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Informace k Plánu dopravní obslužnosti
Plán dopravní obslužnosti je nezbytný dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, pro obce, které si objednávají vlastní veřejnou dopravu. Hlavním
cílem dokumentu je poskytnout ucelené informace o městské hromadné dopravě města Sokolov a
nastínění možného rozvoje městské hromadné dopravy v letech 2021–2025 na území města Sokolov.
Plán dopravní obslužnosti města Sokolov poskytuje dle zákona informace 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.

Materiál může sloužit jako podklad při rozhodování o rozpočtu města, pro strategii rozvoje městské
hromadné dopravy i jako podklad pro různé stupně územně plánovacích či projektových dokumentací.
Níže uvedená opatření jsou vždy limitována finančními prostředky na straně města Sokolov. V případě,
že nebude k dispozici dostatečné množství finančních prostředků, nelze jejich naplnění zajistit.
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Město Sokolov
Základní údaje
Město Sokolov je hlavním městem bývalého okresu Sokolov a třetím největším městem Karlovarského
kraje. Dle ČSÚ mělo město v roce 2020 celkem 23 033 obyvatel včetně místních částí Hrušková, Vítkov
a osady Novina. V minulosti byly součástí města Sokolov i dnešní samostatné obce Dolní Rychnov,
Svatava a Těšovice1.
Sokolov je spjatý s těžebním průmyslem, který ho na severu města obklopuje. V okolí města se nachází
průmyslový areál Vřesová, elektrárna Tisová a dále průmyslové areály v Citicích, u Dolního Rychnova,
ve Vintířově či přímo v samotném Sokolově (např. areál bývalé Chezy). I z tohoto důvodu směřuje do
města velké množství linek autobusové dopravy. Ve městě byl vybudován nový moderní autobusový
terminál, který nahradil původní autobusové nádraží 2 a který se nachází v těsné blízkosti vlakového
nádraží Sokolov. V Sokolově se střetávají železniční tratě č. 140 (Chomutov – Karlovy Vary – Cheb) a č.
145 (Sokolov – Kraslice – Zwotental).
Kromě výše zmíněných průmyslových komplexů v Sokolově a jeho okolí, patří mezi cíle dojížďky
Nemocnice Sokolov, Poliklinika (nazývaná Léčebně preventivní zařízení), úřady v centru města a
obchodní domy (např. Nákupní centrum Michal, Kaufland, Penny market atd.) či volnočasová zařízení
(koupaliště, sportovní zařízení u sídliště Michal či bazén). Dalšími cíli dojížďky jsou školská zařízení.

Školy na území města
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Střední škola živnostenská Sokolov
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
Soukromá obchodní akademie Sokolov
Základní škola Sokolov, Běžecká – Boženy Němcové
Základní škola Sokolov, Rokycanova
Základní škola Sokolov, Pionýrů
Základní škola Sokolov, Křižíkova
Základní škola Sokolov, Mánesova
Základní škola Sokolov, Švabinského

Popis zajišťovaných služeb – městská hromadná doprava
Městskou hromadnou dopravu po městě zajišťuje dopravce LIGNETA autobusy s.r.o. Po městě je
trasováno celkem 8 linek městské hromadné dopravy:
•
•
•
•
•
•
•

1
2

485001 Březová-Dolní Rychnov-Sokolov,Terminál-Dolní Rychnov-Březová
485002 Lomnice-Svatava-Sokolov,Terminál
485003 Sokolov,Hrušková-Sokolov,Závodu míru-Sokolov,Terminál-Tisová,ETI
485004 Sokolov,,sídl.Michal-Těšovice-Sokolov,Terminál-Těšovice-Sokolov,,sídl.Michal
485005 Sokolov,Závodu míru-Sokolov,sídl.Michal--Sokolov,Městský úřad-Tisová,ETI
485006 Sokolov,sídl.Michal škola-Vítězná II-Sokolov,Terminál--Vítězná II-Sokolov,sídl.Michal
škola
485007 Březová-Sokolov,sídl.Michal-Sokolov,Terminál

To má souvislost s tím, že do nich jezdí dosud linky městské hromadné dopravy.
Původní autobusové nádraží se nachází cca 400 metrů od nového terminálu, blíže centru města.
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•

