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MAGAZÍN PRO CESTUJÍCÍ VEŘEJNOST

Připravovaný dopravní systém

Vážení cestující,
milí spoluobčané,
magazín se zaměřením na veřejnou dopravu,
který se vám dostává do rukou, vydává Ústecký kraj s cílem informovat co nejširší okruh lidí,
kteří využívají pro cestování do zaměstnání, škol,
ale i za zábavou či kulturou linkové autobusy
a vlaky, o změnách, které kraj připravil od roku
2015. Věřím, že nově vytvořený systém Doprava
Ústeckého kraje a nově vysoutěžení dopravci přinesou pro vás změny maximálně pozitivní. Může
to být v úpravě jízdních řádů, který nabídne lepší
návaznosti a širší nabídku spojů, někoho potěší
krásné nové autobusy vybavené moderním odbavovacím a informačním systémem, pravidelní
cestující budou jistě rádi za možnost pořízení
zvýhodněných časových kuponů, které jim cestování zlevní.
Zajištění dopravní obslužnosti patří nejen k hlavním úkolům kraje, ale také k našim vlastním prioritám. O všech novinkách a vylepšeních, které
vám Doprava Ústeckého kraje od ledna nabídne, se můžete dočíst dále v magazínu. Společně
pak do nového roku 2015 nejen vykročíme tou
správnou nohou, ale také vyjedeme báječným
novým autobusem. To vše k vaší spokojenosti.

Kraje jsou objednateli regionálních autobusů a vlakových spojů (osobní a spěšné vlaky).
Ústecký kraj tedy vykonává i funkci koordinátora jízdních řádů objednávaných linek právě
od svých smluvních dopravců. Autobusovým
dopravcům však koncem letošního roku již
osmiletý smluvní vztah skončí. Podle evropské
i vnitrostátní legislativy tedy bylo nezbytně
nutné připravit a vyhlásit soutěže na dopravce nové. Dnes jsou podmínky soutěže nově
nastaveny tak, aby výsledek tvořil jednotný
integrovaný dopravní systém - Doprava Ústeckého kraje (DÚK – viz logo). Smluvní vztah je
nově na deset let, aby dopravce stihl plně využít vozidla, která musí pro krajskou zakázku
zakoupit.
Novinkou jsou také v některých případech
významné změny jízdních řádů ve čtrnácti oblastech kraje, kde soutěže proběhly. Chceme
výrazně zefektivnit nasazení autobusů a snížit
potřebný počet vozidel při současném zachování počtu ujetých kilometrů a hlavních časových poloh spojů. Při přípravě nových jízdních
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řádů jsme předem vyhodnotili využití několika stovek linek s mnoha tisíci zastávek tak,
aby veřejná doprava po Ústeckém kraji byla
i nadále co nejefektivnější a měla pro cestující co nejlepší využití. Cílem změn je zlepšení
dopravních služeb, které jsou v souladu s Plánem dopravní obslužnosti našeho kraje. Nižší
náklady na provoz linek umožní dále zlepšovat dopravní obslužnost. Část ušetřených
prostředků použijeme na změny a sjednocení
tarifů, které přinesou cestujícím pohodlnější
a levnější cestování po našem kraji. V brzké
době tak bude možné cestovat na jeden jízdní
doklad i s přestupy mezi autobusovými a vlakovými dopravci DÚK a věříme, že i mezi MHD
jednotlivých měst zapojenými do systému
DÚK.

Jak a proč kraj soutěží dopravce
Jelikož stávajícím deseti smluvním autobusovým dopravcům končí posledním dnem
tohoto roku osmileté smlouvy s Ústeckým
krajem, byli jsme povinni vyhlásit soutěže na dopravce nové ve čtrnácti z patnácti dopravních oblastí kraje (jedna oblast
byla jako pilotní soutěžena už v roce 2010,
kdy byl předčasně ukončen smluvní vztah
s tehdejším dopravcem). Každá oblast se
soutěžila jako samostatná zakázka. Soutěže
proběhly v loňském roce a s více než ročním
předstihem byly avizovány na internetu
v Evropském věstníku tak, aby se mohlo přihlásit co nejvíce dopravců. Dopravce jsme
předem seznámili s transparentními podmínkami včetně provozních a smluvních
vztahů, které jsou pro budoucí spolupráci
klíčové. Znali tedy jízdní řády linek a spojů,
počet a minimální kapacitu požadovaných
autobusů, jejich vybavení, tarifní systém
a další informace. U rozhodování bylo jediné kritérium – nabízená cena za kilometr
jízdy autobusu. Díky tomu a předem jasně
stanoveným podmínkám bylo možné do-

Oblast

Vítězný
dopravce

Vítězná
cena

Průměrná
cena

Počet
uchazečů

Dolní Poohří

ČSAD Slaný a.s.

27,49 Kč

30,486 Kč

7

Chomutovsko

Autobusy KV a.s.

26,99 Kč

30,453 Kč

7

Šluknovsko

Autobusy KV a.s.

26,99 Kč

30,161 Kč

8

Podbořansko

AD s.r.o. Podbořany

24,28 Kč

26,107 Kč

6

Děčínsko

BusLine a.s.

28,63 Kč

31,119 Kč

7

Mostecká pánev

Autobusy KV a.s.

25,89 Kč

26,796 Kč

7

Vejprtsko

BusLine a.s.

23,74 Kč

24,290 Kč

4

Ústecko

BusLine a.s.

24,72 Kč

27,060 Kč

7

Litvínov-Bílina

ČSAD Slaný a.s.

24,92 Kč

26,243 Kč

4

Lovosice-Louny

BusLine a.s.

24,41 Kč

25,447 Kč

3

Litoměřicko

BDS-BUS s.r.o.

24,86 Kč

26,148 Kč

4

Teplicko

ARRIVA TEPLICE s.r.o.

25,16 Kč

27,962 Kč

5

Přím. dop. Teplice

ARRIVA TEPLICE s.r.o.

30,99 Kč

37,080 Kč

3

Kadaň-Žatec

Autobusy KV a.s.

23,69 Kč

26,507 Kč

6

sáhnout příznivějších cen. Ušetřené finanční prostředky tak mohou být investovány
do dalšího rozvoje veřejné dopravy nebo
na změnu a sjednocení tarifů. To jistě přiví-
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tají hlavně cestující, kteří pravidelně dojíždí
a musí přestupovat mezi různými druhy veřejné dopravy pod objednávkou Ústeckého
kraje.

Kam pro informace
Jedním z důležitých prvků mozaiky spokojenosti cestujících je dostupnost informací
o poskytovaných službách a rozsah servisu,
který zákazníkovi nabízíme. Proto všichni
dopravci zajistí stejnou informovanost pro
cestující jak v osobním kontaktu v informačních kancelářích, tak i v elektronické
komunikaci.

