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Informace k Plánu dopravní obslužnosti
Plán dopravní obslužnosti je nutný pro obce, které si objednávají vlastní veřejnou dopravu, dle zákona
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Dokuemtn si
klade za cíl stanovení podmínek a předpokladů pro rozvoj veřejné hromadné dopravy v letech 2021–
2025 na území města Jáchymov.
Plán dopravní obslužnosti města Jáchymov poskytuje informace dle zákona o:
•
•
•
•
•
•

současné situaci v zajišťovaní veřejných služeb v přepravě cestujících na území města,
předpokládaném rozsahu poskytované kompenzace pro linky MHD,
časovém harmonogramu uzavírání smluv o veřejných službách a postupu při uzavírání těchto
smluv,
harmonogramu a způsobu integrace, pokud se objednatelé podílejí na organizaci
integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících,
maximálních cenách jízdného,
údajích vztahujících se k financování a nákladově efektivnímu zajišťování veřejných služeb v
přepravě cestujících.
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Město Jáchymov
Základní údaje
Město Jáchymov leží v Karlovarském kraji nedaleko hranic se Spolkovou republikou Německo. Patří
mezi světoznámá lázeňská města díky unikátní léčbě radonovou vodou. Původní rozsáhlý těžební
průmysl je nyní již v útlumu. Počtem obyvatel 2 4701 patří Jáchymov mezi nejmenší města s provozem
městské hromadné dopravy. Jáchymov se skládá kromě samostatného města ještě z několik místních
částí: Mariánská, Nové Město, Suchá a Vršíček. Do katastru města spadají i zaniklé obce Popov a Zálesí.
Skrze město vede silnice I/25. V oblasti veřejné dopravy zajišťuje spojení města s okolím veřejnou
dopravou pouze autobusová doprava. V minulosti bylo přitom město napojeno hned na dva druhy
drážní dopravy. Šlo o zkušební trolejbusovou trať kvůli nedalekému závodu Škoda Ostrov na výrobu
trolejbusů. Trolejbusová trať však nikdy nesloužila k veřejnému provozu a zanikla po přesunutí výroby
trolejbusů z Ostrova do Plzně na počátku 21. století. Železniční doprava byla na území Jáchymova
v provozu mezi lety 1896 a 1957. Na území Jáchymova byla jediná železniční stanice pojmenovaná
Jáchymov (původně St. Joachimstal). Kvůli velkému sklonu trati byla však železniční doprava poměrně
pomalá (jednalo se o nejstrmější trať na území Československa), i proto nedošlo k plánovanému
prodloužení trati do Božího Daru a Kovářské (s napojením na trať Chomutov – Vejprty). Provoz na trati
byl kvůli špatné rentabilitě zrušen v roce 1934 a obnoven byl až v roce 1941. Definitivní zrušení trati
nastalo v roce 1957 a dopravu do města převzal národní podnik ČSAD. Dnes vede po místě celé původní
trati cyklostezka.
Místní městskou hromadnou dopravu zabezpečuje jedna linka MHD číslo 426003. Dopravcem jsou
Služby Jáchymov, spol. s r.o.

Popis zajišťovaných služeb – MHD
Systém MHD Jáchymov je svým způsobem unikátní. Linka 426003 jezdí pouze ve dny školní výuky a
usnadňuje pohyb po městě, které je postaveno na strmých svazích s velkým výškovým převýšením.
Městská hromadná doprava začala v Jáchymově jezdit až v roce 2005, do té doby byla přeprava po
městě možná jen spoji veřejné linkové dopravy. Provoz MHD byl od začátku koncipován převážně pro
svoz dětí do/ze školy. V minulosti byl provoz rozsáhlejší, spoje zajišťovaly obsluhu Jáchymova až do
večerních hodin a vybrané spoje jezdily i o prázdninách.
Linka se běžně označuje jako linka č. 1, přestože její licenční číslo je 426003 (zde je nutné hledat
paralelu s nedalekým Ostrovem, který měl původně dvě linky MHD čísel 426001 a 426002). Spoje MHD
Jáchymov jezdí pouze po území vlastního města, do místních částí linka nezajíždí, ty obsluhují linky
příměstské dopravy.
Během trvání Plánu dopravní obslužnosti může dojít k úpravám linkového vedení, v počtu zastávek
a v počtu spojů. Lze tedy zvýšit i snížit výkon MHD, včetně případného rozšíření o další linky.

Linkové vedení a zastávky
Seznam zastávek pro linku 426003:
Jáchymov,,Radnice
Jáchymov,,Slovany DPS
Jáchymov,,Střed
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Jáchymov,,Žižkova rozc.
Jáchymov,,Škola
Jáchymov,,Žižkova rozc.
Jáchymov,,Střed
Jáchymov,,Slovany DPS
Jáchymov,,Střed
Jáchymov,,Kulturní dům
Jáchymov,,Curie
Jáchymov,,Pošta
Jáchymov,,Curie
Jáchymov,,Kulturní dům
Jáchymov,,Pod Panorámou
Jáchymov,,Fibichova

Linka MHD jezdí skrze celé město Jáchymov v nepravidelném intervalu a v nepravidelných trasách.
Spoje jezdí zpravidla ve smyčce po trase Fibichova – Pošta – Střed – Slovany DPS – Radnice – Škola –
Radnice – Střed – Pošta – Fibichova (nejsou vyjmenovány všechny zastávky). Ačkoliv jsou některé spoje
de facto vedeny okružně, linka je obousměrná. Ranní provoz je od 7:15 – 7:45, odpolední mezi 11:40 –
15:10. Jak již bylo uvedeno, spoje jezdí pouze ve dny školní výuky. O prázdninách, víkendech a státních
svátcích linka nejezdí.