485033 Sokolov,Terminál-Sokolov,nemocnice-Sokolov,sídl.Michal

Běžně se používá zkrácené označení linek pouze posledním číslem (tj. linka 1 nebo linka 33). Původním
dopravcem MHD Sokolov byla společnost ČSAD Plzeň n.p. (později s.p.), resp. nástupnická organizace
Autobusy Karlovy Vary, a.s. (do konce roku 2018). V roce 1982/1983 jezdilo po Sokolově celkem 11
linek MHD 1–11 (linky měly jednotné číslo 38510), přičemž linky byly uzpůsobeny (mimo jiné) k návozu
pracujících do průmyslových komplexů (Březová, Svatava PČP3, D. Rychnov Sklotas či BS). Dle jízdního
řádu z let 1996/1997 jezdilo po Sokolově celkem 13 linek MHD tehdejšího dopravce ČSAD autobusy
Plzeň, přičemž některé z nich obsluhovalo jen několik málo spojů.
V novém tisíciletí bylo několikrát upraveno linkové vedení, které lépe reflektuje současné potřeby
obyvatel Sokolova (resp. obcí v systému MHD Sokolov), ale také např. zánik původních garáží ČSAD,
které byly uprostřed sídliště Michal, a odkud vycházela řada spojů MHD. Stávající provoz osmi linek
MHD zajišťuje celkem 11 nízkopodlažních autobusů. Linky č. 485001, 485004 a 485006 jsou okružní.
Kromě Sokolova obsluhují linky MHD ještě obce Lomnice, Svatava, Březová, Citice, Dolní Rychnov a
Těšovice. Z místních částí Sokolova není veřejnou dopravou obsluhována pouze osada Novina.

Linkové vedení
Seznam zastávek a pro jednotlivé linky a charakteristika linky:
Trasa linky 485001:
Březová,,aut.st.
Březová,,u kruháče
Dolní Rychnov,,Sklotas
Citice,,důl PS
Dolní Rychnov,,zbrojnice
Dolní Rychnov,,pošta
Dolní Rychnov,,zbrojnice
Sokolov,,Sokolovské
strojírny
Sokolov,,Vítězná II
Sokolov,,poliklinika
Sokolov,,II.ZŠ
Sokolov,,u Terminálu
Sokolov,,sport.hala
Sokolov,,ul. Jednoty
drogerie
Sokolov,,městský úřad
Sokolov,,poliklinika
Sokolov,,Sokolovské
strojírny
Dolní Rychnov,,BS
Dolní Rychnov,,zbrojnice
Sokolov,,Vítězná II
Dolní Rychnov,,pošta
Dolní Rychnov,,zbrojnice
Citice,,důl PS
3

PČP alias Přádelny česané příze.
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Dolní Rychnov,,Sklotas
Březová,,u kruháče
Březová,,aut.st.
Jedna z nejdůležitějších linek sokolovské MHD vede z Březové do centra Sokolova a zpět. Linka je
okružního charakteru, přičemž vybrané spoje obsluhují též Citice (k bývalému dolu PS) a Dolní Rychnov
(variantně od zastávky Sklotas k BS a směr Sokolovské strojírny, nebo zajížďkou do zastávek zbrojnice
a pošta). Vybrané spoje jsou vedeny pouze v části trasy, zpravidla v úseku Březová – Terminál (resp.
Terminál – Březová), o víkendu pak jezdí okružně pouze večerní pár spojů 4. Linka je provozována
celotýdenně, v pracovní dny v časech 4:25 – 23:01, o víkendech a státních svátcích v časech 4:35 –
21:36).
Trasa linky 485002
Sokolov,,sídl.Michal
Sokolov,Těšovice
Sokolov,,Hornická ul.
Sokolov,,stadion
Sokolov,,banka
Sokolov,,ul.Jednoty
drogerie
Sokolov,,sport.hala
Sokolov,,u Terminálu
Sokolov,,Terminál
Sokolov,,Kraslická
Svatava,,rozc.
Svatava,,Obuv
Svatava,,stadion
Svatava,,Vlnap
Svatava,,Podlesí MŠ
Svatava,,Podlesí
Svatava,,Transfer rozc.
Lomnice,,OSS
Lomnice,,obecní úřad
Lomnice,Týn
Linka č. 2 tvoří spojnici Sokolova s obcemi Svatava a Lomnice. Pouze dva páry spojů v pracovní dny (z
toho jeden pár pouze ve dnech školní výuky) jsou provozovány v úseku sídl.Michal – u Terminálu, zbylé
spoje jezdí v úseku u Terminálu – Lomnice,Týn. Část spojů je ukončena v zastávce Svatava,Podlesí.
Spoje jedoucí do Lomnice zpravidla jedou od zastávky Vlnap do zastávky Transhor rozc.
Zastávka Terminál není v současnosti 5 využita. Linka je v provozu celotýdenně, v ranní a odpolední
špičce má pravidelný interval. Provoz v pracovní dny je v časech 4:30 – 21:17, o víkendech a státních
svátcích v časech 5:05 – 17:43. Četností a hustotou provozu linka supluje příměstské autobusové linky,
není však součástí závazku veřejné služby Karlovarského kraje.