Kontaktní místa
Nepočítáme-li informační místa dopravce
České dráhy, které primárně poskytují služby zaměřené na železniční dopravu, bude
v Ústeckém kraji rozmístěno prostřednictvím smluvních autobusových dopravců
19 nových informačních kanceláří (označeny i na předchozí mapě), s otvírací dobou
od pondělí do pátku, nejméně od 7:30 do
16:00. Personál zajistí informace a služby
nejen v rámci svého dopravce, ale i plošně
k celému systému Dopravy Ústeckého kraje
včetně služeb spojených s vyřizováním čipových karet tarifu DÚK. Můžete zde získat
také informace o autobusovém a železničním spojení na území ČR z veřejného informačního portálu. V informačních kancelá-

řích se počítá s platbami platebními kartami
i hotovostí. Jejich provoz odstartuje již na
počátku prosince tohoto roku.

On-line a telefonický přístup
Cestující bude moci získávat informace
o spojích také prostřednictvím telefonního
spojení. To bude aktivní po celou dobu denního provozu, tedy od prvního ranního do
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posledního večerního spoje. Lze tak např.
zjistit u dopravce příčinu zpoždění či náhradní dopravní spojení v případě, že daný spoj
nepřijede.
Standardem je e-mailový kontakt na dopravce, který poslouží i k vyřizování stížností a reklamací. Informace najdou cestující
i na internetových stránkách dopravců nebo
na stránkách Dopravy Ústeckého kraje
www.dopravauk.cz.

Jak se tvoří veřejná doprava
Zajistit veřejnou dopravu na svém území je jeden z hlavních úkolů krajů. Ústecký kraj
stejně jako jiné kraje nemá vlastní autobusy a vlaky, ale využívá služeb dopravců a
objednává jejich služby, tedy pravidelný provoz autobusů a vlaků. Kraj si sám určuje, jak bude provoz vypadat, jaké budou linky, jaké jízdní řády, jak na sebe přestupy
budou navazovat.
Na otázky související s objednávkou dopravy jsme se ptali radního Ústeckého kraje pro
oblast dopravy a silničního hospodářství
Jaroslava Komínka.
Jak zajistíte provoz veřejné dopravy, aby
vše fungovalo tak, jak má?
S dopravci kraj uzavírá smlouvu a za provoz
linek jim platí, jen pro představu za kilometr autobusového spoje to je v roce 2014 asi
36 Kč a za kilometr jízdy vlaku 130 Kč.
Smlouva určí i podobu jízdního řádu, podle
kterého mají jezdit, a kvalitu dopravy, které
chceme pro cestující dosáhnout.
Jak se projeví jízdné, které platí každý
cestující, když se chce někam svézt?
To jsou také důležité peníze, ale zdaleka na
zaplacení provozu nestačí. Peníze, které se
vyberou od cestujících, pokryjí u autobusů
asi jednu třetinu a u vlaků asi jednu šestinu
toho, kolik doprava kraj ve skutečnosti stojí.
Zbytek tedy dopravcům uhradíme z krajského rozpočtu. Ročně na to máme téměř
1,3 miliardy korun.
Takže jízdné tvoří jen malou část toho, co
doprava stojí. I když jezdíme někdy plnými autobusy a vlaky?
Některý plný autobusový spoj by si teoreticky na sebe mohl vydělat, ale na linkách
obsluhujících naše území je většina spojů
obsazených méně, a zejména na venkově
s menšími vesničkami se pak případně ušetřené peníze z plných spojů zase spotřebují. Chceme-li nabízet dopravu třeba i večer
nebo o víkendech, v součtu jsou prodělečné
všechny spoje.

Jak jsem již vysvětlil předtím, nemá to příliš
souvislost. Jedny peníze platíme dopravcům, jiné platí cestující za jízdné a o jeho
výši také prakticky rozhoduje kraj. V novém
tarifním systému jsme se především snažili
většími slevami podpořit pravidelně dojíždějící – školáky a pracující. Ti by mohli zaplatit od roku 2015 méně, než je tomu dnes.
Jak chcete zajistit přiměřenou spravedlnost rozdělení služeb po kraji?
Kraje provádějí dopravní plánování a pravidelně schvalují „Dopravní plán“. Ten současný platí od roku 2012. Tam se uvádí, v jaké
kvalitě a jak často na kterých linkách máme
jezdit. Ne že by tam bylo napsáno, jak často
se má jezdit třeba do Třebívlic, ale stanovili jsme kategorie linek podle velikosti obcí
nebo počtu cestujících na jejich trase. Podle
kategorie linek se pak navrhuje jízdní řád
třeba s 12-14 spoji na lince obslužné 1. kategorie nebo s celodenním hodinovým intervalem na lince páteřní.
A jak zajistíte a hlídáte, že jsou peníze
placeny dopravcům efektivně?
K tomu nám pomáhá právě dopravní plán.
Vznikl podle zkušeností s chováním cestujících a zabraňuje tomu, abychom do malých
obcí objednali příliš mnoho dopravy, kterou
pak nikdo nevyužíval. I tak ale využití autobusů i vlaků sledujeme průzkumy nebo
podle prodaných jízdenek. Výsledky nám

umožňují provoz upravovat – trasy, o které
je zájem, posilovat, ty nepoužívané omezit.
Kdo konkrétně na systému Vaší krajské
veřejné dopravy pracuje?
Provoz, smlouvy, jednání s obcemi, cestujícími i dopravci i kontroly v provozu zajišťuje
oddělení dopravní obslužnosti krajského
úřadu. O změnách v dopravě rozhoduje
rada kraje, o strategických rozhodnutích pak
krajské zastupitelstvo. Při plánování dopravy sledujeme i využívání nabízených spojů,
např. počet cestujících za den.

I přesto chcete dopravu objednávat?
Ano, to je právě jedna z hlavních úloh krajů. Záleží nám na tom, aby byla na celém
našem území dobrá dopravní obslužnost
a aby i občané bez auta mohli pokud možno cestovat všude. Anebo aby ti, kteří auto
mají, jej nemuseli používat na pravidelné
dojíždění, šetřili tak životní prostředí a nezatěžovali města dalšími vozy.
Hodně se mluvilo o tom, že kraj díky
soutěžím ušetřil. Poznají to cestující na
jízdném?

