Oslavte s námi
25 let provozu
ústeckých
trolejbusů!

Velké letní putování
SOUTĚŽ – Dopravní podnik připravil na
léto pro všechny děti od 6 do 15 let soutěž Velké letní putování. Zapojit se do
soutěže je velmi snadné – stačí si v období od 1. června do 31. srpna 2013 zakoupit dětskou časovou jízdenku s platností
alespoň 30 dní, a pak navštívit 8 výletních lokalit na ústecku. Kromě věcných
cen čeká na všechny soutěžící hlavně
spousta zábavy.
Každý, kdo si v uvedeném období koupí
dětskou časovou jízdenku, obdrží i kupon
umožňující vstup do soutěže a první kartičku tzv. globusík. Pro zís
získání dalších globusíků pak musí malí
soutěžící navštívit Muzeum Ústí
nad Labem, Zoologickou zahradu
v Ústí nad Labem,
Lanovou dráhu na
Větruši, Vyhlídkovou věž na Větruši, zrcadlový sál
s bludištěm na
Větruši, koupaliště na Klíši,
hrad Střekov
a muzeum
modelové

železnice na zámku v Trmicích, kde jim budou kartičky vydány na základě předložení
soutěžního kuponu.
Po nasbírání všech devíti kartiček už bude
stačit jen vyplnit soutěžní kupón a donést
ho společně s nasbíranými kartičkami do
Informačního centra Dopravního podniku
města Ústí nad Labem a.s. v Revoluční ulici. Tam budou kartičky zkontrolovány a do
soutěžního kuponu bude zapsáno datum
a čas jeho odevzdání.
Pro všechny cestovatele, kteří odevzdají soutěžní kupon a devět globusíků, je
připravena spousta cen. „Pro soutěžící
jsme připravili čtyři kategorie výher. První,
základní cenu, získá každý, kdo odevzdá
kupón a sesbírané globusíky. Zlaté a stříbrné ceny získají ti sběratelé, kteří
nejrychleji odevzdají dvě kompletní sady globusíků, bronzové ceny
pak každá pátá odevzdaná série,“
upřesňuje Magda Pejšová, vedoucí
zákaznického centra Dopravního podniku.
V případě, že dvě kompletní série globusíků
nikdo neodevzdá, rozdělí si zlaté a stříbrné
ceny nejrychlejší sběratelé jedné série.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v pátek 13. září na hradě Střekov.
A určitě nepůjde o klasický pátek třináctého – na tento den totiž připadá mezinárodní Den čokolády ☺
Prázdniny jsou před námi, tak
neváhejte a zapojte malé cestovatele do letní soutěže s Dopravním podnikem!
Partnery soutěže jsou:
Městské služby Ústí nad
Labem, Muzeum města Ústí
nad Labem, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, Hrad
Střekov, Muzeum modelové
železnice – zámek Trmice
a Hypermarket Globus
Trmice.

Nezapomeňte
na letní změnu
jízdních řádů
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DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem a.s.

Slovo úvodem
Vážení cestující,
Vážení čtenáři,
navzdory deštivému počasí a povodním, které doprovázely začátek
června, už konečně
nastoupilo
léto,
prázdniny, dovolené a snad i krásné
počasí. Budete-li
léto s dětmi trávit
ve městě, zapojte
je do velké letní soutěže, kterou jsme pro
ně připravili, a kterou vám představuje titulní článek.
Při objevování zajímavých lokalit z Ústecka se třeba svezete novými autobusy,
které jsme v předlické vozovně přivítali
v polovině června, a které určitě přispějí
k vašemu spokojenému cestování nejen
o letních prázdninách.
Krásné léto, příjemně strávené dny dovolené a spokojené cestování s Dopravním podnikem vám přeje
Ing. Milan Šlejtr
Pověřený řízením Dopravního podniku
města Ústí nad Labem a.s.