4
5

Stav únor 2021. Do budoucna je možná změna.
Stav únor 2021. Do budoucna je možná změna.
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Trasa linky 485003
Březová,Tisová,ETI
Citice,Hlavno
Citice
Citice,,důl PS
Citice,,viadukt
Dolní Rychnov,,VISHAY
Dolní Rychnov,,BS
Sokolov,,Sokolovské
strojírny
Sokolov,,poliklinika
Sokolov,,u kláštera
Sokolov,,park.u polikliniky
Dolní Rychnov,,zbrojnice
Dolní Rychnov,,pošta
Sokolov,,Vítězná II
Sokolov,,poliklinika
Sokolov,,městský úřad
Sokolov,,II.ZŠ
Sokolov,,u Terminálu
Sokolov,,Terminál
Sokolov,,sport.hala
Sokolov,,ul.Jednoty drogerie
Sokolov,,banka
Sokolov,,stadion
Sokolov,,Hornická ul.
Sokolov,,Účko
Sokolov,Těšovice
Sokolov,,sídl.Michal
Sokolov,,sídl.Michal škola
Sokolov,,Závodu míru
Sokolov,Stará ovčárna
Sokolov,,jezero Michal
Sokolov,Hrušková
Linka č. 3 patří spolu s linkou č.1 mezi nejdůležitější linky sokolovské MHD. Hlavním úkolem linky je
spojit sídliště Michal s centrem Sokolova (zast. Terminál/u Terminálu), vybrané spoje jsou vedeny
v úseku Březová,Tisová,ETI – u Terminálu, zejména jako spoje pro odvoz k průmyslovým podnikům na
západním okraji Sokolova, v Dolním Rychnově, Citicích a Březové. V opačném směru zajíždí dva páry
spojů ve dny školní výuky do Hruškové, přičemž většina spojů na této větvi linky je ukončena v zastávce
Závodu míru. Některé spoje jsou vedeny okružně po trase Závodu míru – u Terminálu – u kláštera – u
Terminálu – Závodu míru. Zastávka jezero Michal není v současné době využívána6. V úseku z centra
města na sídliště Michal má linka pravidelný interval, ve špičce 15–20 minut, dopoledne, večer, o
víkendu a státních svátcích zhruba 30 minut. V pracovní dny je rozsah provozu v čase 4:05 – 23:11,
v sobotu, neděli a státní svátky v čase 4:05 – 22:43.

