízdenka - platí na linkách MHD Jablonec n.N. provozovaných DPMLJ, a.s. a linkách zařazených do IDOL (v oblasti DSOJ) 
 základní jednodenní …………  40 K č – platí v den zakoupení ve vozidle  
 zlevněná jednodenní  ….…….. 10 K č – platí v den zakoupení ve vozidle 
Za zlevněné jízdné se přepravují cestující od 6 do 18 let, žáci a studenti od 18 do 26 let a cestující starší 65 let. 
.                                                    Čl. V – ČASOVÉ JÍZDENKY PŘENOSNÉ                                                       .                             
 základní m ěsíční papírová …….. 800 K č             základní t řicetidenní na anonymní B ČK.……. 800 Kč 
         rodinná: 1 dosp ělý + 2 d ěti  .... 52 Kč,   rodinná: 2 dosp ělí + 3 děti  .... 66 Kč    (platnost od pátku 14:00 do neděle 24:00 hodin)  
 

.                                     Čl. VI – ČASOVÉ JÍZDENKY NEPŘENOSNÉ NAHRANÉ NA BČK                                .                             
 

1) Základní časové jízdné    2) Zlevn ěné časové jízdné  
   7 denní základní jízdenka  …………..  150 K č               7 denní zlevn ěná jízdenka ……….……………  37 K č 
          30 denní základní jízdenka ….............  470 K č             30 denní zlevn ěná jízdenka ............................ 117 K č 
 90  denní základní jízdenka …………… 1250 K č              90 denní zlevn ěná jízdenka  …………………….. 312 K č     
         366  denní základní jízdenka ............. ...... 3650 Kč            366 denní zlevn ěná jízdenka  …………………….. 912 K č 
Za zlevněné jízdné se přepravují cestující od 6 do 18 let, žáci a studenti od 18 do 26 let a cestující starší 65 let. 
3) Zvláštní zlevn ěné časové jízdné  
          7 denní zvláštní zlevn ěná jízdenka  ………  80 K č              30 denní zvláštní zlevn ěná jízdenka …………… 265 K č 
        90 denní zvláštní zlevn ěná jízdenka ……… 680 K č            366 denní zvláštní zlevn ěná jízdenka …………. 1900 K č 
Za zvláštní zlevněné časové jízdné se přepravují důchodci do 65 let a invalidé dle podmínek stanovených Tarifem a SPP IDOL. 
3) Ostatní časové jízdné  
          366 denní jízdenka pro držitele Zlaté Jan ského plakety (pro občany s trvalým bydlištěm v okrese Jablonec n.N.) …………...  120 Kč 

.                 Čl. VII – PŘEPRAVA NA LINKÁCH MHD LIBEREC MIMO TARIFNÍ ZÓNU LIBEREC                .                                 
Pro cesty na linkách MHD Liberec v tarifních zónách Jablonec nad Nisou a Bedřichov jsou platnými doklady všechny jednozónové doklady pro příslušné zóny 
(Jablonec nad Nisou, Bedřichov) nahrané na BČK. Pro linky MHD Liberec v tarifní zóně Jablonec nad Nisou a Bedřichov jsou vyhlášené 
papírové jízdenky, které platí pouze v té zóně, ve které byly označeny:   
 základní  p řestupní  …  20 K č – platnost 40 min od ozna čení  
 zlevněná přestupní  …    5 K č – platnost 40 min od ozna čení 
.                                                         Čl. VIII – BEZPLATNÁ PŘEPRAVA                                                            . 
 

Bezplatně se na linkách MHD Jablonec nad Nisou a Liberec v tarifní zóně Jablonec nad Nisou přepravují:    
• děti do 6ti let věku, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P vč. průvodce a vodícího psa, zavazadla a zvířata, kočárek a sáňky, lyže s  holemi (snowboard), 
• poživatelé starobních důchodů starší 70 let, držitelé průkazu Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů, Sdružení politických 

vězňů a Ústřední rady svazu PTP-VTNP nebo držitelé potvrzení o účasti v odboji, občané s uděleným čestným občanstvím Jablonce n. N.  
 

 

Úplné znění TARIFNÍCH a SMLUVNÍCH PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK IDOL je k dispozici v předprodeji jízdenek a v informační kanceláři 
na autobusovém nádraží, Luční 3, Jablonec nad Nisou nebo v zákaznickém centru na terminále MHD, Fügnerova ul., Liberec. 

verze platná od 1.9.2018 


