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1.

PREAMBULE
1. Představenstvo Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. svým usnesením číslo
6/2021 ze dne 10. února 2021 stanovuje s účinností od 1. dubna 2021 tyto tarifní podmínky
na dráhu „Lanová dráha na Větruši“ (dále jen „lanová dráha“) provozovanou Dopravním
podnikem města Ústí nad Labem a.s.
2. Tarif je cenový předpis, který stanovuje výši jízdného a přepravného, právo a způsob nabytí
jízdních dokladů, jejich platnost a použití. Tarif a jízdní doklady v něm uvedené platí pouze
na lanové dráze provozované Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. (dále jen
„dopravce“), pokud není dále stanoveno jinak.

2.

TARIFNÍ ZÁSADY A POJMY PLATNÉ NA LANOVÉ DRÁZE

2.1. Jízdní doklad
Jízdními doklady pro účely tohoto tarifu jsou:
1. Jízdní doklad pro přepravu osob,
2. Jízdní doklad pro přepravu spoluzavazadel a psa bez schrány,
3. průkazy opravňující k bezplatné přepravě dle tohoto tarifu.
2.2. Jízdné
Jízdné je cena za přepravu cestujícího.
2.3. Přepravné
Přepravné je cena za přepravu spoluzavazadla nebo psa bez schrány.

3.

DEFINICE NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH POJMŮ A SKUPIN UŽIVATELŮ:
1. dítě do 6 let věku - je osoba ode dne narození do dne, který předchází dni 6. narozenin,
2. dítě od 6 do 15 let věku - je osoba ode dne dosažení 6 let věku do dne, který předchází dni
15. narozenin,
3. služební pes – je pes patřící Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu obrany ČR, Hasičskému
záchrannému sboru Ústeckého kraje, Vězeňské službě ČR, Městské policii Ústí nad Labem,
4. přesný čas - je čas zobrazený na vnitřním informačním tablu ve stanici lanové dráhy,
5. asistenční a vodící pes - je pes se speciálním výcvikem, který umožňuje nebo zprostředkuje
fyzické osobě s těžkým zdravotním postižením vykonávat činnosti, které by bez jeho použití
nemohla vykonávat sama; asistenční a vodící psi mohou využívat osoby se zrakovým
postižením, jakož i osoby s jinými druhy zdravotního postižení (tělesné postižení, sluchové
poruchy, poruchy rovnováhy apod.); s asistenčním nebo vodícím psem může cestovat i osoba
prováděcí jeho výcvik na základě vydaného povolení provozovatele,
6. Tarif DÚK – je tarif integrovaného dopravního systému s názvem Doprava ústeckého kraje
(dále jen „DÚK“).
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4.

JÍZDNÉ A PŘEPRAVNÉ NA LANOVÉ DRÁZE

4.1. Cena jedné jízdy

Cestující

1 jízda
(cena v Kč)

děti od 6 do 15 let

25,-

osoba od dosažení věku 15 let

25,-

4.2. Cena obousměrného jízdního dokladu

Cestující

1 jízdní doklad
(cena v Kč)

děti od 6 do 15 let

45,-

osoba od dosažení věku 15 let

45,-

rodinné jízdné 2 + 2 (2 dospělí + 2 děti od 6 do 15 let)

120,-

4.3. Cena jednosměrného jízdního dokladu za přepravu spoluzavazadla nebo psa

Spoluzavazadlo/pes

Přepravné
(cena v Kč)

zavazadlo o rozměru 30 cm (šířka) x 40 cm (výška) x 70 cm (délka),
přesáhne-li jeden z rozměrů,

20,-

zavazadlo tyčového (válcovitého) tvaru o délce 150 cm a průměru 20 cm,
přesáhne-li jeden z rozměrů,

20,-

zavazadlo tvaru desky o rozměru 100 cm x 100 cm x 5 cm, přesáhne-li
jeden z rozměrů,

20,-

jízdní kolo, koloběžka, vozík pro invalidy bez přepravované osoby, kočárek
pro psa, lyže, snowboard, skateboard, sáňky,

20,-

dětský kočárek s dítětem i bez dítěte

20,-

pes přepravovaný bez schrány

20,-
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4.4. Cena obousměrného jízdního dokladu za přepravu spoluzavazadla nebo psa

Spoluzavazadlo/pes

1 jízda
(cena v Kč)

Spoluzavazadlo dle bodu 4.3.

30,-

pes přepravovaný bez schrány

30,-

4.5. Vyloučení platnosti jízdních dokladů
Na lanové dráze je vyloučena platnost:
1. všech jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu a všech časových jízdních dokladů uvedených
v Tarifu DÚK,
2. všech jednodenních časových jízdních dokladů Euro-Nisa-Ticket a Labe-Elbe uvedených
v Tarifu DÚK,
3. jízdních dokladů na bázi BČK DÚK a DÚKapky,
4. mobilních jízdních dokladů (SMS jízdní doklad, SEJF jízdní doklad, časový jízdní doklad SEJF,
jízdní doklad z mobilní aplikace DPmÚL),
5. jízdních dokladů určených pro přepravu na sezónních turistických linkách provozovaných
Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.,
6. zaměstnaneckých jízdních dokladů na bázi BČK DÚK poskytovaných dle Tarifu DÚK, vyjma
integrovaných zaměstnaneckých jízdních dokladů na bázi BČK DÚK uvedených v Tarifu DÚK
pro zaměstnance a rodinné příslušníky, bývalé zaměstnance dopravce a jejich rodinné
příslušníky, které vydal Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
4.6. Bezplatná přeprava osob