6

Stav únor 2021. Lze do budoucna změnit.
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Trasa linky 485004
Sokolov,Stará ovčárna
Sokolov,,Závodu míru
Sokolov,,sídl.Michal škola
Sokolov,,sídl.Michal
Sokolov,Těšovice,obecní
úřad
Sokolov,,Cheza
Sokolov,,Tovární
Sokolov,,u Jůnů
Sokolov,,II.ZŠ
Sokolov,,u Terminálu
Sokolov,,sport.hala
Sokolov,ul.Jednoty drogerie
Sokolov,,u Jůnů
Sokolov,,Tovární
Sokolov,,Cheza
Sokolov,Těšovice,obecní
úřad
Sokolov,,sídl.Michal
Sokolov,,sídl.Michal škola
Sokolov,,Závodu míru
Sokolov,Stará ovčárna
Okružní linka č. 4 spojuje místní část Vítkov se sídlištěm Michal, Těšovicemi a centrem města. Linka má
nepravidelný interval, spoje jsou zpravidla vedeny ze zastávky Závodu míru do stejné zastávky (okružní
charakter), vybrané spoje pokračují z/do zastávky Stará ovčárna. Některé spoje jsou pak vedeny pouze
v části trasy. Spoje jezdí pouze v pracovní dny, a to od v čase 5:03 do 17:13 (o prázdninách do 16:43).
Trasa linky 485005
Sokolov,,Závodu míru
Sokolov,,sídl.Michal škola
Sokolov,,sídl.Michal
Sokolov,Těšovice
Sokolov,,městský úřad
Sokolov,,poliklinika
Sokolov,,Sokolovské
strojírny
Dolní Rychnov,,BS
Citice,,viadukt
Citice,,důl PS
Březová,Tisová,ETI
Linka č. 5 spojuje sídliště Michal s průmyslovými areály v západní části města (např. okolí zastávek
Sokolovské strojírny) a s průmyslovými areály v Dolním Rychnově, Citicemi a elektrárnou v Tisové. Na
lince je vedeno 5 spojů (všechny pouze v pracovní dny), přičemž o prázdninách jsou v provozu pouze
dva spoje. Čtyři spoje jsou vedeny ve směru ze zastávky Závodu míru do Březová,Tisová,ETI, pouze
jeden je veden zpět (pouze ve dny školní výuky ze zastávky Březová,Tisová,ETI do zastávky sídl.Michal.
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Trasa linky 485006
Sokolov,,sídl.Michal škola
Sokolov,,Závodu míru
Sokolov,,dům peč.služby
Sokolov,,Vítězná II
Sokolov,,poliklinika
Sokolov,,II.ZŠ
Sokolov,,u Terminálu
Sokolov,,sport.hala
Sokolov,,ul.Jednoty
drogerie
Sokolov,,městský úřad
Sokolov,,Vítězná II
Sokolov,,dům peč.služby
Sokolov,,Závodu míru
Sokolov,,sídl.Michal škola
Okružní linka č. 6 spojuje sídliště Michal s centrem města, poliklinikou a městským úřadem. Vybrané
spoje jezdí pouze v části trasy, velká část spojů nejezdí o prázdninách. Provoz na lince začíná v 5:03 a
končí v 17:12 (ve dny školní výuky, o prázdninách 16:02). Linka jezdí pouze v pracovní dny.
Trasa linky 485007
Březová,,aut.st.
Březová,,u kruháče
Sokolov,Stará ovčárna
Sokolov,,Závodu míru
Sokolov,,sídl.Michal škola
Sokolov,,sídl.Michal
Sokolov,Těšovice
Sokolov,,Účko
Sokolov,,Hornická ul.
Sokolov,,stadion
Sokolov,,banka
Sokolov,,ul.Jednoty
drogerie
Sokolov,,sport.hala
Sokolov,,Terminál
Sokolov,,u Terminálu
Linka č. 7 spojuje Březovou po dálnici D6 s Vítkovem, sídlištěm Michal a centrem Sokolova. Linka jezdí
pouze v pracovní dny, přičemž má nepravidelný interval, zároveň však jezdí v určitém prokladu s linkou
č. 1. Spoje jsou vedeny obousměrně. Provoz na lince začíná v 8:15 a končí v 17:18.
Trasa linky 485033
Sokolov,,Terminál
Sokolov,,sport.hala
Sokolov,,ul.Jednoty
drogerie
Sokolov,,nemocnice
Sokolov,,u hřbitova
9

Sokolov,,Křižíkova
Sokolov,,sídl.Michal škola
Linka č. 33 tvoří „rychlíkové“ spojení mezi Terminálem, centrem města a sídlištěm Michal. Linka je
jednosměrná (v trase popsané v tabulce), přičemž je v provozu pouze v pracovní dny. Interval není
pravidelný a linka je v provozu od 6:45 (pouze ve dny školy, o prázdninách 8:25) do 16:22.

Ke zvážení je přejmenování některých zastávek dle aktuální situace:
•
•
•

Sokolov,Těšovice – jiný název, zastávka se nenachází na území Těšovic
Sokolov,Stará Ovčárna – více by odpovídal název Sokolov,Vítkov
Sokolov,Těšovice,obecní úřad – Těšovice nejsou součástí Sokolova, správně by měl být název
Těšovice,,obecní úřad

Změny názvů zastávek by se promítly též do veřejné linkové dopravy.
Z hlediska fungování je systém MHD Sokolov po poslední optimalizaci linkového vedení uceleným
systémem městské hromadnédopravy, který plní spolehlivě svojí funkci. Pouze na lince č. 4 by mohly
spoje č. 29 a 23, které jedou mimo zastávku II. ZŠ zastavovat též v zastávkách ul.Jednoty drogerie a
sport.hala.
Během trvání Plánu dopravní obslužnosti může dojít k úpravám linkového vedení, v počtu zastávek
a v počtu spojů. Lze zvýšit i snížit výkon MHD, změny výkonů včetně možného snížení/zvýšení rozsahu
počtu kilometrů jsou zakotveny ve smlouvě s dopravcem.