Frekvence přepravy cestujících na vybraných úsecích železnice v Ústeckém kraji.
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Novinky na železnici
Připravovaný jízdní řád přinese více spojů a kvalitnější návaznosti. V chystaném
jízdním řádu 2015 dochází v Ústeckém kraji ke změně koncepce na některých linkách
a k navýšení počtu vlakových spojů. Celkově dojde k nárůstu výkonů o 4% ve srovnání
s letošním jízdním řádem.
RegioPantery na více tratích
Moderní elektrické jednotky rozšíří komfort na lince U1 Děčín - Most – Chomutov.
Nově bude každé dvě hodiny prodloužena
až do Kadaně-Prunéřova, a na lince U24
Litvínov – Teplice, kde bude částí spojů
prodloužena až do Ústí nad Labem. Z důvodu zatím neprovedené elektrifikace
krátkého úseku do Litvínova budou muset
cestující v Louce u Litvínova přestoupit na
motorovou jednotku.
Prodloužení linky U1 částečně změní linkové vedení mezi Mostem – Chomutovem

– Kadaní-Prunéřovem. Zkrátí se vybrané
spoje linek U2 Most - Klášterec nad Ohří
- Karlovy Vary a U16 Jirkov - Chomutov –
Kadaň předměstí, kdy budou cestující přestupovat již v Kadani-Prunéřově na linku U1
směr Most – Děčín. Naplnění cíle Ústeckého
kraje prodloužit provoz RegioPanterů až do
Kadaně předměstí je stejně jako v Litvínově
závislé na investiční akci SŽDC.
Posilujeme vlaky o nové spoje
Prodloužením linky U24 z Teplic do Ústí nad
Labem vzniká společně s linkou U1 v tomto

úseku v pracovní dny souhrnný špičkový interval 30 minut.
Na lince U4 mezi stanicemi Lovosice a Roudnice nad Labem se bude v dopoledním sedle jezdit v hodinovém intervalu. V odpoledních hodinách se zavádí posilový vlak mezi
Ústím nad Labem a Lovosicemi.
Prodloužený vlak linky U4 z Roudnice nad
Labem pojede v ranních hodinách pracovního dne po trase linky U1 až do Děčína.
Významného zlepšení se dočkají cestující na
lince U12 mezi Mostem a Louny v podobě
navýšení spojů o 2 páry vlaků. Vlaky z Mostu končící v Lounech a v opačném směru
budou navíc prodlouženy do stanice Louny
město, čímž více obslouží centrum města.
Noční provoz
Přibude vlak z Ústí nad Labem do Teplic
a noční vlak mezi Ústím nad Labem a Děčínem. Ten naváže na noční vlak z Bad Schandau, čímž se zlepší dostupnost krajského
města s Německem.
Na lince U15 Chomutov - Vejprty nastanou
větší změny a úpravy, protože německý dopravce oznámil, že už nebude jezdit mezi
německým Cranzahlem a Vejprty. Vlaky zůstávají o víkendech a svátcích v období od
1. května do 28. září 2015. Nové časy vlaků
budou navazovat na rychlíky relace Praha
- Cheb. Linka tak bude patřit do kategorie
vlaků, které jsou primárně určeny pro rekreační účely a jejichž provoz chce Ústecký kraj
v následujících letech dále rozvíjet.
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Moderní svezení nabízí na železnici
RegioPantery
Cestující na železničních vlacích v Ústeckém
kraji mají k dispozici sedm moderních jednotek RegioPanter. Jednotky nesou jména
po velkých městech Ústeckého kraje, která
mezi sebou spojují: Děčín, Ústí nad Labem,
Teplice, Most, Chomutov nebo budou v budoucnu spojovat: Litvínov a Kadaň.
V současném jízdním řádu jezdí RegioPantery na spojích páteřní linky U1 Děčín – Ústí
nad Labem - Most – (Chomutov) v hodinovém intervalu. Dále se objevují na některých
spěšných vlacích mezi Ústím nad Labem
a Chomutovem a také na jednom páru
vlaku do Roudnice nad Labem a zpět.
V připravovaném jízdním řádu 2015 pak
budou RegioPantery nasazeny ve dvouhodinovém intervalu na osobních vlacích
v pracovní dny linky U1 z Děčína až do Kadaně-Prunéřova, v sobotu a v neděli do
Chomutova a ve dvouhodinovém taktu
budou jezdit z Děčína do Mostu. V pracovní
dny v ranní a odpolední špičce RegioPantery

zajistí osobní vlaky mezi Ústím nad Labem
a Teplicemi v Čechách a Loukou u Litvínova. Tam je nutné přestoupit na motorový
vlak do Litvínova, protože v úseku Louka
u Litvínova – Litvínov není trakční vedení.
V novém jízdním řádu budou tak moderní vlaky jezdit v pracovní dny ve špičkách

v úseku Ústí nad Labem – Teplice v Čechách
v půlhodinovém intervalu, v úseku Děčín –
Most v hodinovém a v úseku Most – Kadaň-Prunéřov ve dvouhodinovém taktu.
České dráhy vlaky pořídily za přispění prostředků z Regionálního operačního programu Severozápad.

RegioPantery v Ústeckém kraji

RegioPanter je částečně nízkopodlažní elektrická třívozová jednotka o délce 79 metrů od výrobce Škoda Vagonka a.s., nesoucí
u ČD označení řady 440. Klimatizovaná jednotka s bezbariérovým vstupem, vybaveným plošinou pro nájezd vozíčkářů nabízí 241
míst k sezení, ale celkově pojme cca 300 cestujících. Celý vlak je z obou konců volně průchozí a cestujícím jsou k dispozici dvě toalety
z toho jedna bezbariérová. V Ústeckém kraji jezdí jednotky pro stejnosměrnou napájecí soustavu 3 kV. To umožňuje jejich nasazení
na páteřní trasy. Nemohou však do Klášterce nad Ohří a nebo podél Labe za státní hranici s Německem, kde jsou odlišné napájecí
soustavy.

ÚSTECKÝ KRAJ - MAGAZÍN PRO CESTUJÍCÍ VEŘEJNOST

6

Nový tarif Dopravy Ústeckého kraje
Dodnes na většině kraje ve veřejné autobusové dopravě platí klasický kilometrický tarif,
který neumožňuje přestup s jedním jízdním
dokladem a cestující nemohou používat několikadenní předplatní jízdní doklady. Nový
integrovaný tarif přinese možnost používat
přestupní jízdní doklady několikaminutové až několikadenní. Nově budou moci
cestující nejen přestupovat, ale i využívat
slev, které jsou vázány na předplatné jízdné. To nabídneme sedmidenní, třicetidenní
a na čipové kartě též devadesátidenní díky
tomu, že všichni „krajští“ dopravci budou
vybaveni novým odbavovacím systémem,
tedy novými čipovými kartami a strojky.
Nosičem jízdného může být čipová karta
a papír zabezpečený ochrannými prvky.
Nový tarif bude tzv. zónově-relační. Jedna
zóna bude zpravidla vymezovat katastrální
území jedné obce. O tom, která zastávka
bude přiřazena do které zóny, se cestující
dozví z jízdních řádů, kde u každé zastávky
bude určeno číslo zóny. Jako povolená cesta bude uznána cesta nejkratší, nejrychlejší
nebo s nejmenším počtem přestupů v rámci povolených nadzón.

