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Dopravní podnik města Ústí
nad Labem a.s. pořizuje nové
automaty na výdej jízdenek

Slovo ředitele

Od 1. 3. 2017 se mohou cestující v Ústí nad
Labem setkat se třemi novými automaty na výdej
jízdenek.
Nové automaty na výdej jízdenek již přijímají padesátikorunové mince a lze v nich platit za jízdenky bezkontaktní platební kartou. V automatu si lze
navolit různé druhy jízdného, včetně zlevněného,
vybrat si jízdní zónu a možnost zaplatit hotově nebo
bezkontaktní platební kartou. Automat zobrazuje
informace také v angličtině a němčině.
„S novými automaty se můžeme setkat U Hraničáře, v zastávce Dukelských hrdinů (Všebořice)
a u Masarykovy nemocnice. Staré automaty na výdej jízdenek plánujeme postupně zrekonstruovat
v několika etapách. Nyní jsme umístili 3 nové jízdenkové automaty. V budoucnu připravujeme i prodej časových kupónů na vybraných exponovaných
místech (např. Hraničář), které půjde pořídit právě
prostřednictvím jízdenkových automatů,“ potvrzuje
Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel společnosti.

Vážení cestující, vážení čtenáři,
s příchodem jara jsme pro vás připravili
první letošní číslo Emhádéčka, které vám
přináší mnoho nových a zajímavých informací. Po vzoru vídeňských dopravních
podniků spouštíme informační a marketingovou kampaň, jejíž cílem je upozornit na problematiku černých pasažérů.
Podnikli jsme také krok směrem k růstu
bezpečnosti přepravy našich cestujících
a 1. 4. 2017 spustili kamerový systém se
záznamem ve vozidlech MHD.
Dále se můžete dozvědět o připravovaných besedách pro žáky základních škol
nebo o možnosti pronájmu zájezdového
autobusu. Závěrem si vás všechny dovolím pozvat na tradiční Dětský den otevřených dveří Dopravního podniku města Ústí nad Labem, který se bude konat
17. června 2017 v trolejbusové vozovně
Všebořice.
Příjemné počtení vám za Tým DP přeje
Ing. Libor Turek Ph.D.
Výkonný ředitel Dopravního podniku
města Ústí nad Labem a.s.
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Dopravní podnik města Ústí nad Labem
a.s. připravuje informační a marketingovou kampaň, ve které bude netradičním
způsobem upozorněno na problematiku
cestujících bez platného jízdního dokladu
„Inspirací při práci nám byla kampaň vídeňského dopravního podniku „101 Ausreden, die nichts nützen“ (101 výmluv, které
jsou k ničemu), který postupně zveřejňoval
absurdní výmluvy „černých pasažérů“. Při
spojení s humornými ilustracemi se podařilo poukázat na jejich nesmyslnost. Priori-

tou přitom nebylo snížení počtu cestujících
bez platného jízdního dokladu, ale upoutání
pozornosti médií a platících cestujících, aby
se o problému černých pasažérů více diskutovalo,“ prohlásil Ing. Libor Turek, Ph.D.,
výkonný ředitel společnosti.

Kampaň bude mít dvě etapy
V první etapě bude za pomocí nevšedních
ilustrací veřejnosti představena přeprava
v MHD jako služba, za kterou se musí platit,
stejně jako za ostatní služby. Pro představu

můžeme uvést jednu, kde bude zobrazen
„černý pasažér“, který své jednání považuje za hrdinství a vzdor „systému“. Vedle něj
pak bude uvedeno několik hesel, které upozorní, že člověk nepřemýšlí o placení za běžné služby, stejně tak by tedy neměl přemýšlet o platbě za přepravu v MHD. Navíc bude
humorně poukázáno na absurdnost onoho
„hrdinství“.
V druhé etapě budou veřejnosti prezentovány ty nejzajímavější výmluvy „černých
pasažérů“, kterými komentovali svoji jízdu
bez platného jízdního dokladu. Dopředu je
třeba upozornit, že tyto výmluvy jsou skutečné a pracovníci přepravní kontroly se s nimi
běžně setkávají.
Cílem kampaně je představit přepravu
v MHD jako službu, za kterou musí cestující
zaplatit. Ukáže také, jak může být komplikovaný „život“ revizora, který přichází do kontaktu s cestujícími bez jízdenky, kteří se ho
snaží někdy rozesmát, někdy urazit, uprosit
atd. Více o výmluvách „černých pasažérů“
se dozvíte v naší kampani, která začne počátkem dubna.
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N E U D Ì L Á!

