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Oblast platnosti jízdenky EURO-NISA-Ticket, stav duben 2021

Předmluva

Pokud jste se vždycky chtěli vydat na toulky po Evropě, můžete začít balit. Jízdenka EURO-NISA-Ticket+ 
se totiž skvěle hodí na poznávání svobody cestování bez hranic v trojzemí, návštěvu českých, 
německých nebo polských sousedů a získávání nových kulturních dojmů. 

Od 1. dubna 2021 můžete objevováním strávit dokonce víc času, protože jízdenka je nyní k dostání 
i pro třídenní výlet. Využít lze zhruba 700 železničních, tramvajových a autobusových linek. Projet 
se přitom dá více než 1 000 kilometrů kolejí, přičemž část z nich vede neobyčejnou horskou 
krajinou. K jízdě moderními a většinou bezbariérovými vozy zve téměř 30 dopravců.

Kromě toho obdržíte v řadě turistických cílů po předložení platné jízdenky EURO-NISA-Ticket+ 
dokonce slevu ze vstupného nebo jiných služeb příslušných poskytovatelů v daném místě. 
S jízdenkou EURO-NISA-Ticket+ můžete obzvlášť výhodně cestovat nejen jako jednotlivci, nýbrž 
i jako skupina.

Jízdenka EURO-NISA-Ticket+ je koneckonců k dostání pro jednu, dvě, tři, čtyři nebo pět osob 
(v závislosti na věku) a na každou jízdenku mohou zdarma cestovat navíc až dvě děti ve věku 
od 6 do 14 let.

Časově náročná a nelehká cesta za těmito rozsáhlými novinkami, díky nimž má být jízdenka 
EURO-NISA-Ticket+ udržitelná i do budoucna, je popsána v brožuře, kterou právě držíte v rukou. 
Díky finanční podpoře z fondů Evropské unie bylo v rámci společného, přeshraničního projektu – 
navzdory obtížným rámcovým podmínkám pandemie koronaviru – možné tato opatření vyvinout, 
realizovat a podpořit je marketingovou kampaní.
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Obecné informace o přeshraničních kooperačních 
programech

Nástroj evropské územní spolupráce (EÚS) hraje při odstraňování překážek na hranicích a při 
podpoře přeshraniční spolupráce důležitou roli, která však bez finančních prostředků není možná. 
Program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou podporuje 
za pomoci prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) kooperační projekty saských 
a českých partnerů. Díky těmto projektům se daří dále odbourávat přeshraniční překážky mezi 
 Saskem a Českem. Od začátku programu v roce 2015 bylo z tohoto kooperačního programu pod-
pořeno již 147 přeshraničních projektů. Předpoklady pro získání dotace jsou přeshraniční vztah, 
princip lead partnera a dopady projektu do dotačního území, tzn. kooperační projekt a jeho výsled-
ky musejí mít přímý vliv na dotační území.

Společnosti VON GmbH a KORID LK spol. s r.o. 
spolupracují již delší dobu na operativních 
a strategických otázkách veřejné regionální 
drážní i silniční dopravy v Euroregionu Nisa. 
Z této spolupráce vznikla myšlenka společné projektové žádosti pro tarifní a organizační rozvoj 
jízdenky EURO-NISA-Ticket, který měl přispět ke zvýšení kvality produktu jízdenky EURO-NISA-Ticket. 
Hlavním cílem bylo užší propojení dopravních a turistických nabídek v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 
a vytvoření právního a organizačního základu pro institucionalizaci spolupráce ve veřejné dopravě. 
Mimo to je dlouhodobým cílem všech aktérů v trojzemí zavést pro veřejnou dopravu v Euroregionu 
Nisa zastřešující značku. Takto byly vytyčeny společné cíle a směřování projektu ENT future 2020 na 
jeho začátku dne 1. října 2016.
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Projekt – nazvaný „Rozvoj jízdenek EURO-NISA-Ticket – ENT future 2020“ vznikl ve výsledku 
konference k desetiletému výročí zavedení jízdenky EURO-NISA-Ticket v Liberci 7. října 2014. 
Narůstající obliba i počty prodaných jízdenek přinesly požadavky na rozvoj dalších tarifních 
prvků, rozšíření území platnosti a zapojení partnerů dle intenzity jejich participace.

Výroční konference v Liberci

„Mít možnost cestovat v celém euroregionu 
ve všech prostředcích veřejné dopravy pouze 
s  jednou jízdenkou bez ohledu na státní hranice, 
to je něco, co nás v době, kdy jsou tendence spíše 
ke stavbě nových plotů, posouvá do šťastné doby, 
v níž se ploty strhávaly.“

Jiří Hruboň,  
ředitel společnosti KORID LK, spol. s r.o., řekl: 

Dotační program / Rámcové informace o projektu
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inform
ace pro cestující

harm
onizované nabídky

Dotační program / Cíle projektu

Další rozvoj jízdenek EURO-NISA 
-Ticket má být přínosem k lepší mo-
bilitě lidí, což je základní předpoklad 
pro spolupráci a sbližování v příhra-
ničním regionu resp. v trojzemí.

S odbouráváním tarifních překážek 
a s tím spojeným vytvářením 
lepších předpokladů pro využívání 
přeshraničního tarifu by mělo dojít k 
upevnění pozice veřejné regionální 
dopravy v příhraničí jako alternativy 
k automobilové dopravě.

Posílení veřejné regionální dopravy 
coby významné součásti sociální 
a veřejné infrastruktury v příhraničí.

Poskytování lepších a  vícejazyčných 
informací o jízdních řádech 
 prostřednictvím spolupráce 
 svazu ZVON s českými dopravci 
 (zohlednění aktuálních německých 
a českých jízdních řádů v informa-
cích o jízdních řádech svazu ZVON).

Společně se zúčastněnými objedna-
teli v Německu a České republice je 
třeba prověřit podmínky pro vytvo-
ření závazné formy spolupráce, která 
zahrnuje následující oblasti:

Euroregion jako turisticky významně 
využívaná oblast musí být posílen 
prostřednictvím speciálních 
přeshraničních tarifních produktů.

Pro projekt byly stanoveny 
následující cíle:

společné m
arketingové aktivity

m
ožné systém

y pro rozúčtování tržeb

společné přeshraniční tarify

koordinovaný prodej a distribuce

integrace turistických nabídek

Jako možné cílové skupiny byly 
identifikováni obyvatelé, turisté, 
dopravci a poskytovatelé služeb 
v cestovním ruchu v trojzemí.

Dokončení prověřování rozšíření oblasti platnosti

Dokončení průzkumů jako předpoklad pro diskuzi přeshraničního 
rozúčtování tržeb

Zpracování rozšířeného sortimentu jízdních dokladů

Prověření využití elektronických distribučních cest

Milníky v rámci projektu jsou:

85 % – 565.249,57 eur
(VON GmbH: 385.737,22 eur;

KORID LK: 179.512,35 eur)
Financování probíhá v rámci Programu 

přeshraniční spolupráce mezi 
Svobodným státem Sasko a Českou 

republikou 2014–2020.

Dotační podpora

664.999,50 eur 
(VON GmbH: 453.808,50 eur;

KORID LK: 211.191,00 eur)

Náklady projektu

www.entfuture2020.eu

Webová
stránka projektu 

Vytvoření turistických produktů

Dotační program / Milníky a financování
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Organizátorem a koordi-
nátorem veřejné dopravy 
v  Libereckém kraji je spo-
lečnost KORID LK, spol. s r.o. 
 Jejím zakladatelem je Libe-

recký kraj. Hlavním úkolem společnosti je umožnit 
obyvatelům regionu a přilehlých území sousedních 
regionů využívat ve vlacích, regionálních autobu-
sech, ale také v MHD výhody jedné jediné jízdenky, 
která platí pro všechny dopravní prostředky. KORID 
LK provozuje systém integrované dopravy IDOL, 
 který z veřejné dopravy Libereckého kraje vytváří pro 
cestujícího jeden vzájemně propojený funkční celek.

Pro plnění úloh přenesených územně správními celky byla založena společnost Verkehrsverbund 
Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (VON GmbH).

Projektový Partner – korID Lk, spol. s r.o. –  
koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje

ZVON, dopravní svaz, který tvoří jeho členové, okres Budyšín, okres Görlitz 
a město Görlitz, má na starosti optimální koordinaci a utváření nabídek ve 
veřejné osobní dopravě v regionu Horní Lužice-Dolního Slezska a také jed-
notný integrovaný svazový tarif. Kromě klasických úkolů dopravního svazu 
pracuje ZVON také se sousedními objednateli na tvorbě přeshraničních nabídek veřejné dopravy 
v Euroregionu Nisa. 

