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1.

PREAMBULE

1.

Tarif pro přepravu na sezónních turistických linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí
nad Labem a.s. (dále jen “DPmÚL”) byl schválen usnesením představenstva akciové společnosti
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ze dne 22. ledna 2021, číslo usnesení [hlasování Per
rollam].

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 sezónních
turistických linkách provozovaných DPmÚL, pokud není dále stanoveno jinak.

2.

ZÁKLADNÍ POJMY

1.

Jízdné je cena za přepravu osoby včetně sazby DPH.

2.

Přepravné je cena za přepravu spoluzavazadla, jízdního kola, koloběžky, živých zvířat přepravovaných
ve schráni nebo psa přepravovaného bez schrány včetně sazby DPH. Při přepravě psa a živých zvířat
ve schránách se na tuto přepravu vztahují podmínky jako na přepravu spoluzavazadla.

3.

Schrána pro přepravu živých zvířat nebo psa je zcela uzavřená přenosná přepravka s nepropustným
dnem.

4.

Označovač je přístroj, který označuje předtištěnou papírovou jízdenku a je obsluhován cestujícím.

5.

Označení jízdenky je vytisknutí těchto údajů na tiskové pole jízdenky označovačem:
• počátek platnosti (hodina, minuta),
• datum označení jízdenky,
• evidenční číslo vozidla.
Jízdenka označená označovačem smí obsahovat pouze jeden údaj, a to v tiskovém poli na lícní straně
jízdenky.

6.

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 povolení
vydaného DPmÚL.

7.

Služební pes je pes patřící Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu obrany ČR, Hasičskému záchrannému
sboru Ústeckého kraje, Vězeňské službě ČR, Městské policii Ústí nad Labem a Městské policii Trmice.

8.

Přesný čas je čas zobrazený na vnitřním informačním tablu vozidla MHD DPmÚL.

9.

Podmínky přepravy osob, zavazadel a živých zvířat upravují smluvní přepravní podmínky pro přepravu
na sezónních turistických linkách provozovaných DPmÚL.

10. Tarif DÚK je tarif integrovaného dopravního systému s názvem Doprava ústeckého kraje (dále jen
„DÚK“).
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3.

KATEGORIE CESTUJÍCÍCH

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.

4.

JÍZDNÉ A PŘEPRAVNÉ NA SEZÓNNÍCH TURISTICKÝCH LINKÁCH
Jednosměrná
jízdenka

Obousměrná
jízdenka

dítě od 6 do 15 let

20 Kč

30 Kč

osoba od 15 let

40 Kč

60 Kč

zlevněné jízdné (pro společnou přepravu 1 osoby
od 15 let + 1 osoby od 6 do 15 let)

50 Kč

75 Kč

Kategorie cestujících

1.

Na sezónních turistických linkách, které jsou na jízdním řádu označeny symbolem (lyže, cyklista atd.)
platí pouze tyto jízdní doklady:
a) Předtištěné papírové sezónní turistické jízdenky prodávané řidičem vozidla. Jízdenky lze uhradit
pouze hotovostní platbou. Prodej jízdenek bude ukončen po vyčerpání skladových zásob,
informace bude zveřejněna na www.dpmul.cz na jízdním řádu sezónních turistických linek.
b) Sezónní turistické jízdenky prodané řidičem vozidla a vytištěné terminálem na termocitlivém
papíru. Tyto jízdenky lze zaplatit pouze bezhotovostně bezkontaktní platební kartou nebo
elektronickou peněženkou BČK DÚK.
c) Integrované zaměstnanecké jízdenky na bázi BČK DÚK uvedené v Tarifu DÚK pro zaměstnance a
rodinné příslušníky, bývalé zaměstnance DPmÚL a jejich rodinné příslušníky, které vydal DPmÚL.

2.

Sezónní turistické linky nejsou součástí integrovaného dopravního systému DÚK, a proto na těchto
linkách neplatí jízdní doklady v papírové nebo elektronické podobě uvedené v Tarifu DÚK.

3.

Dále na sezónních turistických linkách nelze použít:
a) částečně integrované mobilní jízdní doklady (SMS jízdenka, SEJF jízdenka a SEJF časový kupón,
jízdenky mobilní aplikace DPmÚL).

4.

Předtištěná sezónní turistická jízdenka platí pro přepravu na sezónní turistické lince v den vyznačení
data platnosti na jízdence označovačem umístěným ve vozidle sezónní turistické linky. Jízdenku lze
ve vyznačený den použít na autobusových a trolejbusových linkách DPmÚL v zóně 101 Ústí nad
Labem do 18:00 hodin.

5.