Nebude záležet pouze na tom, kolika zónami cestující pojede, ale také na vzdálenosti
těchto zón, tedy odkud a kam. Vzdálenost

zón jsme kvůli spravedlivému posouzení
ohodnotili takzvanými tarifními jednicemi,
které zpravidla kopírují kilometrickou vzdálenost centrálních zastávek jednotlivých
zón. Tarifní jednice cestující zjistí z Matice
tarifních jednic. Pojede-li cestující z jedné
zastávky do jiné zastávky ve stejné zóně, zaplatí stejné jízdné bez ohledu na skutečnou
kilometrickou vzdálenost obou zastávek.
Pokud však bude nástupní zastávka v jiné
zóně než výstupní, jízdné bude propočteno
dle počtu tarifních jednic mezi jednotlivými
zónami.
Princip výpočtu časových jízdenek spočívá v určení násobku základního jízdného. U třicetidenního jízdného činí násobek základního jízdného 26. Pokud
tedy základní jízdné bude činit např.
20 Kč, třicetidenní jízdné bude stát 520 Kč.
Pravidelný cestující nemusí tedy platit
jízdné při každé cestě tam a zpět každý
den, neboť by to činilo součin např. 20
pracovních dní, 2 cest během jednoho
dne a 20 Kč základního jízdného, tj. 800 Kč,
ale může využít třicetidenní jízdné za
520 Kč s možností využití i o víkendových dnech. U sedmidenních jízdenek
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činí násobek základního jízdného 7,5
(vyplatí se tedy u 4 cest tam i zpět během 7 dnů). U devadesátidenních jízdenek činí násobek základního jízdného
70, toto jízdné bude vydáváno pouze na
čipovou kartu. To s sebou přinese omezení u doprav, které budou integrovány
pouze na papírových jízdních dokladech.
Jednání kraje s městy o integraci městské
a krajské dopravy stále probíhají.
Při volbě elektronického jízdního dokladu
nahraného na čipové kartě musí cestující
myslet i na to, zda ji chtějí nebo naopak nechtějí využít v drážní dopravě či v MHD. Aby
se omezilo zneužívání papírových přestupních dokladů, zvýšíme i počet revizorů.
Na čipové kartě budou vytištěné údaje
o držiteli karty, s možností výdeje karty do
21 dnů. Anonymní kartu je možné vydat
ihned. Jízdné na papírových dokladech
a anonymních čipových kartách bude přenosné a bude jej tedy moci využívat více
lidí. Nabízené slevy budou poloviční pro
děti 6 až 15 let, žákovské pro žáky 6–15 let,
studentské pro žáky a studenty 15–26 let
a pro držitele ZTP a ZTP/P.

Popis principu tarifně sjednoceného města
U dopravců, kteří jsou přímo zapojeni do
systému Dopravy Ústeckého kraje, je tarifní jednotnost dána již od zadávacího řízení
soutěže. V Ústeckém kraji je však také síť dosud oddělených systémů městské dopravy,
která tvoří velmi důležitý prvek DÚK, navíc
o něco složitější, protože na území města
s MHD budou vedle sebe vždy fungovat dva
paralelní tarify, které se však zároveň musí
respektovat.
Nákres zobrazuje, jak by měl fungovat princip uznávání jízdného ve všech prostředcích
smluvních partnerů v územní působnosti
městského dopravce.
Základem je jednotnost tarifu MHD a tarifu DÚK ve vymezené zóně tj. území města.
Cestující jedoucí z regionu má možnost vyPředprodejní informační místa dopravců
totiž lze poměrně snadno vybavit zařízením umožňujícím vydávat časové jízdné
do více systémů, tj. jak do svého MHD, tak
např. do DÚK. Je zde navíc větší variabilita
a možnost překlenout období, kdy dopravci
MHD nejsou vybaveni zařízením na čtení čipových karet DÚK a cestující se budou prokazovat papírovou jízdenkou. Minimálně
částečné uznávání tarifů tedy lze poměrně
snadno uskutečnit.
Ústecký kraj zájem na tarifní jednotnost jednoznačně má a nabídl všem městům i úhradu
ztráty, která by jim vznikla při uznávání krajského tarifu v MHD. Pro jednání jsou však potřeba dva partneři a jen některá města s kra-

užít v rámci platné jízdenky DÚK všechny
dopravní prostředky akceptující tarif DÚK,
tedy včetně přestupu na MHD pro další cestu po městě. Obdobný postup může zvolit cestující mající jízdenku MHD, která na
území města bude akceptována ostatními
dopravci. To je ideální cílový stav, o který
do budoucna usilujeme. Městské dopravy
v ÚK mají jednodušší odbavovací systém,
kde zpravidla není možné koupit jízdenku
u řidiče do více částí kraje, proto jízdenka
MHD bude platit jen na území města.
I tato varianta však již nabízí významný
komfort pro cestujícího, který lze navíc ještě
zvýšit prostřednictvím časových jízdenek.
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jem aktivně jednají. Jedná se o proces složitý
obsahující řadu mnohdy citlivých míst. Jde
nejen o uznávání, ale s tím související i finanční vyrovnávání, vyhodnocení změn pohybu cestujících, případně i zvážení změny
linkového vedení. Jsou však města, která
se k projektu DÚK staví rezervovaně, a to
i přesto, že odmítnutí spolupráce jim může
naopak přinést komplikace a vyšší náklady
na vlastní MHD, nemluvě o tom, že jejich
obyvatelé se budou jistě ptát, proč to jinde
jde. V procesu jednání o uznávání jízdenek
jsou nejblíže městské dopravy v Ústí nad
Labem a Teplicích. Blížící se termín spuštění
provozu 1. 1. 2015 ukáže, jaké podmínky tarifního sjednocení se kde podařilo vyjednat.

Nový rok s novými autobusy
Součástí výběrového řízení na nové dopravce bylo i splnění požadavků kraje na kvalitu
a bezpečnost vozidel používaných k plnění uzavřené smlouvy. Jak takové autobusy
cestující pozná a jak budou vybaveny, na
to jsme se zeptali vedoucího oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Jakuba Jeřábka.

ním barevným grafickým displejem pro
zobrazování následujících zastávek. Vozidla
budou mít naklápěcí karosérii a najížděcí
plošinu pro snadnější nástup méně mobilních či invalidních cestujících nebo cestujících s dětskými kočárky.

Jak budou autobusy vypadat a jak je
cestující pozná?