LeaDPartner – verkehrsverbund oberlausitz-niederschlesien GmbH  
(Dopravní svaz Horní Lužice-Dolní Slezsko)

veřejné 
Regionální 

plán veřejné 
dopravy pro 

region

Objednatel 
regionální 

osobní  
železniční 
dopravy

Koordinace 
nabídek 

dopravy

Integrovaný 
tarif

Jednotný 
marketing

Informační 
systémy pro 

cestující

Projekty

Vývoj 
distribučních 

a odbavovacích  
systémů

Přeshraniční
spolupráce

Úkoly dopravního svazu ZVON

Prezentace leadpartnera/projektového partnera Další partneři v projektu ENT future 2020

odborná koncepce – vci GmbH 
Společnost vci VerkehrsConsult Ingenieurgesellschaft mbH (vci GmbH) byla založena 
v roce 1994. Ve vci GmbH aktuálně pracuje 14 zaměstnanců na úkolech komunál-
ního a podnikatelského poradenství ve veřejné dopravě. Těžiště práce spočívá ve 
všech oblastech okolo veřejné osobní dopravy. Zadavateli vci GmbH jsou především 
dopravní svazy, obce a územně správní celky, dopravci a také Svobodné státy Sasko 
a Durynsko. S rozšířením Evropské unie byl záběr poradenské a projektové činnosti 
navíc rozšířen přes hranice Německa do Polské a České republiky. 
Úkoly společnosti vci GmbH v projektu byly na jedné straně odborné koncepce 
k tématům tarif, prodej/odbavování, rozúčtování tržeb a organizace a na straně druhé 
pak i řízení projektu.

Překlady/tlumočení – 3t consult GmbH 
Společnost 3T consult GmbH (3Tc.eu) byla založena v roce 2007 výhradně pro řešení 
přeshraničních projektů. Dopravní vazby narůstající v souvislosti s rozšířením EU 
a ještě více s přistoupením Česka a Polska k Schengenské dohodě tento krok rozhod-
ným způsobem podpořily. Se založením firmy došlo ke spojení jazykových a odbor-
ných kompetencí. Společnost má kontaktní osoby ve všech třech zemích, přičemž 
hlavní činnost společnosti vychází z liberecké pobočky firmy.
Úkoly společnosti 3T consult GmbH spočívaly především v zajištění tlumočnických 
a  překladatelských služeb. Jako doplněk byly realizovány i organizační činnosti pře-
devším s ohledem na zapojení partnerů v Česku.

turistická koncepce – Ingenieurbüro für tourismus und verkehr Claudia 
Hinrichts (Itv) 
Společnost Ingenieurbüro für Tourismus und Verkehr Claudia Hinrichs (Inženýrská 
kancelář pro cestovní ruch a dopravu Claudia Hinrichs) byla založena v Drážďanech 
a na trhu se úspěšně pohybuje více než 20 let. ITV se zabývá komplexními úkoly 
plánování  dopravy a cestovního ruchu, pracuje v klasickém projektovém řízení, 
zapojuje se do schvalovacích řízení a je kreativní v marketingu a aktivně činná v práci 
s veřejností. Pro zvládání  tohoto portfolia úloh ve vysoké kvalitě se tým skládá 
z mnohostranně zainteresovaných lidí s různě zaměřeným vzděláním. Silné stránky 
ITV leží v realizaci jednotlivých modulů, ale také v celém řetězci analýza – zpracování 
koncepce – definice strategie – realizace –  controlling.

Marketing – Ika reklamní agentura Liberec 
Reklamní agentura IKA působí na trhu již od roku 1992. Od samého začátku se snaží 
svým zákazníkům nabízet plný servis, a to jak v kompletních marketingových řeše-
ních, tak i v dílčích grafických řešeních a jejich následných realizacích.
Úkolem agentury v projektu byl návrh marketingové strategie, klíčový vizuál pro-
duktu, obsahová náplň a grafické zpracování jednotlivých položek vybraných do 
marketingového mixu.

Území dopravního svazu ZVON
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Přesně s rozšířením Evropské unie se vstupem Polska a České republiky dne 1. května 2004 
byla zavedena jízdenka EURO-NISA-Ticket u 18 zúčastněných dopravců ve třech zemích. Vedle 
dopravních prostředků na území ZVON bylo z počátku možné využívat i vybrané linky v Polsku 
a Česku. 

Vznik a vývoj jízdenky EURO-NISA-Ticket

Již k 1. lednu 2005 byl učiněn první rozšiřující krok, a sice zahrnutí území celého Libereckého kraje. 
Výrazného zlepšení bylo dosaženo i zahrnutím polských státních drah PKP Przewozy Regionalne 
Sp. z o.o. a dalších autobusových dopravců do začátku roku 2007. V důsledku tohoto rozšíření byl 
kladen důraz na co možná plošné uznávání jízdenky u všech dopravců v celém území sestávajícího 
z území svazu ZVON, Libereckého kraje a východního okresu Dolnoslezského vojvodství. Zvláště 
v Polsku je vzhledem k chybějící integraci v dopravním svazu nebo jiném integrovaném systému 
dodnes potřeba vyjednávat a uzavírat smlouvy s každým dopravcem zvlášť.

Oblast platnosti v trojmezí Německa, Česka a Polska zahrnovala v roce 2016:
 ► celé území ZVON, 
 ► celé území Libereckého kraje,
 ► autobusovou dopravu ve Šluknovském výběžku v Ústeckém kraji,
 ► okresy Bolesławiec, Zgorzelec, Karkonoski, Lubań, Lwówek Śląski a město Jelenia Góra.

Horka u 
St. Paky

Kromlau

Großharthau

Ebersbach

Seifhenners-
dorf

Rybniště

Dolní 
Poustevna
Dolní 
Poustevna

JedlováJedlová

ŽandovŽandov

MikulášoviceMikulášovice

Kurort
Jonsdorf

Jablonné 
v. Podj.

Kurort
Oybin

Raspenava

Český Dub

Bakov 
n.Jiz.

Úštěk

Litoměřice

Děčín

Bílý Potok

Jindřichovice 
p.Smr.

Nové Město 
p.Smr.

Josefův Důl

Plavy

Harrachov
Rokytnice
   n.Jiz.

Martinice 
      v Krk.

Stará Paka

Libuň

Černousy

Bad Muskau

Węgliniec

Kunčice n.L.

BrtníkyBrtníky

Spremberg

Hoyerswerda

Bischofs-
werda

Bautzen

Rumburk

Varnsdorf

Zittau Bogatynia

Tanvald
Liberec

Mimoň

Nový Bor
Benešov
n. Pl.

Česká Lípa

Doksy

Semily
Jilemnice

Železný 
Brod

Turnov
Lomnice
n.Pop.

Jablonec
n.Nis.

Hrádek n.Nis.

Löbau

Niesky

Görlitz Zgorzelec
Lubań

Bolesławiec

Gryfów
Śląski

Jelenia Góra

Szklarska 
Poręba

Frýdlant

Pieńsk

Weißwasser

Vrchlabí

Nová 
Paka

Iłowa

VBB

VVO

DÚK

IREDO

Landkreis
Bautzen

Landkreis
Spree-Neiße

Landkreis
Bautzen

Landkreis
Bautzen

Landkreis
Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge

Landkreis
Görlitz

powiat
zgorzelecki

powiat
lubański

powiat
lwówecki

powiat
bolesławiecki

powiat
karkonoski

Liberecký kraj

Ústecký 
kraj

Středočeský kraj 

Královéhradecký
kraj 

VVO
   
  U8
  U9
R22

L4

T2

WEM

RB65

RB65

RB64

RB64
RB65

RE1
RB60

RE2
RB61

RE1
RE2
RB60
RB61

RE1
RE2
RB60
RB61

RE1
RB60

D10
PR

D1

D1
D10

D19

D19

D6

RB65

L7

SOEG

Os L5
Os, R14

Os
Sp

L1
D21

L6

L61

L62

L1
L18

L12

L3
R14

L3
R14
R21

S30
R21
Sp

L3
R14

Os

Os
Sp

Os
Sp

L31
R21

L18
L31, R21

L1

L9

L6
L61
L62

L7, RE2
T9

L4, U8
R22, T2
T10

L4
R22
T10

(SEV) 

L7

L4, R22
T10

L4, L24
R22, T10

L2, L24
R14

L2, L24
R14

L2
R14

U11

U9
T9

T9

U28
U28

T2
T2
T9
T10

Os

Oblast platnosti jízdenek 
EURO-NISA

Gültigkeitsbereich 
EURO-NEISSE-Tickets

Obszar ważności biletów 
EURO-NYSA

na linkách regionální 
a městské dopravy
na liniach miejskich 
i regionalnych

seznam linek na:
Spis linii na stronach: 

důležité autobusové 
spoje (ZVON)
ważne połączenia 
autobusowe w ZVON

na železničních linkách
na liniach kolejowych

auf Regional- und 
Stadtverkehrslinien

auf Eisenbahnlinien

Verzeichnis der Linien unter:

wichtige 
Busverbindungen
(ZVON)

www.zvon.de

seit/od 01.04.2021
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Entwicklung ENT/andere Angebote – Tickets / AbsatzRozvoj jízdenky EURO-NISA-Ticket – linky / dopravci

S jízdenkou eUro-nISa-ticket bylo 
na začátku projektu v říjnu 2016 
možné využívat asi 650 linek.

oproti rozsahu oblasti platnosti 
roku 2005 tak došlo k významnému 
rozšíření a tím i zvýšení atraktivity.

Do systému přitom bylo zahrnuto více 
než 1.000 kilometrů kolejových tratí 
a zhruba 30 dopravců.