O co hrajeme?
Zlaté ceny:
1. značkové kolo
2. bohatý tenisový set
3. trendy koloběžka
Stříbrné ceny:
Sportovní potřeby, hry, hračky
Bronzové ceny:
Volné vstupenky partnerských organizací,
hračky, knihy, školní potřeby
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Dopravní podnik přivítal další tři nové autobusy

Autobusy Solaris začnou vozit cestující v Ústí nad Labem v posledním červnovém týdnu.
AUTOBUSY – Není to ani čtvrt roku, co
vozový park autobusů Dopravního podniku
posílily dva kloubové autobusy Mercedes
Citaro, a už jsou tu další tři, tentokrát
zbrusu nové vozy. A jak jinak, opět s pohonem na stlačený zemní plyn.
Dva dvanáctimetrové autobusy Solaris
Urbino 12 CNG a jeden osmnáctimetrový
Solaris Urbino 18 CNG dorazily do předlické autobusové vozovny v úterý 18. června.
Do provozu by pak měly být zařazeny v posledním červnovém týdnu.
Dvanáctimetrové vozy s obsaditelností
91 osob, z toho 31 sedících, dostaly evidenční čísla 62 a 63, kloubový autobus
s obsaditelností 151 osob, z toho 44 sedí-

cích, pak bude jezdit po ústeckých ulicích
s evidenčním číslem 805. Všechny autobusy jsou plně nízkopodlažní, s výškou nástupní hrany 32 - 34 cm.
Interiér nových autobusů je řešen obdobně jako u patnáctimetrových trolejbusů
Škoda 28 Tr Solaris. Šedé sedačky z plastové skořepiny s červeno černým polstrováním sedadel doplňuje kontrastní žlutá
barva úchopových tyčí.
Za všechny tři vozy zaplatil Dopravní
podnik celkem 17,395 mil. Kč bez DPH.
„Cena dvanáctimetrového vozu činila
5,235 mil. Kč, osmnáctimetrového pak
6,925 mil .Kč,“ upřesňuje Milan Šlejtr, pověřený řízením Dopravního podniku města
Ústí nad Labem.

Foto: M. Pejšová
Dopravní podnik tak pokračuje v postupné obnově vozového parku autobusů, při
současném zvyšování podílu vozů s pohonem na stlačený zemní plyn. Momentálně
je ve flotile autobusů Dopravního podniku
sedm vozů s pohonem na CNG a jejich počet by měl dále narůstat. „Provoz plynových
autobusů je oproti naftovým o 2 - 3 Kč na
kilometr levnější, a z dlouhodobého hlediska jsou tedy výhodnější,“ vysvětluje Šlejtr.
Přestože od začátku roku přibylo v Dopravním podniku již 5 autobusů, není to
pro tento rok vše. Na podzim by do Ústí
nad Labem měly dorazit další dva autobusy, tentokrát patnáctimetrové, částečně
nízkopodlažní a, jak jinak, s pohonem na
stlačený zemní plyn.

Oslavte s námi 25 let provozu ústeckých trolejbusů!
AKCE – Po dvou letech opět otevírá Dopravní podnik brány všem, kdo chtějí nahlédnout pod pokličku městské hromadné
dopravě, a nejen jí.

21. září 2013
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Tento rok se den otevřených dveří Dopravního podniku města Ústí nad Labem
a.s. bude konat v sobotu 21. září. A jelikož
je to letos 25 let, co Ústí nad Labem začaly
křižovat trolejbusy, bude největší pozornost
věnována právě jim. Už proto se den otevřených bude konat opět v areálu trolejbusové vozovny ve Všebořicích.
Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout nejen zázemí provozu trolejbusů, ale
i výstavu dětských prací na téma městské
hromadné dopravy, nebo třeba předmětů,
bez kterých by se městská doprava jen stěží obešla.
Kromě toho je pro návštěvníky připravena
prezentace bezpečnosti silničního provozu,
zastoupená např. dětským dopravním hřištěm Městské policie či výukovým autobusem, a spousta dalších atrakcí.

Při povodních byly nejdůležitější aktuální informace
ROZHOVOR – S velkou vodou, která
na začátku června
pohltila část centra
Ústí nad Labem, se
musela vypořádat
i městská hromadná doprava. V době,
kdy se každou hodinou měnily trasy
linek a jejich jízdní
řády, zažívalo Informační centrum Dopravního podniku tu pravou „dopravní špičku“.
O tom, jakou cestou jdou informace o mimořádném provozu k cestujícím, jsme si
povídali s Ing. Magdou Pejšovou, vedoucí
zákaznického a informačního centra Dopravního podniku.
O tom, že Ústí nad Labem čeká velkou
vodu, se vědělo s relativně velkým předstihem. Je ale pro MHD vůbec možné se
na ni připravit?
Je to stejné, jako, když čekáte, že vám
voda vyplaví dům. Uděláte všechno proto,
aby škody byly co nejnižší. V případě městské hromadné dopravy tak připravujete
podklady k postupným výlukám a snažíte se zajistit co možná nejvíce informačních zdrojů, kde se cestující budou moci
dozvědět o aktuální situaci. Při letošních