Ostatní doprava na území města
Veřejná linková doprava
Po Sokolově jezdí 25 linek veřejné linkové dopravy. Vybrané linky jsou dálkové a dopravci je provozují
na komerční riziko (tj. nejsou v závazku veřejné služby Karlovarského kraje):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

411440 Cheb-Kynšperk nad Ohří-Sokolov-Karlovy Vary
421702 Karlovy Vary-Sokolov-Kynšperk nad Ohří-Cheb
421707 Karlovy Vary-Chodov-Vřesová-Vintířov-Sokolov
481520 Kynšperk nad Ohří-Libavské Údolí-Sokolov-Habartov
481530 Sokolov-Habartov-Habartov,Lítov
481540 Sokolov-Bukovany-Habartov,Dukla-Chlum Svaté Maří-Habartov
481550 Sokolov-Vřesová-Vintířov-Chodov-Vřesová
481560 Sokolov-Královské Poříčí-Nové Sedlo-Chodov-Tatrovice
481570 Sokolov-Josefov-Krajková,Libnov-Oloví,Studenec
481580 Březová,Kamenice-Sokolov-Krajková-Krajková,Květná
481590 Sokolov-Březová-Rovná
481600 Sokolov-Loket-Chodov-Vřesová-Loket,Nadlesí
481610 Sokolov-Vřesová-Chodov
481630 Sokolov-Loket-Horní Slavkov-Krásno-Bečov n.Teplou-Nová Ves u Bečova
481660 Kraslice-Rotava-Jindřichovice-Dolní Nivy-Sokolov
481730 Kynšperk nad Ohří-Habartov-Sokolov
481740 Kynšperk nad Ohří-Chlum Svaté Maří-Bukovany-Sokolov
481750 Sokolov-Dolní Nivy-Jindřichovice,Háj
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•
•

481760 Habartov-Bukovany-Březová,Tisová-Sokolov
481780 Sokolov-Královské Poříčí-Chodov-Vintířov

•
•
•
•
•

141101 Praha - Karlovy Vary - Sokolov – Cheb
141103 Praha - Karlovy Vary - Sokolov – Cheb
421231 Sokolov-Karlovy Vary-Bochov-Žlutice-Chyše-Valeč
421304 Karlovy Vary - Loket - Sokolov - Františkovy Lázně
481902 Sokolov-Chodov-Nejdek-Horní Blatná-Boží Dar

Posledních pět linek je dálkového, resp. rekreačního charakteru. Dopravci provozující dané linky jsou:
Autobusy Karlovy Vary, AD Ligneta regionalbus s.r.o. (tyto dva jsou nejvýznamnější), FlixBus CZ s.r.o.,
STUDENT AGENCY k.s. a Autodoprava Daniel Sládek s.r.o.
V minulosti karlovarská skupina ČSAD (Autobusy Karlovy Vary, předtím ČSAD autobusy Plzeň)
provozovala přes Sokolov linky od Kraslic do Prahy a ze Sokolova přes Chodov do Prahy. Do vypuknutí
koronavirové pandemie na jaře 2020 jezdily ze Sokolova linky7 do Plzně (přes Horní Slavkov a Krásno,
resp. přes Karlovy Vary), aktuálně8 je jejich provoz pozastaven. Pro město Sokolov je důležité, aby linka
byla opět v provozu.
Charakter veřejné linkového dopravy je konzervativního charakteru, rozsah linkového vedení a tras se
v čase příliš nemění. Většina má výchozí/konečnou stanici na Terminálu v Sokolově, vybrané spoje jsou
vedeny do zastávky Sokolov,Těšovice (původní název Sokolov,gar. ČSAD), přičemž jedním z důvodů
byla právě existence autobusových garáží dopravce Autobusy Karlovy Vary (resp. předtím ČSAD
autobusy Plzeň) poblíž této zastávky. Vybrané spoje zajíždějí do zastávky Cheza. Linky mají
nepravidelný interval i nepravidelnou zastavovací politiku na území Sokolova. Vhodným krokem by
bylo sjednocení zastavovací politiky na území města ve veřejné linkové dopravě v závazku veřejné
služby Karlovarského kraje. Kromě komerčních a rekreačních linek jsou ostatní linky veřejné linkové
dopravy zařazeny do systému IDOK, neplatí na nich tarif MHD.

