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ŽELEZNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
Autobusová doprava v Teplicích

Padesátá a šedesátá léta 20. století se vyznačovala především vozy
typu Škoda 706 RO.

Teplická autobusová doprava
od svých počátků až do dneška
nebyla nikdy vyloženě městská,
neboť její linky nespojovaly pouze
jednotlivé městské části, ale ve
většině případů vyjížděly i do okol−
ních obcí a měst, včetně zahranič−
ních. Snahy zavést autobusovou
dopravu na Teplicku se datují už
od roku 1907, avšak k realizaci

prvních spojů došlo až roku 1912,
kdy zdejší dopravní společnost zís−
kala potřebnou koncesi na trasy
Teplice−Cínovec−Drážďany a Tepli−
ce−Komáří vížka−Drážďany.
První světová válka přinesla au−
tobusové dopravě stagnaci. Další
rozvoj nastal teprve až ve dvacá−
tých letech, když se rozhodlo, že
autobusy nahradí nerealizované

Současná budova hlavního nádraží, která byla postavena až po druhé
světové válce, už sice nemá hodnotu původního nádraží, avšak půlkru−
hový typ oken zůstal v jisté obdobě zachován.
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u nás, ale i v zahraničí, bývalo letí, díky zřízení silnic, které
v dávných dobách značně svým dílem přispěly k přízni−
zdlouhavé, ale také někdy vějšímu cestování.
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dálkové trasy z Teplic do Prahy, Li−
berce a Drážďan. Roku 1926 proto
raději založila dopravní společnost
ještě s ostatními podnikateli Svaz
majitelů autobusů, který roku 1928
zahájil dopravu na lince Teplice−
Mstišov−Košťany−Střelná a v roce
1929 zprovoznil mezinárodní linku
Teplice−Chemnitz.
V roce 1932 následovalo nové
slučování podnikatelských firem,
ve kterém prvořadou úlohu hrála
původní dopravní společnost. Ta
v období třicátých let vlastnila už
25 autobusů, většinou typu Praga,
Walter PN, Škoda 505, Fross−Bus−

Nízkopodlažní vozy typu Karosa CityBus patří v současnosti k nejvíce
zastoupeným autobusům v ústecké MHD.

Drážďan, takže již 6. dubna
1851 i tudy začaly jezdit vlaky.
Ústí nad Labem se tak stalo
jedním z prvních měst na se−
verozápadě Čech s železniční
dopravou, navíc napojenou na
jednu z nejdůležitějších evrop−
ských tratí − Vídeň − Praha−
Drážďany − Berlín.
Pro dopravu severočeského
uhlí se pak stala z obchodního
hlediska velmi významnou
druhá železniční trať, která do−
stala název Ústecko−teplická
dráha. O ní blíže ve druhé čás−
ti Teplických proměn.
PAVEL KOVÁŘ

Kresba E. G. Doerella zachycuje nádraží Ústecko−teplické dráhy, jak
vyhlíželo
19. století.
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rosa C 744. Tento byl vyrobený v roce 1989.

sing, Benz a koncem třicátých let
také Tatra 91.
Po obsazení pohraničí němec−
kým vojskem byla autobusová do−
prava omezena až o 70%, přičemž
valnou část vozidel převzala ně−
mecká vojenská správa. Koncem
války zde autobusový provoz té−
měř zcela zanikl. Nový vývoj se
začal rýsovat teprve až po osvobo−
zení.
Významný mezník pak nastal
v roce 1948, kdy po znárodnění
dopravní společnosti převzal nově
se tvořící podnik ČSAD n.p. téměř
všechny autobusy. Pouze dva
byly ponechány dopravnímu pod−
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1945teprve až v padesá−
tých letech, kdy zpočátku jen
doplňovaly trať elektrických drah
a později přebíraly dopravní obslu−
hu za rušené tramvaje. Tehdy se
jednalo především o vozy typu
Škoda 706 RO.
Po úplném zrušení tramvají od
Na samém konci 20. století v le−
tech 1995 až 2000 převažovaly roku 1959 pak převzaly autobusy
společně
s trolejbusy
veškeré
tahy
v autobusovém provozu teplické v
roce 1871.
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jak uplatňovat
architek−
232 A.
zejména vozy Škoda ŠM 11, od

konce sedmdesátých let také Ika−
rus a v průběhu osmdesátých let
nastoupily vozy řady Karosa B,
Karosa C, ke kterým v devadesá−
tých letech přibyly ještě vozy TAM
232 A.
V současné době je vedle trolej−
busové trakce v provozu 15 stá−
lých a jedna nostalgická autobuso−

vá linka. V posledním období na
nich jezdí kromě dřívějších typů
Karosa B, TAM 232 A a jednoho
nízkopodlažního Karosa−Renault
"CityBus", kloubové vozy Karosa B
941 a B 961 i krátké Karosy nejno−
vějšího typu B 952, které jsou vy−
baveny též klimatizací pro řidiče.
PAVEL KOVÁŘ

Původní budova hlavního nádraží na přelomu 19. a 20. století.

