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Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor dopravy a silničního hospodářství 
 

 
dle rozdělovníku 
 

Datum:  14. října 2022  
Spisová značka: KUUK/154617/2022/3 
Číslo jednací:  KUUK/154621/2022/DS/MD 

 
Počet listů/příloh : 3/0 
 

Vyřizuje/linka:  Martin Duda/582 
E-mail:  duda.m@kr-ustecky.cz 
 
Změna autobusového dopravce na příměstských linkách dopravní oblasti Mostecká 
pánev 

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 529, 544, 
545, 721, 723, 725, 733 a 735 
 
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: 
 
529 Litvínov – Most - Triangle 
Linka bude vedena v Mostě po rychlejší trase po tř. Budovatelů a po obchvatu Velemyšlevsi. 
Všechny spoje budou ukončeny v průmyslové zóně Triangle v zastávce Triangle-východ. 
Nově budou zavedeny spoje s časem příjezdu do Triangle před 8 hodinou ranní a s odjezdem 
z Triangle v 16:30 hod. Linka bude vedeny pouze po severní části průmyslové zóny. 
 
543 (Litvínov) – Most – Triangle 
Nová linka s obsluhou širšího centra města Mostu a s obsluhou obce Velemyšleves. Linka 
bude zajišťovat návoz na 6 a 18 hodin v pracovní dny. Linka bude vedeny jižní částí 
průmyslové zóny.  
 
544 Strupčice – Most – Braňany 
Linka bude vedena v nové trase. Nebude již obsluhovat Lužice (převezme linka 545), ale 
z Mostu pojede přes Želenice do Braňan místo linky 545. V úseku Most – Strupčice dojde 
v pracovní dny k navýšení počtu spojů o 1 pár. O víkendech 1 pár spojů linky 544 ubyde (toto 
spojení nahradí linka 568). V úseku Most – Braňany dojde v pracovní dny k mírnému navýšení 
počtu spojů. Bude zaveden večerní spoj. Všechny spoje budou vedeny přes Želenice (nebude 
se již jezdit přes Střimice). Na lince dojde k časovým posunům. 
 
545 Odolice - Bečov – Most - Lužice 
Linka bude vedena v nové trase. Nebude již obsluhovat Želenice a Braňany (převezme linka 
544), ale z Mostu pojedou autobusy přes Patokryje do Lužice. V úseku Odolice – Bečov – Most 
zůstane počet spojů zachovaný. V úseku Most – Lužice dojde k navýšení počtu spojů o 1. Na 
lince dojde k časovým posunům.  
 
721 Louny – Postoloprty – Most 
Linka bude sloučena s linkou 725, a proto bude část spojů z Loun vedena do Počerad. V úseku 
Louny – Lenešice bude linka v pracovní dny provozována ráno a odpoledne v intervalu 30 
minut, dopoledne v intervalu 60 minut. O víkendu pak v intervalu cca 120 minut. V úseku 
Postoloprty – Most dojde v pracovní dny k mírnému navýšení počtu spojů. Dojde k časovým 
posunům 
 
723 Nehasice – Postoloprty – Počerady 
Linka bude zrušena a spoje převedeny na linku 735 
 
725 Louny – Počerady 
Linka bude zrušena a spoje převedeny na linku 721 
 
733 Žatec – Most 
Dojde k časovým posunům vybraných spojů. 
 
735 Žatec - Počerady 
Linka sloučena s linkou 723. Část spojů bude obsluhovat Průmyslovou zónu Triangle, 
Nehasice, Tatinnou, Seménkovice, Postoloprty, Vrbku. V úseku Žatec – Bitozeves a zpět 
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pojede nový „školní“ spoj s odjezdem ze Žatce ve 12:30 hod. V opačném směru spoj 
s odjezdem z Bitozevsi ve 12:59 hod.  
 
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 
 
 
 
Příloha: jízdní řády linek 529, 543, 544, 545, 721, 733 a 735 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Statutární město Most 
Město Litvínov 
Město Louny 
Město Postoloprty 
Město Žatec 
Obec Bečov 
Obec Bělušice 
Obec Bitozeves 
Obec Blažim 
Obec Braňany 
Obec Břvany 
Obec Dobroměřice 
Obec Havraň 
Obec Lenešice 
Obec Lišnice 
Obec Lužice 
Obec Obrnice 
Obec Malé Březno 
Obec Patokryje 
Obec Polerady 
Obec Strupčice 
Obec Velemyšleves 
Obec Volevčice 
Obec Výškov 
Obec Želenice 


		2022-10-18T15:10:14+0200
	Ing. Jakub Jeřábek c58b0c0920272d0c9329a435064dba0a93977d7d