Drážní doprava
Na území města Sokolov se nachází jedna železniční zastávka – vlaková stanice Sokolov. V obvodu MHD
Sokolov dále ještě nádraží Citice a Svatava, ty však nejsou předmětem tohoto Plánu dopravní
obslužnosti. Ze stanice vycházejí tratě č. 140 Chomutov – Karlovy Vary – Cheb a č. 145 Sokolov –
Kraslice – Zwotental. Tratě obsluhují dopravci České dráhy, a.s. a GW Train Regio a.s. Na trati č. 140
jsou kromě osobních vlaků vedeny i spěšné vlaky a rychlíky Praha–Cheb, na trati č. 145 pouze osobní
vlaky. Do systému IDOK jsou na obou tratích zařazeny pouze osobní a spěšné9 vlaky.

Časový harmonogram a postup při uzavírání smluv o veřejných
službách
Město má uzavřenou smlouvu s dopravcem LIGNETA autobusy s.r.o. pro roky 2019–2028, tj. po celou
dobu trvání Plánu dopravní obslužnosti. Objednatele tvoří dohromady obce: Sokolov, Březová, Citice,
Lomnice, Svatava, Dolní Rychnov a Těšovice, které dohromady tvořily i zadavatele veřejné zakázky.

7

Linky 481650 a 481232.
Stav únor 2021.
9
Spěšné vlaky jsou provozovány pouze na trati č. 140.
8
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Předpokládaný rozsah poskytované kompenzace
V roce 2019 byly celkové tržby z výše popsaných linek ve výši 9 709 795 Kč, v roce 2020 klesly tržby na
7 122 563,25 Kč, zejména vlivem pandemie nového typu koronaviru COVID-19 a s tím souvisejících
opatření. Z tohoto důvodu se zvýšila kompenzace města Sokolov pro rok 2020 na 15 511 249,73 Kč (v
roce 2019 byla 11 795 254,19 Kč). Cena za km byla v roce 2019 48,98 Kč a v roce 2020 51,13 Kč. Pro
rok 2021 se předpokládá cena 50,32 Kč/km, v případě, že by došlo k redukci městské hromadné
dopravy o 10 procent kilometrů, zvýšila by se cena za km 52,84 Kč.
Finanční rozsah kompenzace je upraven dle pravidel uveřejněných ve smlouvě s dopravcem.
Objednateli je umožněno zvýšení či snížení rozsahu výkonu do výše uvedené v téže smlouvě, přičemž
zvýšení rozsahu snižuje cenu dopravního výkonu, snížení rozsahu výkonu naopak zvyšuje cenu
dopravního výkonu.
Město nepředpokládá pro roky 2022–2025 výrazné změny v rozsahu objednávky, nelze však vyloučit,
že změny nenastanou. V případě změn rozsahu se bude rozsah kompenzace řídit dle pravidel
uvedených ve smlouvě.

Údaje vztahující se k financování a nákladově efektivnímu zajišťování
veřejných služeb v přepravě cestujících
Financování MHD Sokolov je stanoveno a kontrolováno finančním modelem sjednaným ve smlouvě
s dopravcem. Dopravce je povinen městu na jeho vyžádání umožnit kontrolu veškerých dat potřebných
pro posouzení správnosti vykazovaných údajů dopravcem.
Po dobu smlouvy je ve městě provozováno 11 nízkopodlažních městských autobusů Man Lion´s City LE
a jedno záložní vozidlo. Autobusy byly pořízeny jako zcela nové a jsou vybaveny dle standardů kvality
požadovaných objednatelem (např. klimatizace, elektronické panely, nízkopodlažnost atd).
Město může dopravci udělit sankce z důvodů určených ve smlouvě (např. neodjetí spojů, vysoké
zpoždění, nesplnění náležitostí k žádostem o licence či nepředložení jízdního řádu v určené době).
Naopak v případě dosažení určité výše tržeb může dopravce obdržet od města finanční bonus dle
pravidel ve smlouvě. Finanční bonus má dopravce motivovat k větší aktivitě při vybírání jízdného od
cestujících.