650
Počet linek,
stav 2004 – stav 2016

Kilometry v území platnosti, 
stav 2004 – stav 2016

Dopravní společnosti,
stav 2004 – stav 2016

Prodeje, stav 2004 – stav 2016
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Celkové počty prodaných jízdenek rostly téměř bez výjimky od jejich zavedení do roku 2016 
prakticky lineárně. Ohledně prodejů v Česku a Německu z toho vyplývá trochu diferencovaný 
obrázek. Dle něj tržby ve svazu ZVON asi od roku 2009 stagnují, přičemž změna struktury ceno-
tvorby se promítla tak, že na stejný počet prodaných jízdenek bylo přepraveno více cestujících. 
Před  změnou v roce 2017 mohli dva cestující cestovat společně na dvě jízdenky pro jednu osobu. 
S jedinou jízdenkou EURO-NISA-Ticket pro dvě osoby je cestování po změně výhodnější. Zhruba 
ve stejném období výrazně narostly tržby v Česku, takže z toho v kombinaci s lineárním nárůstem 
v Polsku vyplývá stálý růst. Příčiny pro onen různý vývoj jsou četné. Zásadní význam má však struk-
tura ceny a konkurenční nabídky. Ve svazu ZVON jsou alternativními produkty především jízdenky 
 Sachsen-Böhmen-Ticket (nabídka společnosti Deutsche Bahn) a Trilex-Tages-Ticket (nabídka společ-
nosti Die Länderbahn). U obou jízdenek je na rozdíl od jízdenky EURO-NISA-Ticket možné přepra-
vovat děti bezplatně. Také v Česku existují s přeshraničně platnými nabídkami dopravce ČD (Celo-
denní jízdenka) a Liberec-Dresden-Spezial (dopravce Die Länderbahn) analogické nabídky, přičemž 
pouze druhá jmenovaná opravňuje k bezplatné přepravě dětí.

Obrázky na straně 12 výmluvně ukazují, jak moc se jízdenka EURO-NISA-Ticket vyvíjela. Oblast 
platnosti s integrovanými linkami a dopravci narostla enormně. Tarifní systém a portfolio nabídky 
se však od zavedení (krom výjimky v roce 2017, kdy došlo ke změně struktury cenotvorby ve svazu 
ZVON) prakticky nezměnily. To má za následek, že lze absolvovat poměrně dlouhé cesty za srovna-
telně nízkou cenu a zároveň – také z důvodu průběžných úprav ceny – již není jízdenka EURO-NISA-Ticket 
atraktivní pro krátké cesty. 

Na počátku řešení projektu byla sestavena bilance, v jejímž rámci byly uvedeny další aspekty rozvoje:

•	 Prodej jízdenek EURO-NISA-Ticket probíhá ve všech třech zemích na podobné úrovni. Pouze 
rozdělení na nabídky pro 1 resp. 2 až 5 osob je z důvodu odlišené struktury cen nerovnoměrné.

•	 Jízdenky EURO-NISA-Ticket si cestující pořizují převážně za zamýšleným účelem přeshraničních 
cest. Pouze v Polsku bylo konstatováno využívání i pro cesty čistě na polském území.

•	 Rozdíly spočívají především v organizačních strukturách. Zatímco dopravci a objednatelé ve 
svazu ZVON a v Libereckém kraji operují ve svazových strukturách či ve strukturách integrova-
ných doprav, na polském území žádné takové struktury neexistují. Prodej a uznávání jízdenek 
EURO-NISA-Ticket zde spočívá výhradně na smluvních dohodách s jednotlivými polskými 
dopravci.

•	 Také odbavovací a prodejní systémy jsou strukturovány odlišným způsobem. Především v Česku 
a ve svazu ZVON jsou na kontrolu jízdních dokladů kladeny vyšší požadavky.

•	 Jako velký deficit bylo navíc identifikováno chybějící napojení na regionální poskytovatele  služeb 
v cestovním ruchu, přičemž turisté tvoří největší cílovou skupinu jízdenek EURO-NISA-Ticket.

Ve výsledku této rozvahy proto leadpartner spolu s projektovým partnerem odvodili potřebu 
přijmout nová opatření především v sortimentu jízdních dokladů a v cenové struktuře, dále pak 
ve formách prodeje a odbavování, v propojení na cestovní ruch a pro organizační struktury.

Rozvoj jízdenky EURO-NISA-Ticket – linky / dopravci

25
17
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Pevnou součástí projektu bylo od počátku provedení odborné exkurze. Pro nalezení vhodného cíle 
exkurze byly analyzovány trinacionální nabídky jízdních dokladů v evropských příhraničních regio-
nech a přitom vybrány tři zvláště zajímavé nabídky, které byly intenzivně prozkoumány.

Od roku 1995 existují bilaterální jízdní doklady mezi dopravním svazem Regio Verkehrsverbund 
Lörrach a tarifním svazem Tarifverbund Nordwestschweiz. Od roku 2001 probíhalo zapojování alsas-
kých dopravců, čímž došlo k vytvoření trinacionální nabídky.

Rozvoj jízdenky EURO-NISA-Ticket – další nabídky

trinacionální eurodistrict Basilej (Švýcarsko, německo, Francie) – „triregio“

Od roku 1998 nabízí nizozemští, belgičtí 
a němečtí dopravci pro celý euroregion 
Euregio Maas-Rhein společnou jízdenku 
Euregio-Ticket.

Euroregion Maas-Rhein  (Německo, 
Belgie, Nizozemsko) – jízdenka Euregio-
Ticket

Eurodistrict Basilej  
(Švýcarsko, Německo, Francie)

stav leden 2018

Euregio Maas-Rhein

Velkou zvědavost projektových partnerů vzbudil region Euregio Bodensee. Kromě orientace na 
cílovou skupinu turistů a třídenní nabídky směřoval zájem i směrem k vypořádání se s rozdílnými 
cenovými hladinami v Německu, Rakousku a Švýcarsku v praxi, takže rozhodnutí pro výběr Euregia 
Bodensee nebylo těžké. Následně došlo k navázání kontaktu se zodpovědnými osobami v místě 
a proběhla příprava exkurze.

Jízdenka Tageskarte Euregio Bodensee byla zavedena k 1. březnu 2002 a platí v příhraničních 
oblastech Bodamského jezera v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku. Od 1. ledna 2017 lze zakoupit 
nabídky, označované nyní již jako Bodensee Ticket, na jeden nebo na tři dny a také pro dospělé, 
děti a malé skupiny ve všech třech zemích. Cenová úroveň je ve Švýcarsku přece jen o trochu vyšší 
než v Německu nebo Rakousku. Území platnosti je rozdělené do tří zón, jejichž vymezení již mezi-
tím bylo upraveno.

Organizace přináleží koordinačnímu výboru Bodensee Ticket, což je projekt Mezinárodní kon-
ference Bodensee IKB. Koordinaci provádí kancelář Bodensee Ticket, kterou z pověření výboru 
provozuje východošvýcarský drážní dopravce Regionalbahn Thurbo.

Euregio Bodensee (Německo, Švýcarsko, Rakousko) BodenseeTicket

V rámci mezinárodní konference zemí Bodamského jezera IKB, která je kooperativním sdružením 
zemí ležících při Bodamském jezeře, což jsou Německo, Rakousko, Švýcarsko a Lichtenštejnské 
 knížectví, bylo již v roce 1994 přijato rozhodnutí ohledně vytvoření jednotného tarifního 
a dopravního svazu. V roce 2002 byla nakonec zavedena jízdenka „Tageskarte Euregio Bodensee“.

Rozvoj jízdenky EURO-NISA-Ticket – další nabídky 

euregio Bodensee (německo, Švýcarsko, rakousko) – jednodenní jízdenka 
tageskarte euregio Bodensee
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První den návštěvy začal odbornou přednáškou pana Wernera Fritschi v sídle společnosti  
Regionalbahn Thurbo AG, vydavatele jízdenky Tageskarte Euregio Bodensee. Následovala napínavá 
diskuze k rozvoji jednodenní jízdenky Bodamské jezero a vzájemná výměna zkušeností. Kromě otá-
zek k vymezení zón, podpoře marketingu a prodeje a k procesům rozúčtovávání tržeb se účastníci 
zabývali i zapojením partnerů z oblasti cestovního ruchu.
Druhého dne měli účastníci exkurze příležitost vyzkoušet jízdenku Tageskarte Euregio Bodensee 
v praxi v doprovodu paní Carin Fritschi. S touto jízdenkou otestovali na cestě švýcarsko-německým 
příhraničním územím různé dopravní prostředky hromadné dopravy (autobusy, vlaky a přívozy).

Na závěr proběhlo v zasedací místnosti společnosti Thurbo AG na nádraží v městě Kreuzlingen 
vyhodnocení exkurze s doplňujícími otázkami a diskuzí. Pro další diskuzi pozvali pan  Hans-Jürgen 
Pfeiffer (VON GmbH) a pan Jiří Hruboň (KORID LK) švýcarského hostitele na návštěvu do Euroregionu 
Nisa.

Zástupci projektových partnerů VON GmbH a KORID LK spol. s r.o. absolvovali společně se zapo-
jenými externími experty ve dnech 16. a 17. října 2017 odbornou exkurzi do švýcarského města 
Kreuzlingen resp. do sousedního města Kostnice v Německu. Cílem exkurze bylo seznámení se 
s koncepcí jednodenní a třídenní jízdenky Tageskarte Euregio Bodensee.