Sedačky musí být polstrované s výškou
opěradla od plochy sedáku alespoň 68 cm,
autobus musí mít prostor pro příruční zavazadla nad sedadly s pevným dnem.

Zlepší se i pohodlí cestujících?

Všechna základní vozidla, která zajistí od
ledna 2015 dopravní obslužnost kraje, budou v jednotném barevném provedení,
a to v zelené barvě s logem Dopravy Ústeckého kraje, symbolem Brány do Čech na
zádi vozidla a dalšími informacemi vztahujícími se k dopravě. Na vozidlech již nemůže
být celoplošná nebo vnější reklama s výjimkou reklamy propagující Ústecký kraj.
Budou autobusy všech dopravců stejné?
Typy vozidel budou u jednotlivých dopravců samozřejmě rozdílné a také s různou kapacitou, společným rysem všech autobusů
bude to, že vozidla budou nízkopodlažní

a klimatizovaná, vybavená hlášením zastávek a přestupních možností, čelními, bočními a zadními elektronickými tabulemi pro
zobrazení čísla linky a cílové stanice, vnitř-

A jaký bude rozdíl mezi základním
a zálohovým vozidlem?
Zálohová vozidla nemusí být jednotného
designu a provedení jako vozidla základní,
nesmí být starší 14 let a nemohou být nasazována na více jak 5 procent jízd. Vozidla
musí být vybavena elektronickým odbavovacím systémem a také informačním systémem pro cestující.
Co když dopravci uvedené povinnosti
nesplní?
Ústecký kraj velmi dbá na plnění všech povinností dopravců, proto bude významně
posílena kontrolní činnost ve všech dopravních oblastech kraje. Pokud zjistíme závady v plnění povinností dopravců stanovených smlouvou, budou následovat sankce.
Smluvní pokuty se pohybují podle závažnosti prohřešku v rozmezí 1 000 až 10 000,Kč za každý případ porušení.
Děkuji Vám za poskytnuté informace.
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Do autobusu i s kolem
Ústecký kraj je pro vyznavače cykloturistiky zajímavou a lákavou destinací.
Na území kraje se nachází více jak 50 cyklotras v několika kategoriích. Členitost kraje a s tím související velké výškové rozdíly mnohdy omezují dostupnost pro rekreační nebo méně zdatné cyklisty. Především Krušnohorská magistrála či trasy přes hřebeny Českého středohoří vyžadují podporu
dostupnosti cykloturistiky. Síť železničních linek Dopravy Ústeckého kraje
již komfort přepravy jízdních kol na více úrovních umožňuje. V letošním
roce je navíc rozšířena o nové příhraniční spojení Šluknovského výběžku
z Děčína přes Sebnitz.
Od sezóny v roce 2015 mohou cyklisté očekávat skokový nárůst nabídky přepravy jízdních kol. Nový dopravní koncept Dopravy Ústeckého
kraje bude k cyklistům vskutku štědrý a v linkové dopravě zavedeme
celkem 35 autobusových linek, které v rámci běžného regionálního
provozu umožní přepravu jízdních kol.
Cykloturistiku podpoří dvě kategorie kapacity: 1. autobus s klasickým vlekem na jízdní kola umožňující velkou kapacitu (cca 20 kol) a 2. autobus
s nástavbou na karoserii pro menší kapacitu ( cca 6 kol). Kapacitní kategorie je určena zejména pro směry k nejznámější Krušnohorské magistrále
a spoje budou v Ústeckém kraji vedeny po celé délce hor, tj. od Klášterce
nad Ohří po Děčín. Ochuzeni nebudu ani cyklisté směřující do Národního parku České Švýcarsko. Přiblíží je spojení jak od Děčína, tak od Varnsdorfu. Částečně bude touto formou obsluhováno i České středohoří, pro
které jsou ale primárně určeny autobusy s nižší kapacitou jízdních kol.
To vykompenzuje větší četnost spojů. Zde lze totiž přepravu jízdních kol
chápat i jako podporu pro každodenní využívání. Na rozdíl od klasických
cyklobusů je u tohoto typu přepravy provoz rozšířen na celý týden, včetně
dopravní špičky.
Tak jako v jiných parametrech Dopravy Ústeckého kraje, i zde se ceník
přepravného bude odvíjet od jednotného tarifu.

ÚSTECKÝ KRAJ - MAGAZÍN PRO CESTUJÍCÍ VEŘEJNOST
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Výlety v Českém i Saském Švýcarsku
Na vyhlídku Belvedér
Start
železniční zastávka Dolní Žleb
		( U28)
Cíl
		
		
		
Délka
Pozoruhodnost
na trase
Náročnost
Trasa
		
		
		
		
		

autobusová zastávka Hřensko,
nábřeží ( 434, 435) 				
nebo autobusová zastávka
Labská stráň ( 432, 435)
cca 7 km
vyhlídka Belvedér, labský kaňon

Kyjovským údolím do Hinterhermsdorfu

střední

Start
autobusová zastávka Krásná Lípa, nám.
		( 401, 405, 407, 434)
		
nebo železniční stanice Krásná Lípa
		( U8, rychlíky Kolín-Rumburk)

přívozem přes Labe a pak se dáte po zelené
na Belvedér, po červené na Labskou Stráň
a dále po červené k Suché Kamenici,
ústí Suché Kamenice, do Hřenska.
Trasu lze také zkrátit ukončením výletu
v Labské Stráni

Cíl
		
Délka
Pozoruhodnost
na trase

Kyjovská skalní stezka
Start
		

autobusová zastávka Krásná Lípa,
Kyjov, host. ( 434)

Cíl
		

autobusová zastávka Krásná Lípa,
Kyjov, host. ( 434)

Délka
Pozoruhodnost
na trase
Náročnost
Trasa
		
		

Náročnost

cca 3 km
Kyjovský hrad, Kyjovské údolí

Délka

Náročnost
Trasa
		
		
		
		
		
		
		

Kyjovské údolí, Jeskyně víl
těžká

Rudolfův kámen

lehká

Start
autobusová zastávka Jetřichovice, host.
		( 434, 436)
Cíl
autobusová zastávka Jetřichovice, host.
		( 434, 436)
		 nebo železniční stanice Brtníky ( U27)
Délka
cca 7 km
Pozoruhodnost
Jetřichovické stěny, Mariina vyhlídka,
na trase
Rudolfův kámen
Náročnost
střední
Trasa
z Jetřichovic okruh po zelené a dále po
		 červené na Rudolfův kámen a dále po
		 červené směr Jetřichovice (cestou se lze
		 rozhodnout, zda navštívit vyhlídky)

okruh od zastávky autobusu po žluté
směr Pod Praporkem a dále po červené
do Kyjova