Připadá Vám úplně normální
platit za běžné věci jako:
• mobilní internet
• telefon
• posezení v baru
• značkovou módu
• věci do školy

Ta k p ro č je ta k
tě ž ké z a p la ti t
z a jí z d e n ku
v MHD?
www.dpmul.cz
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Absurdní výmluvy černých pasažérů:

#1
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Dopravní podnik
města Ústí nad Labem a.s.
Revoluční 26
401 11 Ústí nad Labem
Telefon: 475 258 111
E-mail: info@dpmul.cz
Infolinka: 800 100 613

Nejdražší jízdenka je jízda „na černo“. Přirážka je 1.500 Kč!

www.dpmul.cz
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N E U D Ì L Á!

Připadá Vám úplně normální
platit za běžné věci jako:
• nákup v obchodě
• provoz domácnosti
• dovolenou a výlety
• provoz vašeho auta

Ta k p ro č
v M H D n e m á te
p la tn o u
jí z d e n ku ?
www.dpmul.cz
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Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. chystá
bezplatné besedy pro žáky základních škol s tématem:
Jezdím s MHD, mám jízdenku a znám své povinnosti
Dopravní podnik města Ústí nad Labem
a.s. bude pořádat v rámci preventivních
opatření v boji proti cestujícím bez platného jízdního dokladu informační besedy
pro žáky základních škol. Srozumitelnou
formou se budeme snažit dětem předat

informace o správném využívání městské
hromadné dopravy v Ústí nad Labem.
Máte-li zájem uspořádat takovouto besedu i ve Vaší škole, naši zaměstnanci se
k Vám v předem sjednaném termínu dostaví

a v jedné vyučovací hodině provedou děti
zásadami správného cestování v MHD. Maximální doporučený počet na jednu vyučovací hodinu je 25 dětí.
Beseda bude zaměřena na pravidla používání MHD v Ústí nad Labem, povinnost
mít platnou jízdenku, dodržování smluvních
přepravních podmínek a pravidla slušného
chování v dopravních prostředcích a zastávkách.
Cílem bude děti informovat o tom, že k jízdě v MHD potřebují především platnou jízdenku a jezdit bez platného jízdního dokladu
není in, jak možná tvrdí jejich starší kamarád. Dnes si děti neuvědomují, že začínat
život s dluhem nebo dokonce s exekucí není
zrovna příjemné, a že se tím nikdo chlubit
nemůže.

• Změňme všeobecný trend, že
jízda s MHD je něco špatného.
• Termín besed lze přizpůsobit
časovým potřebám konkrétní
školy.
• Besedy jsou zcela zdarma.
• Navštíví Vás proškolení
zaměstnanci, kteří se denně
pohybují v MHD a mají zkušenosti
s práci s dětmi.
• Po besedě bude prostor pro
dotazy a možnost vyplnit
jednoduchý kvíz.
Pro uspořádání besedy prosím kontaktujte pana Milana Hrudku, vedoucího přepravní kontroly, tarifů a odbavovacího systému.
E-mail: hrudka@dpmul.cz

