
ANALÝZA  STAVU 

DOPRAVNÍ 

OBSLUŽNOST 

Obec  PROBOŠTOV Ing.Václav Betka 

Předseda komise dopravy 



DRUHY  DOPRAVNÍ  OBSLUŽNOSTI 

 Podle zákona č.194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících se 
dopravní obslužností rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu 
především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, 
do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení 
kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající 
k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.   

 

 Proboštov má dopravní obslužnost občanů zajištěnou prostřednictvím hromadné 
přepravy osob organizovanou a financovanou Ústeckým krajem a individuální osobní 
dopravou v členění druhů: 

 

A. VLAKOVÁ – dopravcem České dráhy, a.s. s železniční zastávkou Proboštov 

B. AUTOBUSOVÁ – dopravcem ARRIVA Teplice s.r.o. s celkem 14 zastávkami 

C. INDIVIDUÁLNÍ – vlastními dopravními prostředky občanů 



DOCHÁZKOVÁ  VZDÁLENOST 

Pro zpracování koncepce řešení dopravy členíme 

Proboštov na pět dopravních oblastí s následujícími 

docházkovými vzdálenostmi k železniční stanici či 

nejbližší autobusovou zastávku od nejvzdálenějších 

míst v jednotlivých oblastech: 

 

1. vlak  450 m, autobus 950 m (dále 750 m TP- Anger) 

2. vlak  800 m, autobus 700 m 

3. vlak  1200 m, autobus 650 m 

4. vlak  1000 m, autobus 900 m (dále 450 m Rudné Doly) 

5. vlak  2400 m, autobus 600 m  



VLAKOVÉ  SPOJENÍ  

Dopravce : České dráhy, a.s. 

Poslední změna jízdních řádů : 14.12.2014 

Trať č. 130 

Spojení je ve dvou směrech: 
 

1) Ústí nad Labem – hlavní nádraží 

A. počet spojení v pracovní den - 32 

B. počet spojení SO,NE, svátky - 21 

 

2) Teplice, Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří 

A. počet spojení v pracovní den - 30 

B. počet spojení SO,NE, svátky - 19 

 



VLAKOVÉ  SPOJENÍ - INTENZITA 

      Zhodnocení počtu spojení dle časové intenzity: 
 

a) špička dopolední  - od 05,00 hod. do 09,00 hod. 

b) sedlo dopolední   - od 09,00 hod. do 13,00 hod. 

c) špička odpolední - od 13,00 hod. do 17,00 hod. 

d) sedlo večerní  - od 17,00 hod. do 22,00 hod. 

e) noční   - od 22,00 hod. do 05,00 hod. 

 



VLAKOVÉ  SPOJENÍ - INTENZITA 

1) Ústí nad Labem – hlavní nádraží 

A. počet spojení v pracovní den – 32 
a) špička dopolední  - 8 

b) sedlo dopolední  - 5 

c) špička odpolední - 8 

d) sedlo večerní - 7 

e) noční  - 4 

B. počet spojení SO,NE, svátky - 21 

 

2) Teplice, Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří 

A. počet spojení v pracovní den – 30 
a) špička dopolední  - 6 

b) sedlo dopolední  - 7 

c) špička odpolední - 7 

d) sedlo večerní - 6 

e) noční  - 4 

B. počet spojení SO,NE, svátky – 19 



AUTOBUSOVÉ  SPOJENÍ - 2014 

Dopravce : ARRIVA Teplice s.r.o. 

Poslední změna jízdních řádů nastala k 15.12.2013 

Počet linek: 5 

Číslo a směr linky: 
 

127 – Proboštov, Novosedlice, Teplice hlavní nádraží, Benešovo nám., 
Nemocnice, Řetenice, Hudcov a zpět 

129 – Proboštov, Novosedlice, Benešovo nám., Šanov II, Srbice, Modlany a zpět 

132 – Dubí, Proboštov, Novosedlice, Teplice hlavní nádraží, Benešovo nám., 
Nemocnice, Hudcov, Košťany a zpět 

146 – Proboštov, Novosedlice, Benešovo nám., Panorama, Drahkov, Suché, 
Modlany a zpět 

131 – Hrob, Dubí, Přítkov, Krupka, Chlumec a zpět 



AUTOBUSOVÉ  SPOJENÍ - 2014 
Dopravce : ARRIVA Teplice s.r.o. 