Rozvoj jízdenky EURO-NISA-Ticket – další nabídky – 
exkurze k Bodamskému jezeru

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze Exkurze

Dr. Werner Fritschi

Na pozvání pana Pfeiffera a pana Hruboně navštívili švýcarští kolegové pod vedením pana Fritschi 
ve dnech 24. a 25. září 2018 Budyšín a Liberec. 

První den odborné exkurze začal v sídle VON GmbH s prezentací veřejné dopravy v trojmezí 
a především přeshraničního projektu „ENT future 2020“. Pan Fritschi prezentoval novinky 
u jednodenní jízdenky „Bodensee Ticket“, ke kterým mezitím došlo. Proběhla vzájemná výměna 
zkušeností. Na závěr prvního dne absolvovali účastníci organizovanou prohlídku města Budyšín. 

Druhého dne vyzkoušeli veřejnou dopravu s jízdenkou EURO-NISA-Ticket v Euroregionu Nisa. 
Cestu zahájili v Budyšíně, dále vedla do Liberce na vrchol Ještědu a zpět. Kromě různých dopravních 
prostředků a přeshraničních tarifních nabídek mohli účastníci porovnat i rozdílné rámcové podmínky 
v obou zemích.
Také tato druhá exkurze zanechala v účastnících velmi pozitivní dojem.

Rozvoj jízdenky EURO-NISA-Ticket – další nabídky – 
exkurze Budyšín / Liberec

Prezentace ve VON GmbH, Budyšín

Účastníci exkurze, Budyšín

Účastníci exkurze, Liberec

Účastníci exkurze, hora Ještěd
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ZeitstrahlCíle projektu

Jako nejdůležitější cíl byl stanoven tarifní a organizační rozvoj. Tím by měla být zajištěna další 
existence jízdenek EURO-NISA-Ticket a přínosy k lepší mobilitě osob, což je základní předpoklad 
pro spolupráci a sbližování v příhraničním regionu resp. v trojzemí a pro podporu veřejné  dopravy. 
V průběhu projektu diskutovali partneři o opatřeních, jak zvýšit kvalitu jízdenky EURO-NISA- Ticket 
a zároveň umožnit intenzivnější propojení dopravních a turistických nabídek v Euroregionu 
 Neisse-Nisa-Nysa. 
V důsledku narůstajících prodejů a rozšiřujícího se okruhu uživatelů zaznívaly během let požadavky 
po rozvoji dalších tarifních prvků v oblasti cestovního ruchu, rozšíření oblasti platnosti a takovém 
zapojení aktérů, které by odpovídalo jejich aktivní účasti. Aby bylo možné integrovat další oblasti, 
je zapotřebí zajistit odstupňování cen a vývoj vícedenních jízdenek; kvůli delším vzdálenostem by 
totiž už nebylo možné absolvovat v jeden den i zpáteční jízdu. 

informace pro cestující

možné systémy rozúčtování tržeb

společné marketingové aktivity

harmonizované nabídky

společné přeshraniční tarify

integrace turistických nabídek

koordinovaný prodej a distribuce

Projektoví partneři spolu se 
zapojenými objednateli v Německu 
a České republice definovali tzv. 
milníky pro různé oblasti:

Následně po výběru dodavatelů začala se zahajovací poradou v červenci 2017 vlastní práce na 
projektu. Pro jednání a výměny zkušeností s partnery ve svazu ZVON a v Česku byla definována řídící 
skupina projektu a další různé tematické pracovní skupiny, které se v pravidelných intervalech setká-
valy a definovaly pracovní celky, které obsahovaly cíle projektu k realizaci. V závislosti na tématech 
byli v případě potřeby přizváni další externí partneři.

Díky trinacionální platnosti jízdenky ENT bylo v průběhu projektu nutné zapojit i polské partnery 
jízdenky EURO-NISA-Ticket.

Jako základ pro dosažení cílů měl posloužit průzkum realizovaný v rámci projektu, který měl 
poskytnout fundované výroky ohledně využívání jízdenek EURO-NISA-Ticket.

Projektové pracovní skupiny

Grémium Účastníci

Řídící skupina Leadpartner VON GmbH
Projektový partner KORID LK
Externí experti (vci GmbH, 3T consult GmbH, ITV, IKA)

Pracovní 
skupina tarif & 
prodej/ 
/odbavování

Leadpartner VON GmbH
Projektový partner KORID LK
Externí experti (vci GmbH, 3T consult GmbH)

Pracovní 
skupina 
cestovní ruch

Leadpartner VON GmbH
Projektový partner KORID LK
Externí experti (ITV, vci GmbH, 3T consult GmbH)

Pracovní 
skupina 
marketing

Leadpartner VON GmbH
Projektový partner KORID LK
Externí experti (IKA, vci GmbH, 3T consult GmbH)

Workshop v Budyšíně
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 ► Registrace projektové žádosti dne 11. února 2016 
(číslo žádosti 100272650)

 ► Zahajovací konference 20. září 2017

 ► Schválení projektu monitorovacím výborem na zasedání z 14. září 2016

 ► Nabídka k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

 ► Smlouva o poskytnutí dotace z 30. září 2016 / 24. října 2016

 ► Zahájení projektu 1. října 2016

 ► Odborná kontrola zástupci Saské rozvojové banky

 ► Dopracování podkladů pro odbornou kontrolu

 ► Přepracování projektové žádosti

 ► Finální projektová žádost 13. července 2016 
 ► 1. žádost o změnu 30. srpna 2018 – změna Smlouvy o poskytnutí dotace z 8. ledna 2019 / 

23.  ledna 2019: změna ročního plánu plateb a upřesnění využití přímé státní podpory v režimu 
DAWI.

 ► 2. žádost o změnu z 20. června 2019 – změna Smlouvy o poskytnutí dotace z 23. července 2019 / 
29. července 2019: prodloužení projektu do 30. dubna 2020

 ► Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze 7. února 2020: změna ročního plánu plateb 
a aktualizace všeobecných smluvních podmínek

 ► 3. žádost o změnu z 30. ledna 2020 – změna Smlouvy o poskytnutí dotace z 16. dubna 2020 / 
21. dubna 2020: prodloužení doby realizace projektu do 30. dubna 2021

 ► Dodatek ke změně smlouvy z 16. dubna 2020: změna ročního plánu plateb

 ► 4. žádost o změnu z 19. dubna 2021 – změna Smlouvy o poskytnutí dotace z 18. května 2021 / 
27. května 2021: prodloužení doby realizace projektu do 30. září 2021

 ► Konec projektu: 30. září 2021

Časová osa Časová osa

Zahajovací konference, Liberec
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Oblast platnosti jízdenek 
EURO-NISA

Gültigkeitsbereich 
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a městské dopravy
na liniach miejskich 
i regionalnych

seznam linek na:
Spis linii na stronach: 

důležité autobusové 
spoje (ZVON)
ważne połączenia 
autobusowe w ZVON

na železničních linkách
na liniach kolejowych

auf Regional- und 
Stadtverkehrslinien

auf Eisenbahnlinien

Verzeichnis der Linien unter:

wichtige 
Busverbindungen
(ZVON)
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seit/od 01.04.2021

Oblast platnosti jízdenky EURO-NISA-Ticket, stav duben 2021

Milník rozsah platnosti 

Při společných jednáních mezi partnery VON GmbH, okresem Görlitz, KORID LK a Ústeckým krajem 
bylo dosaženo rozšíření tarifu ZVON na příhraniční oblasti Polska a Česka a zároveň rozšíření tarifů 
IDOL / DÚK na příhraniční oblasti ve svazu ZVON. Tím byli zahrnuti i dopravci již integrovaní v tarifu 
IDOL.

Mimo to se rozsah platnosti v Česku rozšířil o následující železniční tratě:

 ► 044: Kunčice nad Labem–Vrchlabí (Krkonoše),

 ► Železniční tratě ve Šluknovském výběžku:

 ► 083: Rumburk–Dolní Poustevna,

 ► 084: Rumburk–Panský–Mikulášovice, Krásná Lípa–Panský.

Milník rozsah platnosti / 
Realizace rozšíření rozsahu platnosti

Všechny linky a úseky linek jsou uvedeny v platném přehledu linek k platnosti jízdenek EURO-NISA-Ticket, 
který ZVON pravidelně poskytuje dopravcům a partnerům.