Eshop pro nákup reklamních předmětů
bude brzy v provozu
Nemáte čas zajít si na Zákaznické centrum a koupit například Flash disk ve tvaru
autobusu pro svoji ratolest? Nezoufejte,
brzy si jej budete moci koupit v eshopu
Dopravního podniku.
Přípravy vrcholí a eshop s reklamními
předměty bude brzo spuštěn. Série reklamních předmětů, která spatřila světlo světa
na podzim loňského roku, byla k zakoupení
v Zákaznickém centru v ulici Revoluční, nyní

budou mít zákazníci možnost pořídit si tyto
předměty i přes internet.
„Modul pro eshop je na našich stránkách
již v testovacím provozu, je potřeba ještě doladit samotný proces přijímání objednávek,
možnost platby platební kartou a legislativní
kroky, aby vše fungovalo tak, jak má,“ popisuje Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
„Celkový zájem o předměty z řad cestujících roste. Tímto krokem můžeme naše
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předměty poskytnout i lidem, kteří nejsou
z okolí Ústí nad Labem, anebo se z nějakého důvodu nemohou dostavit k nám, přesto
se zajímají o dopravu a podobné předměty
se jim líbí a například je sbírají. Zájem je
opravdu veliký, ale přeci jen je to doplňková
činnost dopravního podniku. Buďme trpěliví, ale myslím si, že už mohu prozradit, že
letos plánujeme opět jejich malé rozšíření,“
doplňuje Ing. Michaela Zárybnická, vedoucí
Zákaznického centra.

Pozvánka na Dětský den otevřených dveří
,,Vážení čtenáři, rádi bychom se s Vámi
setkali na 4. Dětském dni otevřených dveří, který se bude konat 17. června 2017
tradičně v prostorách trolejbusové vozovny
ve Všebořicích, konečná linek č. 54, 56.
V letošním roce se brány vozovny otevřou
již v 9 hodin. Na děti čeká kromě zábavných
a sportovních soutěží o ceny i doprovodný
program. Nezapomněli jsme ani na dospělé, kteří se mohou těšit na soutěžní kviz.
Přijďte prožít příjemnou sobotu a oslavit
s námi zároveň tak i 20 let od založení akciové společnosti DPmÚL “ zve všechny příznivce městské dopravy Ing. Libor Turek, Ph.D.,
výkonný ředitel Dopravního podniku města
Ústí nad Labem a.s.
Sledujte naše facebookové a webové
stránky, kde připravujeme další informace.

Lanovkou k oblakům, to je nový název tzv. kešky,
která je ukrytá u Lanové dráhy na Větruši
Lanová dráha na Větruši má další „kešku“. Tzv. Letter box, který patří do hry Geocaching.
Geocaching („geokešing“) je hra na pomezí sportu a turistiky, při které se hledají
ukryté schránky pomocí zeměpisných souřadnic. Skrytá schránka neboli poklad se
nazývá cache („keš“ nebo „keška“).
Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umísťování keší na zajímavá místa. Jejich úkolem je přivést kačery do tajemných zákoutí, ať už v České republice nebo
po celém světě. V popisu keše neboli listingu bývá vysvětleno, čím je místo zajímavé
a proč právě zde byla tato keška založena.
Často jsou keše ukrývány na velmi frekventovaných místech, kde i jejich nalezení může
být velkou zábavou.

Tzv. letterbox, který je ukrytý u Lanové
dráhy na Větruši, je zvláštní typ keše. Část
hledání je absolvována pomocí popisu cesty
či fotografií, jako v letterboxingu a jen část
dle souřadnic GPS. Tato keš Vám ukáže centrum města Ústí nad Labem pohledem netradičním, a to z kabiny lanovky z OC Forum
k výletnímu zámečku Větruše.

GC71HRM
Keška je dostupná po 24 hodin denně,
indicie však lze zjistit pouze v době otevření
OC Forum. Provozní doba lanovky je od 800
do 2200 hodin.
Více o hře naleznete na stránkách geocaching.cz/com.