Start
autobusová zastávka Krásná Lípa,
		
nám. ( 401, 405, 407, 434)
		
nebo železniční stanice Krásná Lípa
		( U28, rychlíky Kolín-Rumburk)

Pozoruhodnost
na trase

U28)

cca 18 km

Trasa
Krásná Lípa – po žluté Kyjov – po červené
		
Kyjovské údolí a dále Turistický most
		
až do Zadní Doubice a dále po modré
		
a zelené Niedermühle a po žluté
		Hinterhermsdorf

Brtnické ledopády a Jeskyně víl

Cíl
		
		

autobusová zastávka Hinterhermsdorf
a dále železniční stanice Bad Schandau (

autobusová zastávka Staré Křečany,
Brtníky nám. ( 407, 409)
nebo železniční stanice Brtníky ( U27)
cca 14 km
pískovcové skály, ledová výzdoba
(v zimním období)
těžká
z Krásné Lípy po žluté do Kyjova a dále
po červené až na turistický most (cestou
se lze rozhodnout, zda navštívit Jeskyni víl),
poté po zelené do Brtníků (cestou se lze
rozhodnout, zda vystoupit na Brtnický
hrádek či zhlédnout Soví vyhlídku),
v Brtníkách buď využít autobusové spoje,
nebo po červené dojít na nádraží
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Autobusem na lyže
dopravy pro lyžaře již v současnosti probíhá na relaci Ústí nad Labem –
Chlumec až známý zimní areál Telnice.
Doufáme, že našimi dopravními počiny zpříjemníme všem zájemcům
dopravu za zimními radovánkami. V rámci možností se budeme do budoucna snažit tuto část veřejné dopravy zkvalitnit, a proto samozřejmě
vítáme zpětnou vazbu od samotných lyžařů či zaměstnanců lyžařských
areálů.

V souvislosti s naším krajem stojí za připomenutí doprava do několika zimních areálů. V první řadě je to linka z Vejprt na Klínovec
a do Božího Daru, která je již provozována a kde s novou objednávkou od
1. 1. 2015 dojde k posílení zimního turistického víkendového provozu.
Od ledna 2015 bude také zahájen provoz na mezinárodní lince z Jirkova
opět přes Klínovec a Boží Dar do Oberwiesenthalu, který je se svými 914
m n.m. nejvýše položeným městem Německa. Pilotní projekt posílení
Zjednodušené jízdní řády jsou relevantní pro období 1. 1.–6. 4. 2015
Litvínov - Klíny (linka 523)

Jirkov - Kurort Oberwiesenthal (linka 585)

seznam zastávek

PRACOVNÍ DNY

SOBOTY A NEDĚLE

U24 ze směru Teplice v Čechách

příjezd

7:38

9:38

12:40 14:40 16:40 18:40

7:38

9:38

4 ze směru Most

příjezd

7:59

9:59

12:59 14:59 16:59 18:59

8:02

odjezd

8:03

10:03 13:03 15:03 17:03 19:03

příjezd

8:25

10:25 13:25 15:25 17:25 19:25

Litvínov, nádraží

MHD

Klíny,ObÚ

seznam zastávek

11:38 13:40 15:40

Jirkov, aut. nádr.

MHD

10:02 12:02 14:02 16:02

Chomutov, aut.nádr.

MHD

8:05

10:05 12:05 14:05 16:05

Klínovec (parkoviště Nástup)

8:27

10:27 12:27 14:27 16:27

Kurort Oberwiesenthal

Klíny - Litvínov (linka 523)

8:05
8:25
9:21

příjezd

9:38

Kurort Oberwiesenthal - Jirkov (linka 585)

seznam zastávek

PRACOVNÍ DNY

Klíny, ObÚ

SOBOTY A NEDĚLE

seznam zastávek

odjezd

7:02

9:34

11:34 14:34 16:34 18:34

9:34

11:34 13:34 15:34 17:34

Kurort Oberwiesenthal

příjezd

7:23

9:55

11:55 14:55 16:55 18:55

9:55

11:55 13:55 15:55 17:55

Klínovec (parkoviště Nástup)

4 směr Most

odjezd

7:29

9:59

11:59 14:59 16:59 18:59 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

U24 směr Teplice v Čechách

příjezd

8:14

10:14 12:14 15:14 17:14 19:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14

U1 ze směru Ústí nad Labem, Děčín

příjezd

5:16

8:16

11:16 14:06 16:16

8:16

12:16 16:16

Teplice,,Hlavní nádraží

odjezd

5:35

8:35

11:35 14:15 16:45

8:25

12:25 16:25

Mikulov

příjezd

6:10

9:10

12:10 14:50 17:20

9:00

13:00 17:00

Litvínov,,nádraží

SOBOTY A NEDĚLE
odjezd

MHD

SOBOTY A NEDĚLE
odjezd

Chomutov,,aut.nádr.

MHD

Jirkov,,aut.nádr.

MHD

16:17
16:35
17:30

příjezd

17:40

Teplice - Mikulov (linka 493)
seznam zastávek

PRACOVNÍ DNY

SOBOTY A NEDĚLE

Mikulov - Teplice (linka 493)
seznam zastávek

SOBOTY
A NEDĚLE

PRACOVNÍ DNY

Mikulov

odjezd

7:01

10:01 12:56 15:36 18:06

Teplice,,Hlavní nádraží

příjezd

7:36

10:36 13:31 16:11 18:41 10:26 14:26 18:26

9:51

U1 směr Ústí nad Labem, Děčín

odjezd

7:50

10:50 13:36 16:36 18:50 10:36 14:36 18:36

Telnice - Ústí nad Labem (linka 451)
seznam zastávek
Telnice, Zadní Telnice

odjezd

Chlumec
Ústí n.L., Divadlo

příjezd

PRACOVNÍ DNY

13:51 17:51

Ústí nad Labem - Telnice (linka 451)
SOBOTY A NEDĚLE

seznam zastávek

15:04 16:04 18:04

9:14

13:14 16:14 17:14

Ústí n.L., Divadlo

15:20 16:20 18:20

9:30

13:30 16:30 17:30

Chlumec

15:38 16:38 18:38

9:48

13:48 16:48 17:48

Telnice, Zadní Telnice
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odjezd
příjezd