Sezónní turistická jízdenka vytištěná na terminálu ve vozidle sezónní turistické linky platí do data
a času na jízdence vyznačených. Jízdenku lze ve vyznačený den použít na autobusových
a trolejbusových linkách DPmÚL v zóně 101 Ústí nad Labem do 18:00 hodin.

6.

Na jednosměrnou turistickou sezónní jízdenku lze v den označení uskutečnit pouze 1 cestu.
Na obousměrnou jízdenku lze v den označení uskutečnit 2 cesty na sezónní turistické lince.
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7.

Obousměrnou turistickou jízdenku pro linku č. 20 a 21 lze zakoupit pouze ve výchozí zastávce
turistické sezónní linky s názvem „Divadlo” a platí pro cestu zpět pouze do této zastávky. Na všech
ostatních zastávkách lze zakoupit pouze jednosměrnou turistickou jízdenku.

8.

Obousměrnou turistickou jízdenku je cestující povinen při cestě zpět, po nástupu do vozidla předložit
bez vyzvání ke kontrole řidiči vozidla nebo jiné dopravcem pověřené osobě.

9.

K sezónní turistické jízdence je povolena bezplatná přeprava 1 spoluzavazadla podléhající placení
přepravného dle tohoto tarifu, nebo 1 psa přepravovaného bez schrány.

10. Ke zlevněné turistické sezónní jízdence určené pro společnou přepravu 2 osob je povolena bezplatná
přeprava 2 spoluzavazadel podléhajících placení přepravného nebo 2 psů přepravovaných
bez schrány jedním cestujícím.
11. Cestující je povinen po zakoupení předtištěné papírové sezónní turistické jízdenky, si tuto
bezodkladně označit v označovači umístěném v zorném poli řidiče.
12. Cestující je povinen na vyzvání řidiče sezónní turistické linky nebo jiné pověřené osoby dopravce
prokázat nárok na slevu za podmínek uvedených v tomto tarifu nebo na bezplatnou přepravu. Věk
dítěte lze prokázat předložením cestovního pasu případně jiného průkazu opatřeným fotografií,
jménem, příjmením, datem narození dítěte a razítkem vydavatele.
13. Cestující, bez ohledu na dosažený věk, se v úseku mezi zastávkami Telnice, železniční stanice
a Zadní Telnice přepravují na jednosměrnou turistickou jízdenku v hodnotě 20 Kč. Bezplatná
přeprava uvedená v tomto tarifu, není tímto ustanovením dotčena.

5.

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA OSOB A ZAVAZADEL
děti do 6 let věku

držitelé průkazu „ZTP“, „ZTP/P“ včetně vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky
nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce 1)
vodící a asistenční pes, služební pes
ruční zavazadla a snadno přenosné věci, které lze držet na klíně, případně umístit
ve vozidle do prostoru pod místem cestujícího
dětský kočárek s dítětem, nebo dětský kočárek ve složeném stavu (golfové hole), je-li
přepravován současně s dítětem
zvířata ve zcela uzavřených schránách s nepropustným dnem, která nepřekročí ani
jeden z rozměrů 70 x 40 x 30 cm
zavazadlo, které nepřekročí ani jeden z rozměrů 70 x 40 x 30 cm
1)

zákon č. 329/2011Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů, v platném znění

6.

PŘEPRAVA ZAVAZADEL A PSŮ BEZ SCHRÁNY PODLÉHAJÍCÍ PLACENÍ PŘEPRAVNÉHO

1.

K úhradě přepravného za spoluzavazadlo, zvířete přepravované ve schráni, přesahuje-li jeden ze
stanovených rozměrů nebo psa přepravovaného bez schrány, zaplatí cestující přepravné ve výši
10 Kč integrovanou papírovou jízdenkou pro jednotlivou jízdu zlevněnou s časovou platností
na 60 minut, která platí v zónách 101/121/122 a 171.
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2.

Placení přepravného podléhá:
zavazadlo, přesáhne-li jeden ze stanovených rozměrů 90 x 60 x 40 cm
dětský kočárek bez dítěte, kočárek pro psa
lyže, skateboard, snowboard, které lze přepravovat pouze v ochranném obalu, sáně
pes přepravovaný bez schrány, pokud se nejedná o asistenčního, vodícího, nebo služebního psa
zvířata ve schránách s nepropustným dnem, pokud žádný její rozměr nepřesahuje rozměry 90 x 60 x 50 cm
velké cestovní tašky, kufry, krosny
jízdní kolo, koloběžky, brusle s chrániči, kolečkové brusle

7.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tarif pro přepravu na sezónních turistických linkách platný od 1. května 2018 se zrušuje.
2.

Tento tarif nabývá účinnosti dnem 1. února 2021.