povodních byla prodloužena otevírací doba
Infocentra z 10 na 17 hodin denně, po
celou dobu povodní byly v provozu dvě
bezplatné telefonní linky, webové stránky
byly aktualizovány dle povodňové situace,
což bylo v době, kdy Labe stoupalo, i několikrát za hodinu, a to i hluboko do noci.
Všechny aktuální informace byly předávány
sdělovacím prostředkům, které se na informovanosti veřejnosti podílely obrovskou
měrou.
Těch úkolů bylo mnoho, setkaly jste se
s nějakým zádrhelem?
Naštěstí pro nás i naše cestující se nám
zásadní zádrhele vyhnuly. Jediné, co dělalo
neplechu, byla telefonní ústředna na bezplatné infolince, která i v případě, kdy byly
obě operátorky plně vytížené hovory se zákazníky, signalizovala běžný vyzváněcí tón
místo obsazeného. Volající tak mohli mít
pocit, že Infolinka nepracuje, i když opak
byl pravdou.
Pro informace si v ty dny asi přicházela
spousta cestujících…
Více cestujících volalo, než přicházelo.
Ačkoliv běžně je počet zákazníků, kteří dorazí do Infocentra, a těch, kteří volají na Infolinku, přibližně vyrovnaný, v době povodní
jich zavítalo do Infocentra zhruba dvakrát
více oproti běžným všedním dnům, telefonní hovory stouply dokonce desetinásobně.

Cestující nejvíce zajímalo „jak to jede“?
Přesně tak. Nejvíce ve večerních hodinách, kdy se cestující zajímali o to, jak se
další den dostanou do zaměstnání.
Vypadá to, že Infocentrum bylo skvěle
připraveno. Setkali jste se s nějakými kritickými připomínkami?
Řadě cestujících chyběly informace na
zastávkách. To je pochopitelné, zastávky
jsou stěžejním prostředníkem mezi dopravcem a cestujícím, protože na zastávku
dorazí každý, kdo chce využít MHD. A měly
by na nich tedy být všechny důležité informace. Bohužel, vzhledem k velmi rychlému vývoji změn, nebylo možné tento stav
zajistit. Linky Dopravního podniku obsluhují
několik set zastávek, a než bychom informace vyvěsili, byly by neaktuální a mohly
by cestující ještě více zmást.
A pozitivní ohlasy?
I ty se teď zpětně objevují, což nás všechny moc těší. Je příjemné vědět, že cestující
oceňují třeba to, že, ačkoliv doprava fungovala s omezeními, fungovala v celém
městě, tedy i v částečně zaplavených lokalitách. A že aktuální informace o provozu
podávali všichni zaměstnanci Dopravního
podniku. Nejen pracovníci infocentra, ale
i řidiči, dispečeři, přepravní kontroloři…
Všem těm patří velké DÍK!
Děkujeme za rozhovor!

Dopravní podnik pozval do divadla děti z dětských domovů
ZÁBAVA – Na letošní Den dětí uspořádal
Dopravní podnik, ve spolupráci s Činoherním studiem Ústí nad Labem a odborovou
organizací Dopravního podniku, zábavné
divadelní představení pro malé předškoláky.
Navzdory deštivému počasí a blížícím se
povodním, se tak 1. června v Činoherním
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studiu sešlo přes 100 dětí, pro které byla
na programu pohádka s písničkami Do
bláta a zase zpět o jednom Honzovi, jeho
třech spolužačkách a bezdomovci Járovi,
ze kterého se vyklube pohádkový dědeček…
„Diváky představení byly děti z dětských
domovů na Severní Terase a na Střekově,
děti z ústeckého Domu dětí a mládeže,
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účastníci soutěže Malovaná lanovka a děti
zaměstnanců Dopravního podniku,“ upřesňuje František Chlada z reklamního oddělení Dopravního podniku.
Pohádka se všem zúčastněným moc líbila, a tak už je rozhodnuto, že spolupráce
s Činoherním studiem bude dál pokračovat. Na další představení se děti mohou
těšit v předvánočním čase.
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602 202 812
e-mail: basus@dpmul.cz
tel:

autoskola.dpmul.cz
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Dětské obrázky rozzářily lanovku

