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TISKOVÁ ZPRÁVA

Dopravní podnik města Ústí nad Labem (DPmÚL) a jeho částečná integrace se
systémem Dopravy Ústeckého kraje (DÚK)
Ústí nad Labem – Dopravní podnik města Ústí nad Labem se od nového roku zapojí do Integrovaného
dopravního systému (IDS) Ústeckého kraje. „Informační kampaň o připravovaných změnách je ze strany
DPmÚL plně spuštěna, využíváme všechny možné propagační, informační a marketingové kanály, jaké
jsou pro nás dostupné.“ Říká výkonný ředitel DPmÚL Ing. Libor Turek, Ph.D.
Co je vlastně ten IDS a co si máme představit pod pojmem částečná integrace?
Základním principem je cestujícím usnadnit a zpříjemnit
cestování. Pod pojmem integrovaný dopravní systém se
rozumí takový způsob zajištění veřejné dopravy v území,
v němž jednotlivé druhy dopravy vzájemně spolupracují
a vytvářejí tak přehledný a jednoduchý systém vzájemně
provázaných linek s jednotným tarifem, přepravními
podmínkami a pravidelnými intervaly mezi spoji.
V integrovaném dopravním systému je možné s jedinou
jízdenkou cestovat všemi trolejbusovými a do systému
zahrnutými autobusovými linkami, včetně osobních
a spěšných vlaků a vybraných rychlíků ve všech
zaintegrovaných úsecích tratí Českých drah.
Částečná integrace DPmÚL znamená, že se budou uznávat jen vybrané papírové jízdenky a časové
kupóny, integrace se netýká elektronického jízdného. Mobilní jízdenky (sms jízdenka a Sejf jízdenka, popř.
Sejf kupon) jsou částečně integrovanými jízdními doklady a budou platit na linkách PAD zapojených do
DÚK v zóně 101. Nebudou však platit na linkách ČD. „Je to z důvodu odlišných elektronických systémů
jednotlivých dopravců, na sjednocení odbavovacích systémů se dále pracuje a čeká nás v brzkém
budoucnu.“ Informoval náměstek výkonného ředitele pro dopravu DPmÚL Ing. Milan Šlejtr.
Co se mění od nového roku 2016?
Od 1. 1. 2016 platí částečná tarifní integrace MHD Ústí nad Labem do systému Dopravy Ústeckého kraje
(DÚK). Znamená to vzájemné uznávání papírových jízdenek a časových kupónů v zóně 101 ústecké MHD
provozované Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a papírových jízdních dokladů DÚK.
V praxi to znamená podstatné zlepšení podmínek
cestování, například cestující, který bydlí ve Velkém
Březně a denně dojíždí do práce do Masarykovy
nemocnice na Severní Terasu v Ústí nad Labem.
Cestuje za pomocí DÚK a následně DPmÚL.
Do konce roku 2015 platil dvojí jízdné – časový
kupon DÚK a časový kupon DPmÚL. Díky integraci
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stačí, aby si zakoupil papírový časový kupon DÚK, který umožní v roce 2016 cestovat pohodlněji a levněji,
protože platí také u DPmÚL.
Papírovou jízdenku DÚK zakoupíte v autobusech a předprodeji DÚK nebo ve vlacích a předprodeji ČD.
(jízdenka dle tarifu ČD není jízdenkou DÚK) Papírovou jízdenku DPmÚL zakoupíte v síti předprodeje
včetně automatů DPmÚL nebo v doplňkovém prodeji u řidiče. Ve vozidlech DPmÚL nelze zakoupit
jednotlivé jízdenky do vnějších zón DÚK z výjimkou zón 121 Chlumec, 122 Přestanov a 171 Dolní Zálezly.
Jak je to s uznáváním jízdenek?
Papírové vícedenní časové jízdenky jsou vzájemně uznávány v rozsahu platnosti zón a jednotlivé papírové
jízdenky DÚK jsou v ústecké MHD (dle platné zóny) plně uznávány, neplatí to však na sezónních linkách
a lanové dráze. To samé platí o papírových jízdenkách DPmÚL, které jsou uznávány v zelených
autobusech a vlacích ČD, musí ale být již před nástupem označeny ve vozidle MHD. Bezkontaktní čipové
karty DÚK nejsou prozatím v ústecké MHD uznávány.
Kde se cestující dozví potřebné informace?
Veškeré informace týkající se změn, které nastanou s účinností od nového roku, se cestující dozví
v zákaznickém a informačním centru DPmÚL, případně na infolince 800 100 613. Nově také probíhá
informační kampaň v podobě distribuce pěti tisíc A4 letáků, které vytiskl DPmÚL.
Další možností, jak načerpat potřebné znalosti jsou popsány v časopise Emhádéčko, který vydává DPmÚL
a je distribuován po celém Ústí nad Labem nebo ke stažení na internetových stránkách. Informujeme zde
občany o chystaných změnách, jsou zde obrázky jízdních dokladů a uvádíme konkrétní příklady
jednotlivých cestujících z praxe.
„Zřídili jsme také informační stánek v Paláci ZDAR a o víkendu 2. – 3. ledna 2016 bude mít DPmÚL
otevřené informační centrum v Revoluční ulici. Plánujeme také zařadit kampaň do dopravních
prostředků, která by se měla objevit na LCD obrazovkách. Využíváme i sociálních sítí a informace
zařazujeme i do těchto kanálů, abychom oslovili širokou veřejnost.“ Doplňuje Ing. Luboš Heřman, tiskový
mluvčí DPmÚL.
Krajský úřad zajišťuje také ostatní typy propagace a informovanost občanů o IDS, například v městských
novinách, mobiliářích, webových stránkách apod. „Je ovšem naší povinností informace co nejvíce šířit
dále a klást velký důraz na propagaci i v samotném MHD.“ Dodává Ing. Libor Turek, Ph.D.
Informační centrum
Více informací o jízdních dokladech DPmÚL platných s účinností od 1. 1. 2016 naleznete na stránkách
Dopravního podniku města Ústí nad Labem www.dpmul.cz v záložce IDS. Případně Vám veškeré
informace sdělí naše zákaznické a informační centrum, které se nachází v Revoluční ulici číslo 26 v Ústí
nad Labem. „Děláme pro naše cestující maximum, abychom je seznámili se změnami, které přijdou od
prvního ledna 2016. V současné době zajišťujeme na zmíněné adrese i informační kancelář DÚK
a v rámci chystaných změn je zákaznické a informační centrum otevřené i po celý první víkend roku 2016.
Tedy v sobotu a v neděli 2. - 3. 1. 2016.“ Odpovídá František Chlada, vedoucí zákaznického
a informačního centra.
V Ústí nad Labem dne 21. prosince 2015 za DPmÚL a.s. Ing. Luboš Heřman, tiskový mluvčí.
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