Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Nenechte si ujít slavnostní křest nových
trolejbusů za účasti Jana Čalouna
a dalších vzácných hostů!

Ústí nad Labem
Mírové náměstí
středa 17. září

Slovo úvodem
Vážení cestující,
Vážení čtenáři,

Kdo 17. září na Míráku neskáče,
není ústečák, hop, hop, hop! ☺
Jan Čaloun – olympijský vítěz, mistr světa,
lední hokej, Milan Hejduk – olympijský vítěz,
vítěz Stanley Cupu, lední hokej, Petr Rosol
– mistr světa, lední hokej, Bohumil Němeček – olympijský vítěz, box, Stanislav Pelc
– trojnásobný mistr ČSSR, několikanásobný
reprezentant, fotbal, Josef Rajchert – držitel
5. Danu, karate, Martin Vaniak – dvojnásobný mistr ČR, několikanásobný reprezentant,
fotbal, TS Freedom – taneční skupina pod
vedení Silvie Netíkové, mistr světa v tancování, kategorie Hip Hop.
To je jen krátký výčet slavných ústeckých
sportovců. A proč o tom vlastně píšeme?
Uvedené osobnosti bychom rádi přivítali jako
patrony vozů nově pořízených v rámci IPRM
Mobilita. A kdo je to vlastně patron a proč je
to sportovec?
Celý projekt nám za Dopravní podnik blíže
představí František Chlada (okresní přeborník mladších žáků v judu), a Jana Dvořáková,
(olympijská vítězka ve skoku pro něco) ☺
„S nápadem pojmenovat naše vozy přišel
v roce 2013 tehdy nově nastoupivší výkonný
ředitel Dopravního podniku ing. Radek Chobot, který toto viděl v dopravních podnicích
Pardubice a Hradec Králové. V Pardubicích
mají vozy pojmenované po koních - vítězích
Velké pardubické steeplechase, v Hradci

Králové jezdí vozy se jmény místních pohádkových postaviček. My jsme dumali, co
vymyslet v Ústí nad Labem. Padaly nápady
pojmenovat vozy po chemických prvcích,
ale ve finále jsme se shodli, že přijet do zaměstnání na Kyslíku, Vodíku nebo Dusíku,
zažít situace, kdy se na křižovatce střetnou
Olovo s Arsenem, to by asi nebylo to pravé.
Stejně tak nápad pojmenovat vozy po městských čtvrtích vykresloval životní situace, kdy
mimo ústecký občan cestující do Masarykovy nemocnice nastoupí do vozu s názvem Severní Terasa (ten špitál přece je na Terase),
a skončí u Globusu ☺
Až se jednoho dne zrodil nápad – pojmenovat vozy po slavných ústeckých osobnostech,
případně po osobnostech, které nějakým
způsobem Ústím nad Labem prošli, ať již to
byli herci, zpěváci, sportovci a další. Nakonec jsme se shodli na sportovních osobnostech. Jako první jsme oslovili pány Čalouna
a Hejduka, olympijské vítěze v ledním hokeji
z Nagana, dále pana Pelce, několikanásobného reprezentanta ČSSR a trojnásobného
ligového vítěze ve fotbale a následovat budou další.
Každý nově zakoupený vůz ponese v přední části vozu jméno vybraného sportovce
a uvnitř vozu bude popsán jeho sportovní
příběh. Věříme, že se nám touto formou po-
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podzim klepe na
dveře, léto pomalu
stříhá metr, a nastává čas začít dumat nad vánočními
dárky pro své nejbližší. Několik dárků pro vás, naše
cestující a čtenáře nachystal i Dopravní podnik, kdy vám
pod letošní stromeček dovezeme dalších
5 krásných trolejbusů Škoda 27 Tr Solaris.
Jeden tento krasavec již úspěšně brázdí
ústecké silnice a těší na 17. září, kdy bude
slavnostně pokřtěn olympijským vítězem
a mistrem světa v hokeji Janem Čalounem.
A nebude sám – každý z nově zakoupených
vozů v rámci IPRM Mobilita hrdě ponese
jméno svého patrona – slavné ústecké
sportovní osobnosti. Dovolte mi tímto pozvat vás všechny na onu slavnostní událost, která se bude konat v již zmíněný den
– ve středu 17. září na Mírovém náměstí.
A věřte, že se máte na co těšit, křest je jen
jedna část chystaného bohatého programu ☺.
Ing. Radek Chobot
Výkonný ředitel Dopravního podniku
města Ústí nad Labem a.s.
daří vzbudit pocit hrdosti nad naším městem
a zároveň tak dáme příklad mladým lidem
k následování našich slavných. Koneckonců,
nejen Facebookem živ je člověk“ dodali na
závěr oba úspěšní sportovci z Dopravního
podniku ☺
Nezbývá než vás všechny pozvat na ústecké Mírové náměstí, kde ve středu 17. září
proběhne slavnostní křest prvního vozu, přítomen bude Jan Čaloun, první patron vozu
evidenčního čísla 610 a další hosté. Na celý
den máme připravený bohatý program, rádi
vás všechny uvidíme.