Kristýnka Košťálová přebírá z rukou pana krále cenu za nejhezčí obrázek.
Foto: M. Pejšová
VÝSTAVA – Dopravní podnik města Ústí
nad Labem připravil ve spolupráci s ústeckým Domem dětí a mládeže nevšední
výstavu dětských obrázků s názvem Malovaná lanovka. Od března do května byla
k vidění v horní stanici lanové dráhy na
Větruši.
Od 20. března do 5. května mohli návštěvníci výstavy hlasovat pro nejhezčí
z třiceti sedmi obrázků dětí z výtvarných
kroužků předškolního oddělení Domu dětí
a mládeže. V hlasovacím boxu se nakonec
sešlo celkem 522 platných hlasů, z nichž
nejvíc (77 hlasů) patřilo obrázku Kristýnky
Košťálové. Dalšími dvěma nejoblíbenějšími obrázky se pak staly ty od Kristýnky

Kučerové (56 hlasů) a Natálky Šimánkové
(46 hlasů).
Slavnostní vyhlášení vítězů a odměnění všech malých malířů se uskutečnilo
15. května v Rytířském sále hradu Střekova. Dětem předával ceny sám pan král
s krásnou princeznou, a to pod dohledem
královské ozbrojené družiny. Každý autor
soutěžního obrázku si odnesl něco na zub,
pro tři vítězky pak byly připraveny ještě plyšové hračky.
Kromě věcných cen obdržely děti i pozvání na představení hry Do bláta a zpět,
které pro ně na Den dětí přichystal Dopravní podnik společně s panem Ondřejem
Kubištou z Činoherního studia Ústí nad
Labem.

Řidičák na traktor?
Žádný problém!

AUTOŠKOLA – Od června rozšířila Autoškola Dopravního podniku nabídku
služeb. Nově zde mohou zájemci získat řidičské oprávnění na skupinu T –
traktory a samojízdné pracovní stroje.
„K rozhodnutí přidat k nabídce našich
služeb skupinu T nás přivedla skutečnost, že žádná z autoškol na ústecku
tuto skupinu nenabízela,“ vysvětluje
Bohuslav Bašus, vedoucí externích služeb Dopravního podniku.
Od začátku června se tak zájemci mohou hlásit do kurzů pro získání řidičského oprávnění pro traktory a samojízdné
pracovní stroje, a to i s přípojným vozidlem s hmotností nad 3500 kg.
Takže, jestli jste si vždycky přáli řídit
traktor, neváhejte a přihlaste se do kurzů ještě dnes!

Nezapomeňte na změnu jízdních řádů
PRÁZDNINY – I v letošním roce bude po
dobu školních letních prázdnin platit tzv.
letní jízdní řád, který přináší zejména prodloužení intervalů a omezení provozu vybraných linek MHD.
Červenec a srpen jsou měsíce, které se
vyznačují sníženou poptávkou po přepravě hromadnou dopravou. „Žáci a studenti
nejezdí do škol, pracující si vybírají zaslouženou dovolenou. Z hlediska počtu přepravených osob není nějak významný rozdíl
mezi přepravní špičkou a sedlem, a proto
stačí vypravovat vozy celodenně ve stejném intervalu,“ vysvětluje Roman Pospíšil,
vedoucí střediska operativní řízení a provoz
dopravy.
Na všech trolejbusových linkách, kromě
linek č. 58 a 59, které nebudou v provo-
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zu, se v přepravních špičkách prodlouží
interval z 15 na 20 minut. Trolejbusy tak
pojedou ve dvacetiminutových intervalech
od zahájení provozu až do večera, kdy se
intervaly změní na 30 minut.
Z autobusových linek se s největší změnou setkají cestující na lince č. 5, u které
dochází k prodloužení intervalu v přepravní
špičce z 10 na 20 minut. Na linkách 4, 9
a 15 musí zase cestující počítat s tím, že nepojedou tzv. školní spoje (v jízdních řádech
jsou opatřeny příslušnou vysvětlivkou).
Naopak beze změny bude provozována lanová dráha na Větruši. Spoje pojedou denně
od 800 do 2200 hodin, a to každých 15 minut
a v případě potřeby i častěji. Jen je potřeba
počítat s plánovanými výlukami, které připadají vždy na první pondělí v měsíci, o prázdninách tedy na 1. července a 5. srpna.

Školní linky znovu vyjedou, a provoz MHD
se do normálního režimu vrátí, v pondělí
2. září.
Bližší informace o letním provozu naleznou zájemci na jízdních řádech jednotlivých linek MHD (oranžový sloupec „LETNÍ
PROVOZ“), v Informačním centru Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
v Revoluční ulici, na bezplatné infolince
800 100 613 nebo na www.dpmul.cz.
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