ZVON
 ► ve všech autobusových a drážních linkách na území dopravního svazu ZVON  

(linky společnosti SOEG s tzv. historickým příplatkem)

Polsko 
 ► ve vlacích dopravce Koleje Dolnośląskie (KD) a Polregio (PR) na železničních tratích:

 ► Zgorzelec–Węgliniec–Bolesławiec
 ► Jelenia Góra–Lubań–Zgorzelec
 ► Jelenia Góra–Szklarska Poręba–Harrachov–Kořenov
 ► Lubań–Węgliniec

 ► v autobusech regionální a městské dopravy společností MZK Bolesławiec, MZK Jelenia Góra, 
PKS Bolesławiec, PKS Voyager (Lubań), PKS „Tour“ Jelenia Góra, F.H.U. Bielawa a Astel, v okresech 
Zgorzelec, Karkonoski, Lubań, Bolesławiec a Lwówek Śląski a ve městě Jelenia Góra

Česká republika
 ► Liberecký kraj:

 ► téměř na všech linkách železniční, tramvajové, městské hromadné a regionální 
autobusové dopravy

 ► na visuté lanové dráze Liberec-Horní Hanychov–Ještěd pro jednu cestu tam

 ► Ústecký kraj: Ve Šluknovském výběžku v regionálních autobusech dopravce Autobusy Karlovy 
Vary (včetně linek do Děčína a na území svazu ZVON) a na železničních linkách
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Platnost jízdenky eUro-nISa-ticket+ od 1. dubna 2021:
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Milník průzkum

Cílem průzkumů bylo vytvořit podklad pro diskuzi a možnou formu přeshraničního rozúčtování 
tržeb. Přitom mělo být zjištěno, zda u zúčastněných dopravců panují rozdíly mezi tržbami z prodeje 
a využíváním jízdenky EURO-NISA-Ticket.  

Ve srovnání s jinými tarifními nabídkami využívá jízdenku EURO-NISA-Ticket pouze malý okruh ces-
tujících. Z tohoto důvodu existuje pouze malá pravděpodobnost narazit při průzkumech ve vlaku 
nebo autobusu právě na tyto cestující. Projektoví partneři i smluvní externí dodavatelé se shodli na 
tom, že aplikují třístupňovou metodu průzkumu.

1. V prvním stupni byla realizována interview, přičemž největší část rozhovorů proběhla již 
v rámci zahajovací konference.

2. Ve druhém stupni byly realizovány ankety u uživatelů a neuživatelů ENT – na jedné straně 
 on-line (na stránkách ZVON, KORID atd. (vč. sociálních médií)) a na druhé straně také na přes-
hraničních dopravních relacích (např. Žitava–Hrádek n. N.).

3. Třetí stupeň spočíval v krátké anketě formou korespondenčního lístku, kterou klient obdržel 
přímo při nákupu jízdenky nebo např. na veletrzích. Tento průzkum však vzhledem k omeze-
ním způsobeným pandemií koronaviru nebylo možné provést.

Korespondenční anketní dotazník

Milník průzkum

Celkem bylo ve třech stupních provedeno cca 850 interview. Z toho cca 400 připadá na druhý a třetí 
stupeň. Mimo to bylo provedeno 35 odborných rozhovorů.

Otázky se netýkaly pouze tarifu a odbavování/prodeje, výsledky proto mohly využít všechny pra-
covní celky, resp. dílčí projekty. Zjišťovanými skutečnostmi byly např. důvody k cestě, nocleh nebo 
délka pobytu.

Pro původní účel průzkumu nevzešla z vyhodnocení žádná nutná opatření.

On-line anketa mezi uživateli ENT a osobami bez zkušeností s ENT
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Milník tarif

Analýza stávajícího sortimentu jízdních dokladů

Analýza územního rozšíření prodejních míst (pokrytí, centra poptávky 
atd.) a znázornění nepokrytých míst

Analýza nedostatků ve vztahu k potřebám (potenciálních)  
cestujících a skupin uživatelů

Prověření potenciálních lokalit pro nová distribuční místa (potřebnost, forma, 
možný provozovatel, odhad investičních a provozních nákladů atd.)

Zpracování a vyhodnocení návrhů řešení  
(sortiment jízdních dokladů, oblast platnosti)

Získání nových prodejních/distribučních míst

Cenová struktura nabídky jízdenek, společná přeprava dětí

Prověření využití elektronických distribučních cest (např. mobilní nebo on-line jízdenky)

v rámci odborné části byly diskutovány následující body:

Časová platnost s ohledem na jednodenní výlety a vícedenní cesty

Integrace tarifních opatření již existujících distribučních systémů

Rozsah platnosti ve třech zemích

Pořízení nové odbavovací techniky

Tarif

PrOdej/OdbaVOVáNí

Meilenstein ErhebungMilník tarif / Realizace tarifních nabídek 

•	 Nově lze využít 3denní jízdenku, která platí včetně prvního dne platnosti tři po sobě jdoucí 
dny a čtvrtý den do 4 hodin ráno. Vícedenní jízdenka tím nahrazuje jízdenku pro cestu tam 
(max. ENT, zakoupení v zemi startu) a pro cestu zpět a případné jízdenky v místě cíle. 

•	 Vyrovnávání cenové hladiny ve ZVON, IDOL a Polsku, žádné cenové slevy v Česku/Polsku.

•	 Strukturální sjednocení sortimentu v Polsku, Česku a Německu.

•	 V Česku se budou jízdenky EURO-NISA-Ticket prodávat pro 1, 2, 3, 4 nebo 5 osob.

•	 Rozšíření bezplatné přepravy dětí.

bezplatná přeprava dětí
Přeprava dětí ve svazu ZVON je až do zahájení školní docházky 
a v českém území platnosti do 6. narozenin dítěte bezplatná. 
V polském území platnosti je možná bezplatná přeprava 
jednoho dítěte ke každé platící plnoleté osobě. 

Navíc k přepravě dětí do 6 let mohou ve výsledku projektu 
na každou jízdenku EURO-NISA-Ticket+ nezávisle na počtu osob pro stanovení ceny bezplatně 
cestovat dvě děti mezi 6 a 15 lety (ve svazu ZVON až do 15. narozenin).

rozvoj tarifního systému
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Milník elektronické distribuční kanály

Jednodenní jízdenku EURO-NISA-Ticket i třídenní jízdenku EURO-NISA-Ticket lze ve svazu ZVON 
i nadále zakoupit v papírové podobě u všech řidičů autobusů a průvodčích, v informačních kance-
lářích dopravců a na lokálních stacionárních prodejních místech. 

Také v Česku a Polsku probíhá prodej jízdenek v papírové podobě. Prodej zde probíhá také v infor-
mačních kancelářích dopravců a u průvodčích a zčásti i u řidičů autobusů.

Ve výsledku projektu budou jízdenky EURO-NISA-Ticket k dostání také elektronickou cestou přes 
HandyTicket Deutschland.

 ► Obě varianty jízdenky EURO-NISA-Ticket byly integrovány do menu „nákup jízdenky“ 
aplikace HandyTicket Deutschland, což představuje 100% elektronické řešení. Transfer 
jízdenek z této aplikace do tištěné podoby nebo naopak není zamýšlen.

 ► Proces zakoupení jízdenky EURO-NISA-Ticket je až na výjimku volby délky platnosti (jeden 
nebo tři dny) s dnešními procesy integrovanými v HandyTicket Deutschland identický. 
V prvním kroku volí uživatel počet osob. V druhém kroku musí vybrat délku platnosti.

 ► Také zobrazení jízdenky EURO-NISA-Ticket je identické jako ostatní procesy v HandyTicket 
Deutschland.

Milník elektronické distribuční kanály / 
Realizace prodeje/odbavování

Prodej v Česku a Polsku,
vzory jízdenek ZVON / CZ / PL

Stejně jako prodej ve svazu ZVON existuje také v Libereckém kraji 
možnost získat jízdenku EURO-NISA-Ticket jako mobilní jízdenku. Prodej 
má probíhat prostřednictvím aplikace IDOLka, která se vyvíjí pro prodej 
jízdenek v rámci tarifu IDOL. Její provoz bude zahájen v průběhu roku 
2021. V nabídce bude stejný sortiment jako ve svazu ZVON.

Vzor jízdenek HandyTicket

Aplikace IDOLka
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Jízdenka EURO-NISA-Ticket a přeshraniční spolupráce nutná k jejímu dalšímu rozvoji podporují 
dobré sousedské vztahy a odbourávají předsudky. Přeshraniční charakter projektu posiluje vnímání 
přeshraniční veřejné regionální silniční i drážní dopravy v euroregionu a podporuje také  cestovní 
ruch na obou stranách hranice. Každý obyvatel a turista je potenciálním uživatelem jízdenky 
 EURO-NISA-Ticket. V důsledku toho může každý, tzn. všechny společenské skupiny, vnímat rozvoj 
jízdenky EURO-NISA-Ticket jako nárůst kvality života.

Milník cestovní ruch

výchozí situace

Cíl

Milník cestovní ruch

Jeden z cílů v rámci projektu spočíval v tarifním a organizačním rozvoji jízdenky EURO-NISA-Ticket – 
to převážně v saských a českých územích Euroregionu Nisa – pro rozšíření atraktivních turistických 
nabídek a výhod. Tímto má být zajištěna další existence jízdenky EURO-NISA-Ticket včetně její nové 
kvality. V důsledku rostoucího odbytu stále přibývají požadavky na rozvoj dalších tarifních prvků, 
rozšíření území platnosti a takovém zapojení aktérů, které by odpovídalo jejich aktivní účasti, jimž je 
třeba postupně vyhovět. Pro tyto práce je z důvodu jejich komplexnosti a s tím související finanční 
náročnosti třeba rozvinout stávající operativní struktury dle požadavku doby. Tento cíl má být napl-
něn vývojem koncepce v projektu. Hlavním cílem je poukázání na možnosti další integrace turistic-
kých nabídek do jízdenky EURO-NISA-Ticket a možnosti postupného rozvoje propojení s případně 
později zainteresovanými polskými partnery.