Tržby
Roční tržby se byly v roce 2020 ve výši cca 40 000 Kč, přičemž stav tržeb je ovlivněn pandemickou
situací způsobenou koronavirem COVID-19, kdy v průběhu roku 2020 byla omezena docházka dětí do
škol na distanční výuku. Jelikož linka slouží zejména pro dopravu dětí do/ze školy, jsou tržby MHD
Jáchymov ovlivněny více než u jiných provozů MHD. Vývoj tržeb bude i v nejbližší budoucnosti ovlivněn
omezeními pro boj s novým typem koronaviru, postupně by se však tržby měly zvyšovat. Vývoj tržeb
do budoucna je obtížné predikovat.

Veřejná linková doprava na území města
Do Jáchymova je trasováno 8 linek veřejné linkové a dálkové autobusové dopravy:
•
•
•
•
•
•
•
•

411230 Cheb-Karlovy Vary-Boží Dar
421101 Karlovy Vary - Ostrov – Jáchymov
421102 Karlovy Vary - Ostrov - Jáchymov - Mariánská - Boží Dar
421103 Karlovy Vary - Ostrov - Jáchymov - Abertamy – Potůčky
421111 Karlovy Vary - Sadov - Hájek - Ostrov – Jáchymov
421302 Jáchymov-Ostrov-Klášterec nad Ohří-Kadaň-Žatec-Praha
421303 Pernink-Loučná pod Klínovcem-Jáchymov-Ostrov-Klášterec nad Ohří-KadaňChomutov-Louny-Praha
520960 Kadaň - Karlovy Vary

Pouze linky 421101, 421102, 421103 a 421111 patří mezi běžné příměstské linky, linky 421302 a
421303 jsou svým charakterem dálkové a nahrazují původní linky ČSAD Praha – Jáchymov. Linka
411230 má rekreační charakter a slouží jako cyklobus.
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Linka 421111 slouží jako rychlíkové spojení mezi Jáchymovem, Ostrovem a krajským městem Karlovy
Vary. Všechny linky 421101–421111 zastavují v Jáchymově shodně v zastávkách lázně, střed a radnice.
Interval na linkách je nepravidelný, rozsah provozu je však na velikost města dostačující.
Zajímavostí byla v minulosti linka ČSAD2 č. 38070 Jáchymov-Ostrov,nádraží, která jezdila k ostrovskému
vlakovému nádraží jako přípoj k vlakům. Nahrazovala tak původní železniční trať. Její provoz byl denně
v rozmezí 3:30 – 0:32 a spoje jezdily cca jednou za hodinu. Linka zanikla po roce 1989. V minulosti vedla
přes Jáchymov též linka na Klínovec a Vejprty. S koncem ČSAD Plzeň na příměstské dopravě
v Karlovarském okrese v 90. letech 20. století byla linka ukončena v Božím Daru.
Dle Plánu dopravní obslužnosti Karlovarského kraje se kromě změny číslování nechystají zásadní
koncepční změny v zajištění veřejné linkové dopravy, byť určité změny spojů v jízdních řádech navržené
jsou. Vybrané linky z Karlových Varů do Jáchymova nejsou v závazku veřejné služby Karlovarského
kraje, proto lze otázku provozování těchto linek do budoucna obtížně predikovat.

Tarify pro cestující ve veřejné dopravě
Tarif MHD
Jízdné na spojích MHD Jáchymov je nepřestupní. Platba je možná pouze v hotovosti. Předplatné
jízdenky neexistují. Děti chodící do I. a II. třídy a důchodci mají jízdné zdarma. Výše jízdného pro žáky a
studenty bez žákovského průkazu je 6 Kč, se žákovským průkazem 3 Kč. Dospělí mají jízdné 10 Kč. Jízdné
určuje město Jáchymov.
Po dobu platnosti Plánu dopravní obslužnosti může dojít ke zvýšení cen jízdenek zejména z důvodu
inflace či nutnosti kompenzování ztráty na ujetý kilometr. Může však dojít i ke změně slev pro
jednotlivé kategorie cestujících, či zavedení zcela nových kategorií slev a bezplatné přepravy. Též je
možné zavedení předplatného jízdného.

Harmonogram integrace
Linka MHD není v systému IDOK. Zapojení do IDOK město nevylučuje, v současné době však zapojení
do IDOK není aktuální.
Systém IDOK nabízí možnost časového předplatného pro jednotlivé tarifní zóny (Jáchymov se nachází
v zóně č. 24). Jednotlivé jízdné integrováno není a je věcí jednotlivých dopravců. Koordinátorem
systému IDOK je společnost Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o.

Předpokládaný rozsah kompenzace a financování MHD
Rozsah kompenzace se odvíjí od počtu ujetých kilometrů dle schváleného jízdního řádu. Kompenzace
je stanovena na částku 600 000 Kč ročně, přičemž město nepředpokládá zvýšení kompenzace do
dalších let.

Smlouvy v MHD
Město má uzavřenou smlouvu s dopravcem Služby Jáchymov, spol. s r.o. na dobu neurčitou. Majitelem
dopravce je město Jáchymov.

2

ČSAD Plzeň n.p. (později s.p.).
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Údaje vztahující se k financování a nákladově efektivnímu zajišťování
veřejných služeb v přepravě cestujících
Kontrola hospodaření dopravce je prováděna formou Valné hromady. Dopravce provozuje na lince
MHD mikrobus Mercedes-Benz Sprinter. Vozový park může být obnovován průběžně.
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