5

Nabídka přepravy žáků, studentů
nebo na firemní akce
Dopravní podnik města Ústí nad Labem
a.s. představuje svůj zájezdový autobus.
„Nově pořízený dvanácti metrový a dvanácti tunový autobus Iveco Arway má 53
míst k sezení, dosahuje nejvyšší rychlosti
100 km/hod. a jeho maximální výkon je
294 kW. Za autobus lze připojit cyklovlek
pro přepravu kol a objemových zavazadel.
Autobus je určen nejen pro výcvik budoucích řidičů, ale i pro vnitrostátní zájezdovou
dopravu, po které zaznamenáváme dlouhodobě poptávku. Sněhově bílý meziměstský
autobus je připraven nejen pro žáky a studenty škol Ústí nad Labem na pořádání výletů, ale i k vnitrostátní dopravě například
k odvozu zaměstnanců na firemní večírky
apod.“, uvádí Ing. Milan Šlejtr, náměstek výkonného ředitele pro dopravu.
Pokud budete mít o přepravu zájem, nebojte se nás oslovit. Psát můžete na e-mail:
charouzek@dpmul.cz

Kamery v MHD pomohou zajistit
bezpečnost cestujících
Dopravní podnik města Ústí nad Labem
a.s. spustil od 1. 4. 2017 ve vybraných
a označených vozidlech MHD kamerový
systém se záznamem.
„Pro všechny cestující se jedná o zásadní krok k zajištění jejich bezpečnosti při
přepravě městskou hromadnou dopravou.
Věříme, že vzhledem k možnosti pořizovat
záznam z kamer ve vozidlech MHD, přispějeme k zlepšení komfortu cestující veřejnosti
a k eliminaci jevů, které ruší klidnou a bezpečnou přepravu cestujících. Kamerový
systém bude rovněž účinnou zbraní Policie
ČR při odhalování trestných činů na území města Ústí nad Labem (např. v pátrání
po pohřešovaných osobách). Moderní kamerové systémy jsou v dopravních prostředcích
používány po celém světě a zavádějí se v posledních letech i v jiných dopravních podnicích v České republice. Důvodem je ochrana
nejen samotných cestujících, a jejich věcí,
ale i majetku dopravců. Účinnost kamerového systému bude ve spolupráci s Policií
ČR a Městskou policií Ústí nad Labem pravidelně vyhodnocována,“ popisuje Ing. Libor
Turek, Ph.D., výkonný ředitel Dopravního
podniku města Ústí nad Labem a.s.
Dopravní podnik po doložení všech potřebných dokumentů, včetně popisu zabezpečení osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, čtení, kopírování osobních

údajů a k prostředkům jejich zpracování,
získal potřebné povolení k provozování kamerového systému se záznamem od Úřadu
pro ochranu osobních údajů.

„Díky tomuto zařízení můžeme být Policii
ČR více užiteční než v minulosti. Například
při vyšetřování jakéhokoli přestupku nebo
trestného činu si Policie ČR může vyžádat
záznam z našich kamer v MHD, který při-
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spěje k zajištění podpůrných důkazů, což
nebylo v minulosti možné,“ doplňuje Ing. Milan Šlejtr, náměstek výkonného ředitele pro
dopravu.
Přístup k uloženým obrazovým záznamům
má pouze pověřená osoba Policie ČR. Cestující jsou o monitoringu interiérů vybraných
trolejbusů a autobusů informováni nálepkami, umístěnými vně vozidel u všech nástupních dveří i ve vnitřních prostorech určených
pro cestující. Správcem osobních údajů je
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Veškeré informace o kamerovém systému,
rozsahu a účelu zpracování osobních údajů
a o tom, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být
osobní údaje zpřístupněny, jsou uvedeny
na www.dpmul.cz. Pokud se cestující bude
domnívat, že při přepravě vozidlem městské
hromadné dopravy vybaveným kamerovým
systémem došlo ke skutečnosti, která může
svědčit o podezření ze spáchání trestného
činu či přestupku, je povinen na adresu
dopravce mhd@dpmul.cz zaslat nejpozději následující den po dni, ve kterém došlo
ke vzniku události, písemné oznámení, aby
se podařilo uchovat potřebný obrazový záznam.
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