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Změna autobusového
Chomutovsko

dopravce

na

příměstských

linkách

dopravní

oblasti

Vážení,
dovolujeme si Vás tímto informovat o chystaných změnách v autobusové dopravě od 1. 12.
2022. K níže uvedeným změnám dochází z důvodu začátku platnosti nové dlouhodobé
smlouvy na zajištění veřejné linkové dopravy. Informace se týká autobusových linek 560, 561,
564, 565, 568, 569, 570 a 588.
V současné době zmíněné autobusové linky provozuje dopravce Autobusy Karlovy Vary a.s.
na základě dlouhodobé smlouvy platné od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024. dopravce vzešel jako
vítěz z otevřeného výběrového řízení. Jelikož v předešlých letech došlo ke změně podmínek
pro provozování veřejné linkové autobusové dopravy, rozhodl se dopravce smlouvu předčasně
vypovědět. Konkrétně k 1. 12. 2022. Ústecký kraj byl tedy nucen vypsat nové výběrové řízení
na autobusového dopravce. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena ta podaná
společně dopravci UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. a UMBRELLA CITY LINES s.r.o. (dále
jen dopravce UMBRELLA). Dopravce UMBRELLA začne provozovat linky od 1. 12. 2022 po
dobu 10 let.
Dopravní technika:
Dopravce UMBRELLA začne plnit smlouvu s nově pořízeními vozidly zn. Setra s celkovou
kapacitou 80 cestujících. Stejně jako v současnosti budou vozidla nízkopodlažní a
klimatizovaná s elektronickým informačním systémem. Jako hlavní novinky můžeme zmínit
možnost úhradu jízdného platební kartou do výše 500 Kč (to je dáno možností platby bez
nutnosti zadání PIN) nebo USB nabíječky.
Tarif:
Tarifní podmínky jsou dány Ústeckým krajem a platí pro všechny dopravce v integrovaném
systému Dopravy Ústeckého kraje - ceny jízdného, nabídka časových jízdenek, přestupné
jízdné. To bude platit také o dopravci UMBRELLA. Čipové karty DÚK vydané ostatními
dopravci budou platit také ve vozidlech dopravce UMBRELLA. Jízdenku do částky 500 Kč
bude nově možné platit bezkontaktní platební kartou. Stejně i časové jízdenky vydané
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původním dopravcem mají pochopitelně platnost i u nového dopravce až do konce své
platnosti díky integraci všech dopravců v systému DÚK.
Jízdní řády:
Na části linek uvedených výše dojde se začátkem platnosti nové smlouvy, tj. od 1. 12. 2022
k úpravě jízdního řádu. K nejvýraznějším změnám dojde na linkách:
560 Chomutov – Načetín
Bez větších změn.
561 Chomutov – Boleboř – Hora Sv. Kateřiny
Bez větších změn.
564 Chomutov – Litvínov
Linka bude nově začínat v Chomutově na autobusovém nádraží a všemi spoji bude vedena
kolem vlakové zastávky Chomutov město. Nově bude také vybranými spoji obsluhovat oblast
dolů v Komořanech (místo linky 565). Ranní školní spoj z Chomutova do Litvínova bude
posílen o další autobus. O víkendu dojde k navýšení počtu spojů.
565 Chomutov – Jirkov – Most
Linka bude vybranými spoji prodloužena do průmyslové zóny Triangle. Všechny spoje budou
vedeny přes Otvice a nebude se obsluhovat jirkovské sídliště Horník. Nebude již obsluhovat
oblast dolů v Komořanech. V dopoledních hodinách pracovních dnů bude interval spojů
zkrácen ze 120 minut na 60 minut v úseku Chomutov – Vysoká Pec.
568 Chomutov – Strupčice – Jirkov
V odpoledních hodinách bude přidán 1 pár spojů v celé trase. v ranních hodinách bude přidán
také 1 pár spojů v úseku Strupčice – Pesvice – Chomutov. O víkendu bude ranní pár spojů
prodloužen ze Strupčic do Mostu, kde nahradí spoj linky 544.
569 Chomutov – Velemyšleves
V ranních hodinách pracovních dnů a o víkendech dojde k časovému posunu vybraných spojů.
Linka bude o víkendu zajišťovat dopravu z Chomutova také do Hrušovan, kde nahradí
víkendové spoje linky 732. Bude také zaveden odpolední školní spoj z Chomutova do
Hrušovan, který nahradí školní spoj linky 732.
570 Chomutov – Triangle
Linka bude provozována pouze v pracovní dny v rozsahu 2 páry spojů. V průmyslové zóně
Triangle bude obsluhovat jižní část.
588 Chomutov – Marienberg
Bez větších změn.
Informační kanceláře Dopravy Ústeckého kraje zůstávají v místech, kde jsou občané zvyklí a
se stejnou nabídkou služeb.
S pozdravem
Ing. Jakub Jeřábek
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
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Rozdělovník:
Statutární město Chomutov
Statutární město Most
Město Jirkov
Město Litvínov
Obec Bílence
Obec Blatno
Obec Boleboř
Obec Hora Sv. Kateřiny
Obec Hora Sv. Šebestiána
Obec Kalek
Obec Křimov
Obec Malé Březno
Obec Nezabylice
Obec Otvice
Obec Pesvice
Obec Strupčice
Obec Údlice
Obec Velemyšleves
Obec Vrskmaň
Obec Všehrdy
Obec Všestudy
Obec Vysoká Pec
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