PRACOVNÍ DNY

SOBOTY A NEDĚLE

8:07

10:17 12:07 14:17 15:17 17:17

8:07

9:07

8:26

10:36 12:26 14:36 15:36 17:36

8:26

9:26

12:07 16:07
12:26 16:26

8:42

10:52 12:42 14:52 15:52 17:52

8:42

9:42

12:42 16:42

Veřejnou dopravou k našim sousedům

V rámci rozvoje veřejné hromadné dopravy v Ústeckém kraji v minulých letech jsme
rozšířili nabídku autobusových a vlakových
linek za hranice kraje i České republiky do
Spolkové republiky Německo. Na obou stranách hranice se nachází turisticky atraktivní
lokality. S rozvojem přeshraniční veřejné
dopravy souvisí také nabídka výhodného
jízdného pro jednotlivce a skupiny.
Mezi nejvíce využívané spojení patří vlaková linka U 28 Děčín – Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk objednávaná společně s dopravním svazem VVO. Na linku U28 v Děčíně
navazují osobní vlaky linky U1 směr Most a
rychlíky směr Praha. Ve stanici Bad Schandau je pak z linky U28 možnost přestupu
na osobní vlaky linky S1 směr Drážďany.
Linka U28 je z větší části vedena skrz Národní parky České a Saské Švýcarsko. V celodenním intervalu 120 minut (v úseku Děčín
– Schöna posílen ve špičce na 60 minut) je
tak možné navštívit celou řadu přírodních i
kulturních památek. Další vlakovou linkou
směřující za hranice Ústeckého kraje i České republiky je linka TLX 70 Liberec – Zittau
– Rybniště, Varnsdorf – Seifhennersdorf. Ta
takřka každou hodinu zajišťuje přímé spojení s Libercem, přičemž trasa je vedena přes
německé území se zastávkami v několika
obcích a městě Zittau. Zajímavostí této linky je první soukromá zastávka Varnsdorf pivovar Kocour. Na lince platí tarif dopravce
Vogtlandbahn-GmbH a také mezinárodní
síťová integrovaná jízdenka LIBNET+ pro

většinu autobusových a vlakových linek
v Libereckém kraji.
K již provozovaným autobusovým linkám
409 a 410 na Šluknovsku a 452 na Ústecku, které zajišťují dopravu do příhraničních
obcí Bahratal, Ebersbach a Seifhennersdorf, od 1. 1. 2015 přibude sezónní linka z
Chomutova do lyžařského centra Kurort –
Oberwiesenthal a celoroční linka z Vejprt do
regionálního centra Annaberg – Buchholz.
Většina spojů bude pokračovat po některé
z dalších linek do Kadaně přes Klášterec nad
Ohří. Z Annaberg – Buchholz je pak možné
přestoupit na další vlakové a autobusové
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spoje, např. směr Chemnitz.
Na všech linkách v Ústeckém kraji a dopravního svazu VVO, tedy i na těch příhraničních, je možné využít mezinárodní integrovanou síťovou jízdenku Labe – Elbe, která
je vydávána pro 1 osobu za 200 Kč nebo
pro skupinu max. 5 cestujících za 400 Kč.
VVO organizuje veřejnou dopravu ve městě
Drážďany a v širokém okolí a tarifně ji propojuje. Jízdenka je platná vždy do 4:00 hod.
dne následujícího po dni vydání jízdenky
a lze ji zakoupit v předprodejních místech
všech větších autobusových a vlakových
dopravců v Ústeckém kraji.

Veřejnou dopravou za zábavou a zpátky
bezpečně i v noci
Mladí lidé se ve volném čase často baví do nočních hodin, někdy podlehnou pokušení, že i přes požití alkoholu usednou za volant, aby dovezli sebe a své přátele domů. O tragických následcích se bohužel běžně dozvídáme z médií…
Ve snaze zabránit takovému chování a nabídnout alternativu, která
je pro mladé cenově dostupnější než využití taxíků, jsme připravili od
roku 2015 zavedení či rozšíření služeb veřejné dopravy do nočních hodin. Zatím alespoň v oblasti největších měst našeho kraje na Ústecku
a na Teplicku, kde je využívání veřejné dopravy nejčastější.
Nový provoz nočních spojení oceníte, nejen až se budete vracet ze zábavy nebo z kulturních akcí, ale také při návratu z dálkových cest. Protože i v noci přijíždí do našeho kraje vlaky z Prahy a dalších cílů, nabízí

Vám nové spoje možnost další dopravy až do místa bydliště díky přímé
návaznosti vlaků na autobusy.
Za rozšíření služeb sice zaplatíme dopravcům další peníze, ale pokud
přispějí k bezpečí na našich silnicích a ušetří alespoň jeden zmařený
lidský život, je to dobrá investice.

Přehled spojů krajské veřejné dopravy
v noci (po 23. hodině):

Autobusy:

 jede jen o víkendu

 jede jen v pracovní dny

Linka 410
jede pondělí–pátek:
jede denně:
Linka 432
jede pondělí–pátek:
Linka 452
jede denně:
Linka 451
jede denně:
Linka 628
jede úterý–sobota:
Linka 648
jede úterý–sobota:
jede úterý–sobota:

 jede denně

Vlaky:
21:40
22:50
23:00
23:25
23:44

23:29
0:24
0:32
0:55
1:10 1:12
1:25
1:40

23:33
23:55

1:01
1:20
1:47
2:07

Praha hl. n./Masarykovo nádr.
Roudnice n. L.
Bohušovice n. O.
Ústí nad Labem
Děčín
Bad Schandau
Benešov n. Pl.
Česká Kamenice
Ústí nad Labem
Teplice
Most
Chomutov

23:34
23:26
23:01
0:12
23:50

0:33
0:16

6:09
5:12
5:03
4:40
4:24

4:20
4:05
3:50

23:21
23:01

0:30
0:07
23:24

Varnsdorf 23:09 – Rumburk 23:38 – Jiříkov 23:48
Varnsdorf 23:59 – Rumburk 0:26 – Jiříkov 0:36 – Šluknov 0:51
Děčín 23:51 – Jílové 0:10 – Libouchec 0:21
Ústí nad Labem 23:40 – Libouchec 23:57
Ústí nad Labem 23:40 – V. Březno 23:52 – Homole u Panny 0:03
Bohušovice n.O. 0:33 – Litoměřice 0:42 – Žitenice 0:47
Štětí 0:04 – Hněvice 0:11
Hněvice 0:20 – Štětí 0:26

Linka 801 Ústí nad Labem - Krupka
23:37

0:57

1:57

2:57

Ústí n. L., hl. n.

0:33

0:43

1:53

2:53

4:33

23:51

1:11

2:11

3:11

Chabařovice

0:20

0:30

1:40

2:40

4:20

23:56

1:16

2:16

3:16

Chlumec

0:16

0:26

1:36

2:36

4:16

0:04

1:24

2:24

3:24

Krupka, MěÚ

0:08

0:18

1:28

2:28

4:08

Linka 802 Krupka – Teplice - Dubí
4:36
4:16
3:48
3:27

Linka U24
jede sobota a neděle: Oldřichov u Duchcova 1:27 – Litvínov 1:48
jede v pátek:
Litvínov – Oldřichov u Duchcova 23:30 – 23:51
jede v sobotu:
Litvínov – Teplice 23:30 – 0:02

ÚSTECKÝ KRAJ - MAGAZÍN PRO CESTUJÍCÍ VEŘEJNOST

1:07

2:30

4:16

Krupka, Marš. škola

0:02

1:07

2:30

0:05

1:23

2:46

4:32

Teplice,hl.n.