IPRM Mobilita
Obnova vozového parku trolejbusů
Flotila druhého největšího provozovatele
trolejbusové dopravy v České republice
zahájila v rámci IPRM Mobilita svou obnovu, která potrvá do konce roku 2015,
a v jejímž rámci do Ústí nad Labem dorazí celkem 26 kusů nových nízkopodlažních trolejbusů, což velkou měrou ovlivní
stávající skladbu vozového parku.

Cesta k novým trolejbusům
Výběrové řízení na dodávku nových trolejbusů (v celkovém počtu 26 kusů) bylo provedeno v roce 2012.
K zahájení dodávek dochází v červenci letošního roku, kdy byl v pátek 11. července
přivezen první trolejbus - Škoda 27 Tr Sola-

ris, který obdržel ev.č. 610. Kontrakt zahrnuje celkem deset těchto vozů, které jsou pro
Ústí nad Labem novinkou. Zbylých 16 ks je
typu Škoda 28 Tr Solaris, které tak jen rozšíří počet těchto vozů (první dva trolejbusy 28
Tr byly pořízeny již na sklonku roku 2011).
Nákup 26 trolejbusů byl a je dlouhodobý
projekt, za který patří dík všem současným
a bývalým zaměstnancům DPMUL, kteří se
na něm podíleli.
K trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris uveďme
několik technických informací.
Jde o kloubový, nízkopodlažní trolejbus,
produkovaný společností Škoda Electric od
roku 2010. Základní rozměry vozidla činí 18

metrů na délku, 2,55 metru na šířku a 3,45
metru na výšku. Trolejbus je vybaven asynchronním motorem o jmenovitém výkonu
250 kW a výrobce udává životnost trolejbusu v běžných městských podmínkách
minimálně 15 let. Na základě požadavku
DPmÚL mají ústecké „sedmadvacítky“
oproti dosud vyrobeným trolejbusům 27 Tr
specifikaci v podobě poháněné prostřední
nápravy, což by mělo přinést zlepšení jízdních podmínek v náročném, kopcovitém
terénu a to zejména v zimním období. Vůz
pojme celkem 145 cestujících, z toho 50
sedících. Sedadla jsou plastová, sedák je
potažen textilem, opěradlo je bez čalounění
typu Ster MX.
Po povinném dovybavení byl vůz 30.
července poprvé představen veřejnosti na
Mírovém náměstí, kde se setkal s velkým
zájmem laické a odborné veřejnosti. Nyní již
zdolává nástrahy ústeckých silnic a věrně
slouží cestujícím. ☺ Přejme mu pevné zdraví
a mnoho ujetých kilometrů bez nehod a poruch. ☺

3x Nej…

z ústecké trolejbusové dopravy ☺
• Nejdelší trolejbusovou linkou podle kilometrů je linka č. 51, jejíž trasa měří
11,6 km.
• Největším počtem zastávek na trolejbusových linkách se může pyšnit linka č.
56. Ta obsluhuje 26 zastávek.
• Nejvíce spojů z trolejbusové dopravy pak
mohou využít cestující na lince č. 60 –
denně celkem 142.