Pro splnění zadání bylo třeba zpracovat následující pracovní celky (PC).

1. Příprava a zahajovací jednání
 Analýza a porovnání stávajících informací a doporučení pro další využití. K tomu patří mj. 

aktuální struktura tarifu, stávající partneři ENT, smluvní ustanovení mezi partnery, územní 
platnost, sortiment jízdních dokladů a ceny, využitelné dopravní prostředky, turistické cíle, 
větší akce a relevantní ubytovací zařízení.

2. Analýza silných a slabých stránek
 Zde se posuzovaly regionální dopravní nabídky, nabídky turistických výkonů a jejich vzá-

jemné vazby pro využití v cestovním ruchu a turistické dopravě z pohledu návštěvníků, 
provozovatelů, zúčastněných dopravců a poskytovatelů služeb v cestovním ruchu. Pro 
vyhodnocení výsledků tohoto průzkumu se provádí porovnání se srovnatelnými nabídkami 
identifikovanými v PC 2. Cílem tohoto porovnání není hodnotit konkurenci, ale spíše zapra-
covat příklady dobré praxe.

3. Analýza srovnatelných nabídek v jiných regionech
 Srovnatelné nabídky v jiných regionech byly nejprve identifikovány v rámci rozsáhlé rešerše 

na základě volně dostupných informací a následně posuzovány s ohledem na jejich realizaci 
resp. přístup k nim, na financování, jejich organizační struktury a prodejní úspěch. Přitom se 
soustředíme na to, abychom si vytvořili přehled nabídek ostatních regionů, které propojují 
nabídky veřejné dopravy s turistickými nabídkami/atraktivitami/poskytovateli služeb v ces-
tovním ruchu vč. zákaznických či slevových karet. Tyto srovnatelné nabídky budou následně 
porovnány s výsledky analýzy silných a slabých stránek z PC 2 a zároveň poslouží jako podnět 
pro vývoj nové produktové palety.

4. Specifikace směřování produktů resp. koncepce nové produktové palety a dopo-
ručené postupy

 Z analýz PC 1 a PC 2 a jejich porovnání vyplývají návrhy specifikace resp. rozšíření stávajícího 
produktového portfolia v oblasti jízdenek EURO-NISA-Ticket. Tato specifikace má být prove-
dena zvláště s ohledem na integraci turistických nabídek a pravidelných regionálních akcí, 
jako jsou návštěvy turistických atrakcí/akcí vč. např. zlevněného vstupného. Mimo to jsou 
znázorněny možné smysluplně integrovatelné nabídky dalších služeb v cílových oblastech, to 
mohou být zlevněné noclehy, nabídky wellness apod.

 Konkrétně může budoucí nabídka, resp. jízdenka obsahovat např. následující dodatečné služby:
•	 trvale zvýhodněné vstupy do různých volnočasových parků (např. dinosauří park 

 Saurierpark Kleinwelka, kulturní ostrov Kulturinsel Einsiedel)
•	 další zvláštní výhody v rámci speciálních a opakujících se akcí ve volnočasových zaří-

zeních (např. zlevněné vstupné na Fotklorum kulturního ostrova Kulturinsel Einsiedel 
a slevu při rezervaci ubytování v hotelu v korunách stromů)
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Milník cestovní ruch / Realizace turistických nabídek

Turistické balíčky, které vedle využívání prostředků veřejné dopravy s ENT v jeden den nebo po více 
dnů zahrnují ještě další služby v oblasti cíle, zvyšují atraktivitu jízdenek EURO-NISA-Ticket+.

S přídavkem k názvu „+“ chceme poukázat na novou turistickou komponentu, díky níž může cestu-
jící při předložení platné ENT+ získat u mnoha turistických cílů slevu ze vstupného nebo z ceny 
jiných služeb.
 
S některými turistickými zařízeními a cíli byla již uzavřena smlouva o spolupráci.

 ► Spol. Künstlerische Holzgestaltung Bergmann GmbH (Kulturinsel Einsiedel)

 ► Städtische Museen Zittau (Městská muzea v Žitavě)

 ► Tierpark Görlitz (ZOO)

 ► Lesní úzkokolejná železnice Waldeisenbahn Bad Muskau

 ► Fremdenverkehrsbetriebs Oybin (hrad a klášter Oybin)

V budoucnosti budeme pracovat na získávání dalších partnerů.

kooperace s cestovním ruchem, vytvoření zastřešující značky pro veřejnou 
regionální dopravu v trojzemí

Milník cestovní ruch / Realizace turistických nabídek
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Po dokončení průzkumů a zpracování podkladů byl na workshopu 23. ledna 2019 prezentován 
a s partnery projednán harmonogram pro zpracování koncepce marketingu a propagace jízdenek 
EURO-NISA-Ticket. Následovalo vyjasnění otevřených otázek a autorských práv pro logo ENT, popis 
produktu a rozdělení harmonogramu marketingové kampaně na etapy.

Marketing a propagace produktu ENT+

Pronájem
reklamních

ploch
Reklamní kampaň DE

Spoty,
PR články,

polepy

Pronájem
reklamních

ploch
Reklamní kampaň CZ

Spoty,
PR články,

polepy

Zadání
koncepce

Layout, 
design manual

Texty, 
obsahový
manuál

Export
pro tisk

Letáky,
plakáty,

publikace

Zadání
pro média

Zadání
pro tisk

Export
pro média

KORID LK

KORID LK

ZVON

Přehled zadávacích řízení

Po podpisu smlouvy s agenturou IKA 
Liberec dne 10. února 2019 nestálo vývoji 
grafické podoby již nic v cestě. Pan Labík 
zpracoval koncepci marketingu a propa-
gace a odprezentoval první ideje.

Marketing

Dne 11. listopadu 2019 neměl být v Budyšíně oslavován pouze masopust, ale mělo dojít také na 
řešení otázky propagace jízdenky EURO-NISA-Ticket včetně schválení finální podoby loga ENT.

Setkání začalo schválením loga, pokračovalo výběrem turistických cílů zapojených do propagace 
ENT a skončilo projednáváním možných distribučních kanálů k propagací jízdenky.
Přípravy pro komunikační mix a grafickou podobu letáků a plakátů atd., které byly připraveny pro 
propagaci jízdenek, běžely dobře až do jara 2020, kdy s sebou situace způsobená pandemií korona-
viru přinesla určitá omezení a změny. Uzavřené hranice, nezodpovězené otázky a zrušené akce vedly 
k tomu, že všechny aktivity ve vztahu k ENT byly naráz u ledu a prezentace projektu na veletrzích 
KONVENTA 2020 a EUROREGION TOUR musela být zrušena. 
Projekt byl prodloužen a marketingový plán na základě nového harmonogramu upraven. Ti krea-
tivní z nás využili čas a pokračovali i přes ztížené okolnosti v komunikaci a ve vytváření grafických 
prvků, letáků, plakátů a propagačních předmětů e-mailem nebo on-line prostřednictvím video-
konferencí.

Na podzim roku 2020 byly vyhodnoceny připomínky turistických partnerů. Na základě sjednocení 
varianty jízdenky ENT a ENT+ bylo změněno i logo a tato změna byla na přelomu roku 2020 a 2021 
promítnuta do všech již připravených grafických podkladů.

Marketing

Logo ve 3 variantách

vývoj loga / varianty

Obálka / krabička na letáky

Detaily tiskovin

Rozcestník pro internetovou stránku

Logomanuál

Polep autobusu

Grafický návrh letáků a plakátů
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Realizace marketingu – letáky

Poté, co byly vytyčeny turistické regiony, mohly být připraveny a graficky zpracovány jednotlivé 
letáky pro cíle na německém, českém a polském území ENT. Základní koncepce, ale i detaily, jako 
znázornění linek, měly velký ohlas.

Mimo to byl zpracován obecný informační leták k jízdence ENT+ s podrobnými informacemi 
 ohledně časové a územní platnosti, cen, distribučních kanálů a turistických služeb.

V rámci projektu bude k dispozici 10.000 boxů s letáčky pro 62 informačních center v Libereckém 
kraji a 35 partnerů ve svazu ZVON v německém a českém jazyce. K tomu přibude ještě 200 polských 
letáků s informacemi o turistických cílech a tarifu.

Titulní strany letáků DE / CZ / PL
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Jízdenka
 ► Jednodenní i třídenní síťovou jízdenku EURO-NISA-Ticket+ 

(dále ENT+) lze zakoupit pro 1 až 5 osob (nezávisle na 
věku).

 ► Rozšíření velikosti skupiny po zahájení cesty je možné, 
avšak pouze do počtu osob uvedených na jízdence.

 ► Každá jednodenní i třídenní síťová jízdenka ENT+ 
opravňuje k bezplatné přepravě 2 dětí ve věku 6 až 14 let 
včetně. Namísto jednoho dospělého může cestovat 
také jedno další dítě.

 ► S přirážkou na každou osobu a směr lze využít 
i visutou lanovou dráhu na Ještěd.

 ► Při cestách Žitavskou úzkokolejkou se platí navíc 
„historický poplatek“ za každou osobu.