Spojení do Teplic a zpět zajišťuje občanům přímé spojení do:  

  Nemocnice, Hotelové školy, ZŠ Metelkovo nám., Průmyslové školy, 

  Gymnázia Teplice, SOŠ technické AGS, Stavební učiliště Šanov, 

  SOU technické Krupka, Biskupské gymnázium Krupka   

Spojení v hlavních směrech: (nehodnoceno spojení Hrob-Chlumec) 
 

1) Z Proboštova do Teplic 

A. počet spojení v pracovní den - 41 

B. počet spojení SO,NE, svátky - 27 

 

2) Z Teplic do Proboštova 

A. počet spojení v pracovní den - 40 

B. počet spojení SO,NE, svátky - 27 

 



AUTOBUSOVÉ  SPOJENÍ 2014 - INTENZITA 

      Zhodnocení počtu spojení dle časové intenzity: 
 

a) špička dopolední  - od 05,00 hod. do 09,00 hod. 

b) sedlo dopolední   - od 09,00 hod. do 13,00 hod. 

c) špička odpolední - od 13,00 hod. do 17,00 hod. 

d) sedlo večerní  - od 17,00 hod. do 22,00 hod. 

e) noční   - od 22,00 hod. do 05,00 hod. 

 



1) z Proboštova do Teplic 

A. počet spojení v pracovní den – 41 
a) špička dopolední  - 13 

b) sedlo dopolední  -   6 

c) špička odpolední - 13 

d) sedlo večerní -   7 

e) noční  -   2 

B. počet spojení SO,NE, svátky - 27 

 

2) z Teplic do Proboštova 

A. počet spojení v pracovní den – 40 
a) špička dopolední  - 14 

b) sedlo dopolední  -   5 

c) špička odpolední - 11 

d) sedlo večerní -   8 

e) noční  -   1 

B. počet spojení SO,NE, svátky – 27 

AUTOBUSOVÉ  SPOJENÍ 2014 - INTENZITA 

 Nehodnoceno spojení 

 Hrob-Přítkov-Chlumec  



AUTOBUSOVÉ  SPOJENÍ - 2015 

Dopravce : ARRIVA Teplice s.r.o. 

Zahájení nové dopravní obslužnosti k 1.1.2015 

Počet linek: 4 

Číslo a směr linky: 
 

481 - Krupka, Proboštov, Novosedlice, Teplice hlavní nádraží, Divadlo, Prosetice, 

Bystřany, Rtyně n.B., Žalany, Bořislav, Žim a zpět 

482 - Proboštov, Novosedlice, Teplice hlavní nádraží, Divadlo, Prosetice, 

Bystřany, Bžany, Kostomlaty p. Milešovkou a zpět 

494 - Dubí, Proboštov, Novosedlice, Teplice hlavní nádraží, Benešovo nám. a zpět 

524 - Litvínov, Osek, Hrob, Dubí, Přítkov, Krupka, Chlumec a zpět 



AUTOBUSOVÉ  SPOJENÍ - 2015 

Dopravce : ARRIVA Teplice s.r.o. 

Spojení do Teplic a zpět již nezajišťuje přímé spojení do:  

  Nemocnice, Hotelové školy, Průmyslové školy,  Gymnázia Teplice, 

  SOŠ technické AGS, Stavební učiliště Šanov 
   

Spojení v hlavních směrech: (nehodnoceno spojení Litvínov-Chlumec) 
 

1) Z Proboštova do Teplic 

A. počet spojení v pracovní den - 33 

B. počet spojení SO,NE, svátky - 18 

 

2) Z Teplic do Proboštova 

A. počet spojení v pracovní den - 34 

B. počet spojení SO,NE, svátky - 18 
 



AUTOBUSOVÉ  SPOJENÍ 2015 - INTENZITA 

      Zhodnocení počtu spojení dle časové intenzity: 
 

a) špička dopolední  - od 05,00 hod. do 09,00 hod. 

b) sedlo dopolední   - od 09,00 hod. do 13,00 hod. 

c) špička odpolední - od 13,00 hod. do 17,00 hod. 

d) sedlo večerní  - od 17,00 hod. do 22,00 hod. 

e) noční   - od 22,00 hod. do 05,00 hod. 