ŽELEZNICE V TEPLICÍCH

Budování železnice na se−
verozápadě Čech úzce souvisí
V posledních
letech patří kuhlí.
dodávaným autobusům do Teplic přede−
s dějinami
severočeského
vším kloubové vozy typu Karosa B 961, B 941 a krátké vozy B 952.
A právě nejtypičtější uhelnou
trasou se u nás stala Ústecko−
teplická dráha. Po vzniku že−
leznice z Prahy přes Ústí nad
Labem do Drážďan se začala
stále aktuálněji vynořovat
myšlenka návaznosti na tuto
trať z celého kraje pod Krušný−
mi horami. Přeprava uhlí z Te−
www.sdas.cz
DENNĚ NOVÉ ZPRÁVY A
plic do Ústí se tehdy uskuteč−
ňovala koňskými povozy. Se
stále se zvyšující těžbou však
bylo naprosto jasné, že se uhlí
musí vozit po železnici. Navíc
se zde jevila rovněž aktuálně
Nádraží Ústecko−teplické dráhy kolem roku 1905.
přeprava lázeňských hostí do
navázala na Severní státní Labem, zastávky vznikly
Teplic.
A tak po letech různých ta− dráhu. Po vojenské revizi trasy v Proboštově a Tuchomyšli.
První vlaky vyjely po nové
hanic a bojů byla v roce 1856 a po vydání povolení ke stavbě
koncesována společnost Ús− se hned veškeré práce roz− trati roku 1858. Zavedením že−
tecko−teplické dráhy, která po− běhly naplno. Přijímací nád− leznice do Teplic se tak pro
žádala rakouskou státní sprá− ražní budovy byly postaveny nejstarší lázeňské město v Če−
vu o stavbu železnice z Ústí v Teplicích, Bohosudově, Cha− chách otevřely nevídané per−
nad Labem do Teplic, aby tak bařovicích, Trmicích a Ústí nad spektivy. Teplice totiž získaly
nejen spojení s Ústím nad La−
bem, ale rovněž s dalšími dů−
ležitými metropolemi, jako
Drážďanami, Lipskem, Ham−
burkem, Prahou, Vídní a Buda−
peští. Postupně prodlužované
traťové úseky jihozápadním
směrem na Duchcov, Most,
Chomutov, Karlovy Vary
a Cheb tak napomohly spojení
i do dalších míst.
Teplické nádraží stálo pů−
vodně velice osamělé v mís−
tech, kde se dříve nacházely
cihelny. V dalších desetiletích
se ale situace podstatně změ−
nila. Původní nádraží vypadalo
Kresba zachycující nádraží Ústecko−teplické dráhy ve druhé polovině také poněkud jinak a dnešní
vzhled je výsledkem přestavby
19. století, které se tehdy ještě nacházelo mimo zástavbu Teplic.

tonicky, tak i vybavením pro−
stor za nejlepší v tehdejším
Rakousku i Německu. Budova
je dílem architekta Turby, který
se podílel také na plánech sta−
rého teplického divadla.V roz−
lehlé budově nádraží sídlilo ře−
ditelství společnosti Ústecko−
teplické dráhy. Přítomnost této
AKTUALITY
TEPLICKA
instituce bylaZ pro
město vý−
hodná, neboť dávky, které pla−
tila obci, tvořily značnou část
příjmů města. V držení soukro−
mé společnosti zůstala tato
dráha až do roku 1923, kdy
přešla do vlastnictví českoslo−
venského státu.
Teplicemi dnes denně pro−
jíždí 21 párů osobních vlaků,
jeden pár spěšných vlaků, 7 až
8 párů rychlíků a jeden pár ex−
presních vlaků. Přímým spoje−

V šedesátých letech se nejrozšířenějšími autobusy ve městě stal typ
Škoda 706 RTO. Dopravní podnik tento typ používal ještě dlouho po je−
jich vyřazení z provozu jako služební pohotovostní vůz.
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Pohled z kolejiště hlavního nádraží směrem k nástupišti a odbavovací
budově. Na první koleji stojí ještě starý typ parního vlaku připravený k mi−
mořádné jízdě v roce 1987.

ním se kromě základní tratě
dostanete z Teplic do Lovosic,
Kolína, Děčína, Prahy, Liber−
ce, Brna, Košic, Karlových Va−

rů a Chebu. Za pomoci přestu−
pů se pak dá cestovat praktic−
ky do celé Evropy.
PAVEL KOVÁŘ

Pohled na otlučenou a na první pohled ne právě vábně vyhlížející budovu hlavního nádraží v roce 1973.
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Teplické a ústecké inzeráty – říjen 2003