Foto Petr Šašek
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Od teorie k praxi aneb další zajímavý
krok v boji s černými pasažéry
Společné bezpečnostní akce Dopravního podniku a Městské policie, výukový
autobus coby trvalá součást Dětského
dopravního hřiště, osvětová letáková
kampaň Nejezdím načerno, pravidelné
besedy ve školách, osvěta na Dětských
dnech Dopravního podniku, Mikuláš, čert
a anděl spolu s revizory v prostředcích
MHD – to vše jsou kroky, které pravidelně realizuje Dopravní podnik města Ústí
nad Labem v boji s černými pasažéry.
O další zajímavý nápad se s námi podělil
Milan Hrudka, vedoucí oddělení přepravní
kontroly a tarifů, v jehož gesci je i řízení pracovníků přepravní kontroly, lidově revizorů.
„Již delší dobu běží projekt pravidelných
besed na základních a speciálních školách,
jejichž základním posláním je proaktivně
a preventivně působit na děti, a vysvětlovat
jim znovu a znovu, co je vlastně vnímáno
jako závadové chování v prostředcích MHD
a na zastávkách MHD a jaké jsou (nebo mohou být) následky takového chování“ uvedl
Milan Hrudka.
„Ne každé dítě vyrůstá v harmonické rodině, která funguje, a kde rodiče od mala
vštěpují dětem zásady jako je slušnost,
poctivost, úcta k osobám, majetku a další.
O všech těchto aspektech se již delší dobu
snažíme hovořit na pravidelných besedách
na základních a speciálních školách, začali
jsme na speciální škole v Neštěmicích, konkrétně ZŠ Hluboká v Neštěmicích. Stejně

tak se snažíme vštěpovat dětem, že jízda pro sebe, ale nasdílí je dál, do své generabez platného jízdního dokladu, čili načerno, ce, aby si všichni mladí lidé hned zpočátku
není hrdinství Robina Hooda, ani počítačo- svého života uvědomili, co je a není správné.
vá adrenalinová hra, ale v principu krádež Zároveň věřím tomu, že se zastydí i dospělí
služby. Bylo zajímavé sledovat reakci dětí, neplatiči, protože co může být za větší ostukdyž poprvé slyšely, že jízda bez jízdenky je du, než že dítě zjistí, že soused odnaproti
krádež a za každou krádež následuje trest“ dostal pokutu, protože jel načerno“ dodal
rozvinul Milan Hrudka.
Milan Hrudka.
A přitom je to tak jednoduché – nejezděte
bez platných jízdenek, kupte si je do záHm...
Koupil jsem si
soby nebo požádejte rodiče, ať vám zaJá zaplatil
z kapesného
jistí časovou jízdenku. Nebo si pošlete
pár pokut.
nový sluchátka!
SMS!
To vše je řešení v rovině teorie. Aby
se teorie posunula více do reálného života, připravil Dopravní podnik ve spolupráci
s Městskou policií a žáky Základní školy Hluboká v Neštěmicích zajímavý projekt. V druhé půlce září, (konkrétně ve středu 23.),
máte možnost potkat smíšenou přepravní
hlídku, která bude ve složení revizor, příslušník Městské policie města Ústí nad Labem
a žák zmíněné školy provádět přepravní
kontrolu, tentokráte trošku jinak: poctivý
a platící cestující si odnese malý dárek od
Dopravního podniku a ten nepoctivý – ten
dostane pokutu, informační leták (a ten ho
chválit nebude) a hlavně utrží pěknou ostudu, protože jezdit načerno je na červenou
kartu.
„Věřím, že si zúčastněné děti odnesou
z celé akce ponaučení, že si uvědomí, jak
se lidé mají / nemají chovat v prostředcích
MHD a že si získané poznatky nenechají

4 kroky pro bezpečné cestování se službou „SMS jízdenka“
Vážení cestující,
v každém dalším čísle časopisu Emhádéčko se pro vás pokusíme jednoduchou

formou zobrazit základní zásady pro bezpečné pohodové cestování při využívání
různých druhů jízdného, které Dopravní
podnik nabízí.
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Pošlete SMS
požadavek ve tvaru
MDJ na číslo 90206.
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Počkejte
si na příchozí SMS.
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Zkontrolujte platnost
přijaté SMS jízdenky.
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Jestli že je vše
v pořádku, můžete
v klidu nastoupit.

POZOR! Platnou SMS jízdenku je třeba mít již při nástupu do vozu!

Začínáme službou „SMS jízdenka“, u které se nejčastěji potkáváme s nepochopením,
jak službu správně využívat.