A.

děti do 6 let věku

B.

držitelé průkazu „ZTP“, „ZTP/P“ včetně vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá,
pokud ji nedoprovází průvodce 1)

Věk dítěte je doprovod povinen prokázat hodnověrným způsobem např. rodným listem, cestovním
pasem nebo průkazem zdravotní pojišťovny dítěte. Nelze-li hodnověrným způsobem prokázat věk
dítěte, jsou za děti do věku 6 let považovány osoby s výškou menší než 1.25 m. Osoby uvedené
pod bodem B) prokazují svůj nárok na bezplatnou přepravu platným příslušným průkazem. 1)
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zákon č. 329/2011Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů, v platném znění

4.7. Bezplatná přeprava spoluzavazadel a psů

A.

ruční zavazadla a snadno přenosné věci, které lze držet na klíně, případně umístit
na lanové dráze do prostoru pod místem cestujícího

B.

služební pes, asistenční a vodící pes

C.

živá zvířata nebo psi přepravované ve schráni s nepropustným dnem do rozměru
30 cm (šířka) x 40 m (výška) x 70 cm (délka)

D.

spoluzavazadla do rozměru 30 cm (šířka) x 40 cm (výška) x 70 cm (délka)

E.

spoluzavazadla tyčovitého (válcovitého) tvaru do délky 150 cm a do průměru 20 cm,

F.

spoluzavazadla tvaru desky do rozměru 100 cm (výška) x 100 cm (délka) x 5 cm (šířka)

G.

nákupní taška na kolečkách, kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postižením

4.8. Ostatní ustanovení
1. Jednosměrné jízdní doklady platí pouze pro jednu jízdu a pouze v den jejich zakoupení.
Obousměrné jízdní doklady platí pouze v den jejich zakoupení pro dvě jízdy, přičemž každá
jízda musí být uskutečněna z jiné stanice lanové dráhy.
2. Přiložením jízdního dokladu čárovým kódem ke čtecímu zařízení turniketu dojde k tarifnímu
odbavení cestujícího, spoluzavazadla nebo psa a současně ke znehodnocení jízdního
dokladu. Nelze-li zajistit odbavení přes turniket, zabezpečí odbavení pověřená osoba
dopravce.
3. Na žádost cestujícího lze v pokladně stanice lanové dráhy, ze které bude jízda uskutečněna
vystavit jeden společný jízdní doklad pro jednu jízdu více osob nebo jízdní doklad společný
pro přepravu cestujícího + spoluzavazadla nebo psa.
4. Další podmínky přepravy osob, zavazadel a psů, způsob použití a platnost jízdního dokladu
jsou stanovené ve smluvních přepravních podmínkách pro lanovou dráhu a v provozním řádu
lanové dráhy.
5. Asistenční a vodící pes musí být opatřený předepsaným standardizovaným postrojem nebo
příslušnou vestou. Na výzvu pověřené osoby je cestující povinen se prokázat dalšími doklady
osvědčujícími status speciálně vycvičeného psa. Není-li pes řádně označený nebo cestující
nedoloží požadované doklady, je povinen zaplatit přepravné ve výši stanovené tarifem pro
lanovou dráhu.
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5.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
1. Vztahy vznikající při provozování lanové dráhy mezi dopravcem a cestujícími se řídí § 2550
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, zákonem
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva dopravy
a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,
ve znění pozdějších předpisů, tímto tarifem, smluvními přepravními podmínkami a provozním
řádem na lanovou dráhu.
2. Je-li to nutné pro ověření nároku na bezplatnou přepravu, je cestující povinen na výzvu
pověřené osoby dopravce, popř. za podmínek stanovených tarifem nebo smluvními
přepravními podmínkami doložit skutečnosti pro takové ověření nezbytné.
3. Ceny jízdného uvedené v tarifu jsou včetně DPH.
4. Dopravce má právo uzavírat dohody (smlouvy) o přepravě osob a individuálním způsobu
úhrady jízdného na lanové dráze, kde dopravní výkon bude dopravce hrazen objednatelem
formou dle stanoveného ceníku.
5. Výkonný ředitel společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. je oprávněn
v případech hodných zřetele, např. z důvodu morálního odškodnění cestujícího za újmu
vzniklou činností dopravce případně v souvislosti s ní nebo z důvodu nezištné pomoci
zaměstnanci dopravce v nouzi, poskytnout cestujícímu bezplatnou jízdenku na lanovou dráhu.
6. K poskytování bezplatného jízdního dokladu na časově omezenou dobu jsou oprávněni:
a) pro oficiální návštěvy města Ústí nad Labem na pokyn primátora Statutárního města Ústí
nad Labem, výkonný ředitel společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.,
b) pro oficiální návštěvy dopravce - výkonný ředitel společnosti Dopravní podnik města Ústí
nad Labem a.s.,
c) pro výherce soutěží spojených s lanovou dráhou vyhlášených dopravcem nebo soutěží,
které se pořádají pod záštitou dopravce - po projednání v představenstvu společnosti
výkonný ředitel společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
7.

Tarif pro přepravu na dráze „Lanová dráha Větruše“ účinný ode dne 1. července 2019
se zrušuje nabytím účinnosti tohoto tarifu.

8.

Tento tarif pro přepravu na dráze „Lanová dráha Větruše“ Ústí nad Labem nabývá účinnosti
dnem 1. dubna 2021.