Platnost
 ► Jednodenní síťová jízdenka ENT+ platí od označení 

do 4:00 ráno následujícího dne.
 ► Třídenní jízdenka platí včetně prvního dne platnosti 

3 po sobě jdoucí dny a čtvrtý den do 4:00 ráno.

Oblast
 ► Jízdenka ENT+ platí na všech autobusových a želez-

ničních linkách na území dopravního svazu ZVON, 
na území platnosti IDOL a na vybraných linkách 
v Ústeckém kraji. Dále v Polsku ve vlacích společností 
PR a KD a na mnoha linkách regionální a městské 
dopravy v okresech Zgorzelec, Lubań, Lwówek Śląski, 
Bolesławiec, Karkonoski a městě Jelenia Góra. 

 ► Na některých linkách platí jízdenka ENT+ pouze pro 
dílčí úseky nebo s omezením!

 ► Aktuálně platný seznam linek je uveden na adresách 
www.zvon.de/EURO-NEISSE-Tickets, www.iidol.cz 

Jízdenka ENT+ pro jízdní kolo nebo psa
 ► Jednodenní doplněk k jízdence ENT+.
 ► Je určena pro přepravu jízdního kola nebo psa.
 ► Jízdenka ENT+ pro jízdní kolo/psa platí pro libovolný 

počet jízd od označení do 4:00 dne následujícího 
dle přehledu linek na adresách: 
www.zvon.de/EURO-NEISSE-Tickets a www.iidol.cz
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Realizace marketingu – plakáty / newsletter / 
upomínkové předměty / kampaně

Výběr motivů na plakáty na výšku/šířku

Partneři motivy vybírali a diskutovali analogicky k motivům na titulní stranu boxu a letáků.

V březnu 2021 bylo těžištěm pravidelných jednání detailní plánování vydání newsletterů, v nichž 
měly být mimo jiné výsledky a publicita projektu a další rozvoj jízdenky EURO-NISA-Ticket před-
staveny partnerům a objednatelům. Kromě termínového harmonogramu se řešily také technické 
a  obsahové otázky.

První newsletter vyšel se zavede-
ním ENT+ v dubnu 2021. Po něm 
následovala další vydání během 
doby realizace projektu, během 
dlouho a toužebně očekávaného 
otevření hranic a v rámci letní 
kampaně.

Pro výběr propagačních předmětů mohly být využity návrhy připravené pro Konventu 2020, které 
byly doplněny o nově nasbírané nápady IKA, ZVON a KORID. 
Vedle propagačních předmětů pro kampaň a veletrhy byly vyrobeny hlavně praktičtí průvodci na 
výlet v trojzemí, jako např. termosky, krabička na svačinu, podložka na sezení a batůžek. Pro malé 
příznivce ENT+ je k dispozici omalovánka, pexeso pro objevování výletních cílů a maličké sladkosti.
Pro realizaci kampaní byly pořízeny nástroje jako je propagační stěna či stolek a použity při akcích 
po uvolnění koronavirových opatření v létě 2021.

Upomínkové předměty / kampaně
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Organizace

V rámci projektu byly analyzovány organizační formy srovnatelných nabídek v přeshraniční veřejné 
dopravě mezi Německem a sousedními zeměmi. Výsledky zpracované do tabulky ve zjednodušené 
podobě ukazují příslušnou formu organizace ve vztahu k vydavateli jízdenek, formy a turnusy pro-
jednávání a také finanční a personální potřeby (stav 2019).

Z analýzy vyplynulo, že je aplikováno mnoho různých forem. Z části jsou institucionální, z části však 
také neformální. Zpravidla však vedoucí roli přebírá jeden národní partner. 

jízdenka eUrO-NiSa Labe-elbe egronet bodensee Triregio euregioTicket

euroregion Neiße/Nisa Elbe/Labe Egrensis Bodensee RegioTriRhena 
(Basilej)

Maas-Rhein 
(Cáchy)

Organizační 
forma

Smlouva 
ZVON – 
dopravci

Smlouva 
VVO-(D)ÚK

Kooperační 
svaz, VVV jako 
koordinátor

Koordinační výbor, 
pobočka Thurbo AG  

Zastřešující 
značka

Euregionální 
koordinační 
místo při AVV

Nositel  ZVON, KORID, 
dopravci

VVO, (D)ÚK 15 okresů a 
svobodných 
měst, svazy, 
cca 60 
dopravců

Konference 
Bodamské jezero, 
svazy, dopravci

Tarifní svaz 
Severozápadní 
Švýcarsko 
(TNW), Regio 
Verkehrsverbund 
Lörrach (RVL)

Cášský dopravní 
svaz Aachener 
Verkehrsverbund, 
partnerská 
smlouva 
s Euregio

forma 
projednávání 

Konference, 
bilaterální

dle potřeby Členská schůze Komise pro tarif/
marketing, KOA

bilaterálně

financování 
organizace

ZVON, 
KORID LK

VVO, (D)ÚK Prostřednictvím 
členů

Počáteční 
financování: 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj, 
průběžný podíl na 
obratu (15 %)

Dotační projekt 
na další rozvoj

Úkoly /
kompetence  

dle potřeby dle potřeby dle potřeby Marketing / tarify, 
on-line, finance

vývoj tarifu

Personální 
zajištění

 Prostřednictvím 
ZVON, 
 KORID LK

Prostřednictvím 
VVO

Prostřednictvím 
VVV

Jednatel, 
3 zaměstnanci

Prostřednictvím 
TNW/RVL

3 zaměstnanci 
u AVV

Organizace

Jak již bylo zmíněno, v polském území platnosti v současnosti neexistuje žádná instituce, která by 
koordinovala partnery jízdenky EURO-NISA-Ticket. Namísto toho probíhá zapojení tamních partnerů 
na základě mnoha smluv mezi svazem ZVON resp. KORID LK a příslušným dopravcem. Projednávání 
těchto dohod jsou časově náročná, takže rozvoj tarifní nabídky, forem distribuce a odbavování, nebo 
řešení operativních potřeb změn probíhá s časovou prodlevou. Z toho pro rozvoj organizačních 
struktur jízdenky EURO-NISA-Ticket vyplynula premisa zachovat sice stávající smlouvy v platnosti, 
ale pro obsahové změny, např. v tarifním systému, postupně vytvářet institucionální základ pro 
spolupráci. S tímto základem má být umožněno společné a pravidelné projednávání všech partnerů 
a urychlení procesů formulace rozhodnutí.

V prvním kroku bylo v dodatku podepsaném s Koleje Dolnośląskie S.A. stanoveno zřídit pracovní 
skupinu, která bude zasedat jednou ročně. K tomu mají být pozváni zástupci všech dopravců – 
a  pokud zastávají roli objednatele – i územně správních celků. Iniciace této pracovní skupiny měla 
původně proběhnout v rámci závěrečné konference projektu. Protože však musela být konference 
zrušena a projednání, které má sloužit i osobní diskuzi partnerů, má proběhnout prezenční formou, 
usiluje se nyní o start v čase po konci platnosti koronavirových omezení.

Formální založení institucionálního rámce spolupráce

Stanovení pravidel pro spolupráci (lhůty, uvedení zástupců atd.)

Nalezení metody pro aktualizace tarifních podmínek

Rozvoj prodejních/odbavovacích a kontrolních systémů

Pracovní skupina se má zabývat mj. následujícími tématy:

Projednání aktivit pro průzkum trhu a marketing
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Projektdurchführung / Binationales Projekt  / CoronaRealizace projektu / Koronavirus

Obsahové řešení odborných částí tarif a prodej, cestovní ruch a marketing bylo zahájeno analý-
zou, po níž následoval vývoj opatření. Souběžně probíhala příprava průzkumu, který proběhl na 
podzim 2018. Z důvodu několikaměsíční kompletní výluky (srpen 2017 až únor 2018) nejdůležitěj-
šího přeshraničního železničního spojení mezi svazem ZVON a Libereckým krajem (úsek ze Žitavy 
do Hrádku n. N.) a souvisejícím významným úbytkem poptávky resp. změněným uživatelským 
chováním u jízdenky EURO-NISA-Ticket musel být průzkum původně plánovaný na 2017 bohužel 
přesunut.

Po provedené analýze, přípravě opatření a realizaci průzkumu začala fáze realizace s následujícími 
kroky:

 ► příprava, projednání a překlad smluvní podkladů,

 ► zintenzivnění vzájemných jednání projektových partnerů a externích dodavatelů,

 ► jednání s partnery zastupovanými VON GmbH a KORID LK (dopravci a územně správní 
celky ve svazu ZVON a v Libereckém kraji),

 ► projednávání s partnerskými dopravci v Polsku,

 ► jednání s turistickými partnery.

Vyvinutá opatření měla být původně realizována k 1. srpnu 2019. Z důvodu zdržení  způsobeného 
přesunutým průzkumem, nutnými přípravami a lhůtami pro vybavení odbavovacích systémů a avi-
zovaného zahájení turistické sezony na jaře byl jako nový termín stanoven 1. duben 2020. Se šířením 
pandemie koronaviru v únoru 2020 se turistická doprava v trojzemí zcela zastavila, takže pro zahá-
jení musel být ještě jednou nalezen nový termín.