Pozor! Dvě základní upozornění!
1. Bez přijaté platné SMS jízdenky nemůžu
nikdy nastoupit, z tohoto důvodu má jízdenka prodlouženou platnost na 60 minut, aby měl cestující čas na její objednání a včasné doručení
2. Nedoručení SMS jízdenky (jedno z jakého
důvodu) neopravňuje cestujícího k nástupu, v tomto případě je povinen zakoupit
si jízdenku jiným způsobem (u řidiče v doplňkovém prodeji, v jízdenkovém automatu, na prodejních místech Dopravního
podniku a jeho partnerů), poté může nedoručenou SMS jízdenku reklamovat
Více informací získáte na www.dpmul.cz
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Michal Weiss – řidič gentleman
„Dokud běhám, žiju, dokud žiju, běhám“.
Toto je životní motto Michala Weisse, řidiče autobusu Dopravního podniku města Ústí nad Labem, aktivního sportovce,
otce šestiletého syna, usměvavého a milého muže.
Možná že právě pojmy jako smysl pro fair
play, pro čest, pro nezištnou pomoc, pro kamarádství automaticky zvedly Michala ze
sedadla řidiče autobusu a přivedly ho k nevidomému muži, který bezradně stál před
přechodem na zastávce MHD Štefánikova,
umístěného ve stejnojmenné ulici, která je
známa svou nepřehledností a silným provozem.
„V tu chvíli jsem nad svým činem nijak nepřemýšlel, prostě jsem vystoupil a umožnil
onomu nevidomému chodci bezpečně přejít
přes ulici. Nebylo to poprvé, protože hodně
řidičů má tendenci objíždět autobus stojící
v této zastávce MHD a nevidomý chodec
prakticky nemá šanci přejít.“ uvedl Michal
Weiss.
„Muž netušil, kdo mu pomohl, jen poděkoval, já nasedl zpátky do vozu a pokračoval

ve své každodenní práci. Přišlo mi to jako
samozřejmost, takto se zachovat, nečekal
jsem žádné ovace, jen mi jedna paní na konečné přišla poděkovat“ zakončil své vyprávění Michal Weiss.

Tento čin si rozhodně zaslouží uznání, vrhá
velmi pozitivní dojem na řidiče Dopravního
podniku města Ústí nad Labem a nezbývá
než smeknout klobouk, a před Michalem se
hluboce uklonit.

Tour de MHD aneb Dopravní podnik slaví 115 let výročí
Vážení přátelé, příznivci Facebooku,
stále běží malá vědomostní soutěž pro
všechny fandy MHD v Ústí nad Labem,
jejímž cílem je seznámit vás s historií,
současností, budoucností, se zajímavostmi a s perličkami z oblasti městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem s cílem
oslavit tak 115 let výročí MHD v Ústí nad
Labem.
Až do konce roku 2014 máte možnost hledat na Facebooku Dopravního podniku každé
úterý otázku z oblasti výše uvedeného, kdy

každý, kdo chce vyhrát, udělá jednoduchou
věc. Odešle odpověď (o které je přesvědčen,
že je správná), na adresu reklama@dpmul.cz
a pak jen bude doufat, že právě on byl jeden
z deseti nejrychlejších, a že právě on má
možnost získat cenu, kterou věnuje Dopravní podnik nebo jeho partneři. Na odeslání
odpovědi máte týden, pak bude zveřejněna
otázka další.

A co nás čeká v nejbližším období?
A na jaké ceny se můžete těšit?
Chystáme vyhlášení vítězů velké letní soutěže „Otevři svůj Sejf“, chystáme představe-