23:46

0:51

2:14

4:06

0:26

1:45

3:08

0:30

1:53

3:45

Dubí,Lázně

Linka 803 Teplice - Osek
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0:00

1:23

2:46

Teplice,hl.n.

0:51

2:14

4:06

0:16

1:39

3:02

Duchcov, Osecká

0:36

1:59

3:51

0:26

1:49

3:12

Osek,sídliště

0:26

1:49

3:41

Jak přestupovat pohodlněji
Zdravím Vás vážení čtenáři a potencionální
cestující veřejné linkové osobní dopravy.
Dovolte mi, abych se nejprve představil.
Jsem takový nový, menší, ale důležitý dopravní terminálek v Ústeckém kraji. Pro vás
umím zajistit pohodlné přestupování mezi
jednotlivými druhy dopravy, tedy mezi autobusem a vlakem.
Nedávno jsem potkal jednoho svého starého známého, my mladší mu důvěrně říkáme
„autobusák“. Je to vlastně staré, téměř historické, velké autobusové nádraží, které vzniklo ještě za dob, kdy linkové autobusy jezdily
pod hlavičkou státního podniku.
Setkání s těmito staršími dopravními kamarády bývají mnohdy neveselá. To je samé
stěžování na velké náklady na údržbu a provoz. Jak by také ne, když má na sobě spoustu téměř nepoužívaných nástupišť, neboť
provoz v jeho nejlepších letech byl odlišný
od dnešního, který se plánuje podle určitých
pravidel a zákonitostí (více podrobností najdete na webu mého šéfa, tedy na webu Ústeckého kraje, v dokumentu „Dopravní plán
území Ústeckého kraje“). To já jsem přesně tak velký, jak je třeba,
nástupišť mám podle počtu projíždějících autobusů a směrového
uspořádání vjezdů a výjezdů.
A další povzdech mého starého kamaráda se většinou týká špatných možností ohledně parkování a vůbec orientace cestujících v té
přehršli nástupišť a označníků. Usmívám se, soucitně kývám hlavou

a přitom si vybavuju to své vhodné zapojení do okolní zástavby. Zároveň mám vyřešený provoz automobilové dopravy s důrazem na
vzájemnou bezkoliznost a bezpečnost provozu, Vyřešená jsou například i parkoviště taxi, autobusů, kol a automobilů. Cestující mezi
optimálně naplánovanými nástupišti s viditelnými názvy směrů, do
kterých mé nově objednané autobusy jezdí, nebloudí. A téměř se
objímám s vlakovou výpravní budovou a vlakovými nástupišti. Sem tam „pokecáme“ o problémech na trase a o případných zpožděních,
která se hned objeví na velké informační ceduli.
A co teprve spokojení cestující, kteří málem skáčou z autobusu do
vlaku a mají zajištěn rychlý přestup bez běhání na 300 metrové trati
se zavazadlem.
A tak nejdůležitější zpráva pro vás je nakonec ta, že my, přestupní
terminálky a terminály, dostáváme konečně zelenou i v Ústeckém
kraji, a že se tedy přestupy mezi vlakem a autobusem ubírají tou
správnou cestou. Tak hezký důchod, autobusáku!

Našim cílem je, aby takový krajský terminál
vznikl v roce 2016.
Prověřujeme umístění a řešení ve městech.
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Zastavování na znamení
Velmi důležitou změnou v linkové autobusové dopravě od 1. 1. 2015
je zavedení zastavování autobusů při výstupu na jednotlivých zastávkách pouze na znamení cestujícího ve vozidle. Znamená to, že cestující, který bude chtít vystoupit na následující zastávce spoje autobusu,
musí o tomto svém úmyslu informovat řidiče vozidla. Učiní to tak, že
včas před výstupem použije příslušné signalizační zařízení pro výstup před zastávkou. Pokud tak již učinil jiný cestující, pozná to podle
rozsvícení světelné signalizace „STOP“ nebo „ZASTAVÍME“ a cestující
již signalizační zařízení pro výstup před zastávkou nepoužije. Důvodem tohoto opatření je zajištění plynulosti provozu, úspora paliva
a dodržování časů jízdního řádu.

NEZAPOMEŇTE!

NEBUDE-LI SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VÝSTUP
PŘED ZASTÁVKOU POUŽITO, ŘIDIČ NEZASTAVÍ!

Autobus na zavolání
Na některých linkách se cestující od nového
roku setkají na jízdním řádu se zvláštním symbolem – telefonem, který bude u času odjezdu spoje. Tato novinka nebude příliš rozšířena,
ale tam, kde to je potřeba, bude znamenat pro
cestující mnoho. Autobusy na „zavolání“ totiž
umožní zachovat nabídku spojení do míst, kde
by jinak obsluha mohla být zrušena.
Jednoduchý princip této služby spočívá v tom,
že autobus jedoucí dle jízdního řádu ob-

slouží vybrané zastávky jen v případě, že
o to cestující projeví zájem. Jedná se o ty, které jsou stranou hlavních tras linek, je možné
k nim nezajet a jejich využívání je nepravidelné. Zatímco cestující při nástupu do vozidla
ohlásí řidiči, že v této zastávce chce vystoupit,
v případě zájmu nastoupit do spoje přímo
v zastávce použije cestující svůj telefon a na
dispečinku dopravce nahlásí nejméně 30 minut před vyjetím spoje svůj požadavek. Dispe-

I letos máte možnost rozhodnout o nejlepším Dopravci roku Ústeckého kraje pro
rok 2014. Hlasování začne 1. října. Anketní lístky najdete na stránkách Krajských
novin Ústeckého kraje, Deníku, periodik Metropol a 5plus2 i u vašich dopravců.
Hlasovat můžete také elektronicky na webových stránkách www.dopravceroku.cz,
kde najdete i další informace. Pro vylosované hlasující jsou připravené věcné ceny.
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čerská služba bude pro cestující k dispozici po
celou dobu provozu.
Zajížďky do zastávek na zavolání nebudou od
hlavních tras příliš vzdáleny, a tak obsluha na
zavolání nebude mít významný vliv na dodržování jízdních řádů. Jízdné z cesty „na zavolání“ se nebude nijak lišit od běžného jízdného.
Telefonát však volající zaplatí dle tarifu svého
operátora.