Harmonogram a způsob integrace
Linky MHD jsou integrovány do systému IDOK. Systém IDOK nabízí možnost časového předplatného
pro jednotlivé tarifní zóny (Sokolov i ostatní obce v systému MHD Sokolov se nacházejí v zóně č. 1).
Jednotlivé jízdné integrováno není a je věcí jednotlivých dopravců (resp. měst, pokud jízdné určuje
objednatel). Koordinátorem systému IDOK je společnost Koordinátor integrovaného dopravního
systému Karlovarského kraje, p.o.

Tarify pro cestující ve veřejné dopravě
Tarif MHD určuje město Sokolov a je platný pouze na linkách MHD Sokolov. Jízdné existuje ve formě
jednorázové jízdenky či časového jízdného. Jednorázovou jízdenku lze hradit hotovostně, platební
nebo čipovou kartou dopravce, časové jízdné je možné nahrát na čipovou kartu. Tu vydává dopravce.
V síti MHD Sokolov platí též jízdenky EGRONET a předplatné IDOK.
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Druh jízdného
Dospělý

Základní jednotlivé
jízdné
bankovní
hotovost
karta
20 Kč
12 Kč

Čipová karta
Základní jízdné Třicetidenní Devadesátidenní Roční
12 Kč
350 Kč
800 Kč
-

Dítě 6-15 let

10 Kč

6 Kč

6 Kč

175 Kč

400 Kč

-

Student 15-26 let

20 Kč

12 Kč

12 Kč

175 Kč

400 Kč

-

Důchodce do 70 let
Důchodce nad 70
let

20 Kč

12 Kč

12 Kč

175 Kč

400 Kč

20 Kč

12 Kč

12 Kč

-

-

Živé zvíře

10 Kč

6 Kč

6 Kč

-

-

300
Kč
-

Zavazadlo

10 Kč

6 Kč

6 Kč

-

-

-

Jednodenní jízdné

35 Kč

30 Kč

-

-

-

-

SMS jízdenka
(jednodenní)

30 Kč

-

-

-

-

Aplikace Sejf
(jednodenní)

25 Kč

-

-

-

-

Jednodenní jízdenka platí od 3:00 do 23:59. Zvláštní jízdné platí pro držitele Zlaté medaile prof. MUDr.
Jana Jánského – 300 Kč. Při nákupu jízdného přes čipovou kartu platí jízdenka 35 minut a je s ní možno
přestoupit na následující spoj.
Bezplatná přeprava platí pro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Děti do dovršení 6 let – pouze za doprovodu osoby starší 10 let.
Představitele státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak určí zvláštní právní
předpis.
Příslušníci Policie ČR ve stejnokroji, příslušníci Městské policie Sokolov ve stejnokroji.
Držitele průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a psa.
Kočárek s dítětem do 6 let, příp. s více dětmi do 6 let věku.
Zavazadlo do rozměru 20x30x50cm, předmět tvaru válce do délky 150 cm a průměru 10 cm.
Tašky na kolečkách do rozměru 20x30x50cm mimo držadlo.
Jeden pár lyží s holemi.
Jeden kočárek typu golfové hole.

Po dobu platnosti Plánu dopravní obslužnosti může dojít ke zvýšení, či ke snížení cen jízdného
(jednorázového či předplatného), změně slev pro jednotlivé kategorie cestujících, zavedení zcela
nových kategorií cestujících, zrušení jednotlivých slev či zavedení jízdného zdarma pro určité kategorie
cestujících. Mohou být rozšířena i počty kategorií předplatného (např. na čtvrtletní atd.).

Zdroje
Autobusová doprava Sokolovsko (1996).
Český statistický úřad (2020). Počet obyvatel v obcích - k 1.1.2020
(https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112019, 26. 1. 2021).
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Karlovarský kraj (2021). Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti
územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2021 [online] (https://www.krkarlovarsky.cz/doprava/Documentss/Seznam-2021.pdf, 27. 2. 2021).
Zákon č. 194/2010Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
Dále byly použity materiály dodané městem Sokolov.

Vypořádání připomínek Karlovarského kraje
Karlovarský kraj k materiálu nevznesl žádné připomínky.
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