Foto archiv DPMUL

ní nových produktů v rámci služby „Mobilní
peněženka Sejf“, budeme se podílet na
hladkém průběhu akce Dance Shock 2014,
budeme mediálním partnerem říjnového
koncertu Vojty Dyka v Ústí nad Labem.
A ke každé plánované akci položíme záludnou a nelehkou otázku pro naše soutěžící, ale zase – vidět na vlastní oči taneční
hvězdy, jež dobyly Hollywood, nebo si užít pěvecké a taneční kreace bývalého frontmana
skupiny Nightwork, nebo získat zajímavý počáteční kredit ke službě Mobilní peněženka
Sejf… no nestojí to za to?
Najdi odpověď na otázku, včas a správně zašli a pak už se můžeš těšit třeba na
volňásky na světové mistrovství světa v tancích, na volný vstup na koncert a třeba i podepsanou fotografii Vojty Dyka, na zajímavý
kredit od společnosti DirectPay, která nabízí
Mobilní peněženku Sejf…palec nahoru, dobrá práce ☺
Neváhej, sdílej to, dej to na zeď, pozvi
kámoše a hlavně - soutěž, hledej správné
odpovědi, chtěj vyhrát, chtěj být jednička ☺
A proč jednička? Nejčastější soutěžící s nejvyšším počtem umístění v soutěži Tour de
MHD získá na konci roku speciální cenu ☺
Tak se neváhejte zapojit ☺
Přesná pravidla naší soutěže najdete na
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Dopravní podnik zve všechny příznivce
na DANCESHOCK 2014
Vážení cestující, příznivci tancování,
Dopravní podnik města Ústí nad Labem
je významným partnerem 3. ročníku mezinárodní taneční soutěže „DANCESHOCK
2014“. Soutěž se po roce vrací do Ústí
nad Labem, letos opět se statusem Mistrovství světa v disciplínách street-show
a Světového pohár Disco Dance.
Za předešlé 2 ročníky si získala tato taneční soutěž své příznivce a vysoké renomé.
Opět se tedy sejdeme na Zimním stadionu
v Ústí nad Labem, kde je pro vás připravena neobyčejná podívaná na profesionální
úrovni.
Letos máte jedinečnou možnost vidět
slavné ústecké tanečnice Silvii Netíkovou,
Barboru Zadinovou, Vladimíru Kodajovou
a Markétu Šváchovou, členky TS Freedom,
které se zúčastnily mezinárodní soutěže
talentů “World championships performing
arts“ v Hollywoodu, kde získaly na talentové
soutěži unikátní ocenění. Jako jediná taneční skupina z České republiky získala 1. místo
v kategorii Hip Hop s choreografií „Dark Hor-

ses“ a 2. místo v kategorii Open s choreograrafií „American Breakfest“.
Zároveň se protančily do absolutní finálové
ové
skupiny, do které z 2 000 soutěžních čísel ve
všech talentových kategorií (zpěv, akrobacie,
ie,
herectví, tanec a další) postoupilo 25 nejlepepších. Skvělá práce, palec nahoru ☺
Dopravní podnik pro vás ve spoluprááy,
ci s TS Freedom připravil soutěžní otázky,
které budou v měsíci září k zodpovězení
ní
e
na Facebooku DP v rámci soutěže Tour de
MHD. Výherci vyhrají volné vstupenky na
a
DANCESHOCK 2014, a můžou se těšit,,
že uvidí čerstvé Hollywoodské hvězdy na
vlastní oči.
Sledujte Facebook DP, soutěžte
s námi, těšíme se na vás 18 - 21. 9.
2014 v Ústí nad Labem.
Na pořádanou akci vás rádi dovezeme, zastávka má název Městský stadion, a jezdí sem linky č. 54, 56 a 11. Pro bližší informace o jízdních řádech, ceně jízdného apod. nás neváhejte kontaktovat na bezplatné
lince Dopravního podniku 800 100 613.
Více na www.dpmul.cz a www.danceshock.cz

Hrajte s Dopravním podnikem
o „volňásky“ na Vojtu Dyka!
S Dopravním podnikem města Ústí nad
Labem na podzimní hudební událost roku
2014 v Ústí nad Labem - říjnový koncert
Vojtěch DYKA se swingovým orchestrem
B - Side Band
Vážení cestující, milovníci krásné hudby,
V pondělí 6. října od 1930 hodin se v rámci
koncertního turné NORTH TOUR 2014 opět
představí na ústeckém Zimním stadionu bývalý frontman skupiny Nightwork, zpěvák,
herec a hudebník, oblíbený a populární Vojtěch Dyk. Vystoupí spolu se swingovým orchestrem B - Side Band pod vedením Josefa
Buchty.
Letos máte jedinečnou možnost zažít
a užít si tento koncert, protože Dopravní
podnik města Ústí nad Labem pro vás ve
spolupráci s organizátory koncertu nachystá
otázky, které budou v druhé polovině měsíce
září k zodpovězení na Facebooku DP v rámci
soutěže Tour de MHD.
Výherci vyhrají volné vstupenky na uvedený
koncert a mají možnost vidět Vojtěcha Dyka