 



1) z Proboštova do Teplic 

A. počet spojení v pracovní den – 33 
a) špička dopolední  -   9 

b) sedlo dopolední  -   5 

c) špička odpolední - 10 

d) sedlo večerní -   8 

e) noční  -   1 

B. počet spojení SO,NE, svátky - 18 

 

2) z Teplic do Proboštova 

A. počet spojení v pracovní den – 34 
a) špička dopolední  -   9 

b) sedlo dopolední  -   5 

c) špička odpolední - 11 

d) sedlo večerní -   8 

e) noční  -   1 

B. počet spojení SO,NE, svátky – 18 

AUTOBUSOVÉ  SPOJENÍ 2015 - INTENZITA 

 Nehodnoceno spojení 

 Litvínov-Přítkov-Chlumec  



1) z Proboštova do Teplic              2014        2015 

A. počet spojení v pracovní den   41 33 
a) špička dopolední   13    9 

b) sedlo dopolední     6    5 

c) špička odpolední  13  10 

d) sedlo večerní    7    8 

e) noční     2    1 

B. počet spojení SO,NE, svátky   27 18 

 

2) z Teplic do Proboštova              2014        2015 

A. počet spojení v pracovní den   40 34 
a) špička dopolední    14    9 

b) sedlo dopolední      5    5 

c) špička odpolední   11  11 

d) sedlo večerní     8    8 

e) noční      1    1 

B. počet spojení SO,NE, svátky   27 18 

 Pokles počtu spojů o 24 %  

POROVNÁNÍ  AUTOBUSOVÉHO  SPOJENÍ 



Spojení z Přítkova do školy v Proboštově 

2014 - přímá linka 132  odjezd: 07,27 hod.   příjezd: 07,32 hod.   

2015 - přímá linka 494  odjezd: 07,09 hod.   příjezd: 07,14 hod. (výuka za 46 min.) 

 

Spojení z Proboštova do školy v Teplicích např. SOŠT AGC 

2014 - přímá linka 132  odjezd: 07,29 hod.   příjezd: 07,59 hod. 

2015 - linka 494 přestup Benešovo nám.     odjezd: 07,11 hod.   příjezd: 07,29 hod. (o 20 min. dříve) 
 

Spojení z Proboštova do školy v Teplicích např. SOUS Šanov 

2014 - přímá linka 129  odjezd: 07,33 hod.   příjezd: 07,56 hod. 

2015 - linka 494 přestup Hlav.nádraží     odjezd: 07,11 hod.   příjezd: 07,26 hod. (o 22 min. dříve) 

  z Přítkova mezi 07,09 hod. a 08,03 hod. nejede žádný spoj do Teplic = 54 min.   

POROVNÁNÍ  AUTOBUSOVÉHO  SPOJENÍ 



NÁVRH DO KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Negativní změny v autobusové dopravní obslužnosti  k 1.1.2015: 
 Snížení počtu obslužných linek z 5 na 4, snížení spojů ze 135 na 103 (- 24 %) 

 Ztráta přímého spojení do Nemocnice v Teplicích 

 Ztráta přímého spojení do škol – Gymnázium Teplice,  Průmyslová škola, SOŠ technická AGS, Stavební 
učiliště Šanov, ZŠ Metelkovo nám., Hotelová škola 

 Snížení počtu školních spojení v čase mezi 6,55 až 8,00 hod.  (ze 4 spojení na pouhé 2 a  54 min. nic nejede) 

 Nutnost dřívějšího odjezdu z Proboštova do škol o nejméně 20 min. 

 Děti z části Přítkov budou u ZŠ v Proboštově čekat na vyučování více jak 45 min. 

 Nové trasy linek do občany nežádaných oblastí (Prosetice, Bystřany) 

 Ztráta spojení do centra Teplic - nové kulturně obchodní zóny (Benešovo nám., nám. Svobody) 
 

Pro odstranění negativních změn zajistit na Krajském úřadě v Ústí nad Labem 

1. Vyžádání vyhodnocení využití jednotlivých spojů z roku 2014 

2. Žádost o rozšíření počtu spojení v dopolední špičce v nejbližším termínu změny jízdních řádů 

3. Žádost o změnu trasování - napojení na atraktivní cíle (Moldava, Krupka, Duchcov) 

4. Žádost o zařazení Proboštova do nově provozovaných nočních linek (802,803) 