I v projektové práci došlo k rozsáhlým změnám a zdržením, jejichž přehled je níže:

 ► úplné zastavení přeshraniční veřejné dopravy,

 ► žádné možnosti osobních setkání,

 ► změna priorit u zapojených institucí a partnerů.

Z důvodu nutného předstihu pro přípravu prodeje a odbavování nebyl start ve fázi uvolnění 
 koronavirových omezení v sezoně 2020 již možný; byl tedy stanoven nový termín na 1. dubna 2021. 
K tomuto termínu byla opatření technicky i formálně zavedena, avšak marketingová kampaň byla 
z důvodu ještě stále platných omezení cestování přesunuta na léto 2021.

Realizace projektu / Dvojstranný projekt 

Problémy se zapojením Polska

Z důvodu stávajících dotačních pravidel byl projekt ENT future 2020 realizovatelný pouze jako 
dvojstranný. Zásadní charakteristikou jízdenky EURO-NISA-Ticket je však územní platnost jdoucí 
přes tři země. V kombinaci s chybějící kooperační základnou polských partnerů a zásadně odlišné 
struktury veřejné regionální dopravy v Polsku tak bylo projednání avizovaných opatření velkým 
úkolem. Zatímco poskytovatelé služeb v regionální drážní dopravě jsou v Dolním Slezsku stejně 
jako dopravci ve svazu ZVON nebo Libereckém kraji vázáni dopravními smlouvami s objednateli 
(Dolnoslezské vojvodství), neexistují v autobusové dopravě žádné struktury srovnatelné s Němec-
kem či Českem. Převážná část přepravních služeb je poskytována na vlastní riziko dopravce. Pouze 
na dopravu dětí do škol získávají dopravci dotační příspěvek. V konečném důsledku z toho vyplývá 
jiné stanovení priorit a tím také odlišné vnímání hodnoty a přínosu jízdenky EURO-NISA-Ticket 
u jednotlivých dopravců. V rámci jednotlivých vyjednávání, vedených s každým partnerem, se 
 podařilo získat souhlas s vytvořenými opatřeními.

výhled / turističtí partneři v Polsku

Již v roce 2014 se svazu ZVON podařilo získat pro partnerství Termy Cieplickie v Jelenia Góra 
prvního partnera z oblasti cestovního ruchu pro kombinovanou nabídku. Od té doby získá každý 
návštěvník, který přicestuje s jízdenkou EURO-NISA-Ticket, slevu ze vstupného. V principu tento 
postup odpovídá metodě, která byla vyvinuta v pracovním celku cestovní ruch. 
V rámci projektu však kvůli jeho česko-německému charakteru nemohla probíhat žádná akvizice 
 turistických partnerů v Polsku. Pro komunikovatelnost nabídky a pro stabilitu celého systému je 
však nutné analogické zasmluvnění poskytovatelů služeb v cestovním ruchu v Polsku se svazem 
ZVON nebo s KORID LK. Zvláště v turisticky dobře dostupných Krkonoších a ve městě Boleslawiec, 
které je světoznámé díky své keramice, lze očekávat úspěšnou akvizici.
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Dopravci / Partneři Dopravci / Partneři

Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH

Zittauer Straße 71-73
02826 Görlitz

Tel.: (03581) 33 95 95
Fax: (03581) 33 95 05

www.GoerlitzTakt.de
einsteigen@GoerlitzTakt.de

AUDIS BUS s.r.o.

Soukenická 242
516 01  Rychnov nad Kněžnou 

www.audis.cz

Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH

Südstraße 2
02763 Zittau

Tel.: (03583) 77 41-0
Fax: (03583) 77 41-42

www.KVG-Zittau.de
Kundenbuero@KVG-Zittau.de

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Sportovní 4
360 09  Karlovy Vary

www.autobusy-kv.cz 

Lassak-Reisen
Bautzener Busreisen

Paul-Neck-Straße 121
02625 Bautzen

Tel.: (03591) 60 00 37
Fax: (03591) 60 00 38

www.lassak-reisen.de
info@lassak-reisen.de

BusLine a.s.

Na Rovinkách 211
513 25  Semily

www.busline.cz

Die Länderbahn GmbH DLB

Bahnhofsplatz 1
94234 Viechtach

Organizační složka Oldřichovská 696,
CZ-463 34   Hrádek nad Nisou

Tel.: +49 89 54-888-97-25

www.trilex.de
info@trilex.de

ARRIVA vlaky s.r.o.

Křižíkova 148/34
186 00  Praha 8

www.arriva.cz

ASTEL

ul. Wilcza 35
59-970 Zawidow

www.astel-travel.pl 

MZK Jelenia Góra Sp. z o.o.

ul. Wolności 145
58-500 Jelenia Góra

www.mzk.jgora.pl

ODEG - Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

Reichenbacher Straße 1
02827 Görlitz

Tel.: (03581) 76 48 910
Fax: (03581) 76 48 914

www.odeg.de
info@odeg.de

COMPAG CZ s.r.o. 

V Lukách 95/IV
471 24  Mimoň

www.compag.cz
Omnibusbetrieb Beck

Carl-Maria-von-Weber-Straße 9
01877 Bischofswerda

Tel.: (03594) 70 36 26
Fax: (03594) 70 36 07

www.beck-busreisen.de
bus-beck@gmx.de

ČESKÉ DRÁHY, a.s. (ČD)

nábř. L. Svobody 1222/ 12
110 15  Praha 1

www.cd.cz 

Dopravní podnik města Liberce 
a Jablonce n.N., a.s.

Mrštíkova 3
461 71  LIBEREC III

www.dpml.cz

KAD spol. s r.o.

Vápenická 475
543 01  Vrchlabí

www.kad.cz 
info@kad.cz

Umbrella Coach & Buses, s.r.o.

Pramenná 3
148 00  Praha 4

www.coach-buses.eu
info@umbrellabuses.com

Omnibusbetrieb S. Wilhelm

Bautzener Straße 44
02692 Ebendörfel

Tel.: (035938) 58 30
Fax: (035938) 58 358

Internet: »www.swilhelm-reisen.de
E-Mail: »info@swilhelm-reisen.de

ČSAD Liberec, a.s.

České mládeže 594/ 33
460 06  Liberec 6

www.csadlb.cz

Regionalbus Oberlausitz GmbH

Paul-Neck-Straße 139
02625 Bautzen
Tel.: (03591) 62 60
Fax: (03591) 62 61 00
Mobilitätszentrale: (03591) 49 11 30

www.regiobus-bautzen.de
info@regiobus-bautzen.net
Außenstelle Weisswasser
Berliner Straße 66
02943 Weißwasser
Tel.: (03576) 21 29 511
Fax: (03576) 21 29 856

ČSAD Česká Lípa a.s.

Lumiérů 1025/34a
152 00  Praha 5

www.csadcl.cz

Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH

Bahnhofstraße 41
02763 Zittau

Tel.: (03583) 54 05 40
Fax: (03583) 51 64 62

Internet: »www.Zittauer-Schmalspurbahn.de
E-Mail: »Kundenbuero@SOEG-Zittau.de

Schmidt-Reisen
Busunternehmen

Dorfplatz 11
02627 Radibor

Tel.: (035935) 28 60
Fax: (035935) 2 86 31

www.schmidt-reisen-radibor.de
email@schmidt-reisen-radibor.de

OMNIBUSBETRIEB
ILHELM

F.H.U. BIELAWA

z siedzibą w ul. Baworowo 43a
59-820 Leśna

www.bieleccybus.pl

PKS Bolesławiec

ul. Modłowa 8
59-700 Bolesławiec

www.pks.boleslawiec.pl

Koleje Dolnoslaskie S.A.

ul. Wojska Polskiego 1, lok. 5
59-220 Legnica

www.kolejedolnoslaskie.eu

PKS Jelenia Góra „Tour“ Sp. z o.o.

ul. Obrońca Pokoju 1b
58-500 Jelenia Góra

www.pks.jgora.pl 

MZK Bolesławiec Sp. z o.o.

ul. Modłowa 8
59-700 Bolesławiec

www.mzk.boleslawiec.pl

PKS VOYAGER Sp. z o.o.

ul. Papieża Jana Pawła II 3
59-800 Lubań

www.pksvoyager.pl
sekretariat@pksvoyager.pl

POLREGIO Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1
01-217 Warszawa 

www.polregio.pl
info@p-r.com.pl
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Leadpartner:
VON GmbH
Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH
Rathenauplatz 1
02625 Bautzen
Tel.: +49 3591 326910
Fax: +49 3591 326950
E-mail: info@zvon.de 
www.zvon.de 

Projektový partner:
KORID LK, spol. s r. o.
(koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje) 
U Jezu 525/4
461 80  Liberec
Tel.: +420 488 588 788
E-mail: info@korid.cz
www.korid.cz 

Grafické zpracování:
IKA reklamní agentura Liberec
Zeyerova 560/25
Tel.: +420 485 107 542
E-mail: ikalbc@ikalbc.cz
www.ikalbc.cz 

Fotografie, ilustrace: 
zvon.de, iidol.cz, ikalbc.cz, freepik.com

Webová stránka projektu:
www.entfuture2020.eu
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Projekt EU „Rozvoj jízdenek Euro-Nisa-Ticket – ENT future 2020“ 
na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko.