u se
& Side Band naživo, a můžou
těšit třeba na tyto skladby…
– Mercy
– My Way
– Home
– Bláznivá malá věc
a další ☺
Sledujte Facebook DP, souutěžte s námi, těšíme se na
vás při příležitosti krásného
ho
jhudebního zážitku dne 6. října 2014 v Ústí nad Labem.
Na pořádanou akci vás
rádi dovezeme, zastávka Městský stadion, jezdí
sem linky č. 54, 56 a 11.
Pro bližší informace o jízdních řádech, ceně jízdného apod. nás neváhejte
kontaktovat na bezplatné
lince Dopravního podniku
800 100 613.
Více na www.dpmul.cz
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Skibusem za zimními radovánkami
a další tipy na výlet
Devět upravených sjezdovek, šest dvoustopých běžeckých tratí, které jsou
umístěny v mírném terénu s přímým napojením na lyžařský areál Zadní Telnice,
4 restaurace, 4 kiosky s občerstvením,
lyžařská škola, půjčovna sportovního
vybavení a další – za tím vším doveze
všechny milovníky zimních sportů naše
sezónní linka č. 10, populární skibus.
Jako každý rok i letos vás dopravíme z centra Ústí nad Labem do lyžařského areálu Zadní Telnice a zbavíme vás starostí s dopravou
a s parkováním. Cesta trvá 30 minut a skibus
absolvuje své kolečko celkem 5x za den.

stavenému intervalu máte možnost věnovat
se zimním radovánkám prakticky celý den.
Více o provozu skibusu získáte na www.
dpmul.cz, o areálu Zadní Telnice se dozvíte
na www.ski-telnice.cz.
Pokud jste člověk nížinný a svět lyžníků
vám nic neříká, nechte se dopravit lanovou
dráhou na Větruši, v klidu se pěší procházkou pokochejte zimní krajinou, rozhlédněte
se po okolí z vyhlídkové věže, prohlédněte si
místní zrcadlový sál a příznivci fotografování
si můžou pořídit krásné záběry města Ústí
nad Labem.
Více informací o areálu Větruše získáte na
www.msul.cz

Nachystali jsme
pro vás
na podzim 2014
17. září
Mírové náměstí Ústí nad Labem
Vyhlášení vítězů letní soutěže

Otevři svůj Sejf

Představení a křest nových vozů
pořízených v rámci IPRM Mobilita
Představení nových možností
Mobilní peněženka Sejf

18. - 21. září
Zimní stadion Ústí nad Labem

Danceshock 2014

Možnost vidět hollywoodské hvězdy
na vlastní oči

6. října
Zimní stadion Ústí nad Labem
Největší podzimní hudební událost
roku 2014 v Ústí nad Labem

Koncert Vojtěcha Dyka

v doprovodu swingového orchestru
B – Side Band

Stále máte možnost soutěžit
v rámci Tour de MHD
Foto Petr Šašek
Skibus je v provozu vždy o víkendech a v období školních prázdnin, první spoj vyjíždí od
Divadla v 830 hodin a do areálu Zadní Telnice
přijíždí v 900 hodin. Poslední spoj odjíždí ze zastávky Zadní Telnice v 1600 hodin, do zastávky Divadlo přijíždí v 1630 hodin. Díky takto na-

na zimu 2014
Lanová dráha spojuje OC Forum (nástupní
stanice) s výletním zámečkem Větruše. Provozní doba lanové dráhy na Větruši se řídí
letním a zimním jízdním řádem, kabinka vyjíždí v intervalu 15 ti minut.
Bližší informace najdete na www.dpmul.cz.

Skibusem za zimními
radovánkami

Další tipy na výlet, navštivte každý
pátek www.dpmul.cz

Mikuláš naděluje
v pátek 5. prosince
Stále máte možnost soutěžit
v rámci Tour de MHD
Veškeré podrobnosti o chystaných
dalších akcích najdete vždy na
www.dpmul.cz nebo na Facebooku DP.
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