
 

Soutěž o roční jízdenku na MHD 

 

Chcete jezdit městskou hromadnou dopravou v Ústí nad Labem zdarma? 

Vyplňte správně test a vyhrajte celoroční jízdné v MHD v Ústí nad Labem. 

Soutěž probíhá v období od 17. 9. do 21. 9. 2012. Po ukončení bude vylosováno 10 účastníků soutěže, 

kteří správně zodpověděli soutěžní otázky a uvedli své kontaktní údaje. Ti pak budou kontaktováni 

pořadatelem soutěže a obdrží věcné ceny: 

1. cena – roční předplatní jízdenka+kniha o MHD v Ústí nad Labem,  

2. cena – půlroční předplatní jízdenka+kniha o MHD v Ústí nad Labem,  

3. cena – čtvrtletní jízdenka+kniha o MHD v Ústí nad Labem,  

4. až 10. cena - kniha o MHD v Ústí nad Labem 

Tento vyplněný dotazník můžete odevzdat do 21. 9.2012: 

 Do schránky umístěné v informačním centru Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. 

 Do schránky umístěné v autobusu na Mírovém náměstí od 18. 9. do 20. 9. 2012  

 

1. Co nepatří mezi alternativní pohonné 

hmoty? 

a) CNG 

b) Vodík 

c) Nafta 

2. Jaká látka vzniká jako odpadní produkt 

při pohonu autobusu na vodík? 

a) oxid uhelnatý CO 

b) oxid siřičitý SO2 

c) voda H2O 

3. Kde jezdí v České republice autobus na 

vodíkový pohon? 

a) Karlovy Vary 

b) Jihlava 

c) Neratovice 

4. Jaký alternativní pohon je využíván 

v MHD v Ústí nad Labem? 

a) Vodík 

b) CNG 

c) LPG 

5. Kolik autobusů s pohonem na CNG jezdí 

v MHD v Ústí nad Labem? 

a) 7 

b) 5 

c) 2 

 

6. Jakou barvu má autobus na CNG 

TEDOM C 18 s evidenčním číslem 801?  

a) bílou 

b) červeno-bílou 

c) zelenou 

7. Se kterou „tovární“ značkou autobusů 

se v Ústí nad Labem nesetkáte? 

a) AYATS 

b) SOLARIS 

c) TEDOM  

8. Kolik linek je v MHD v Ústí nad Labem? 

a) 18 

b) 34 

c) 45 

9. Jaká linka nemá zastávku v centru Ústí 

nad Labem (Revoluční, Divadlo…)? 

a) 101  

b) 5 

c) 53 

10. Kterým směrem jede autobus 

na obrázku? 

a) Vlevo 

b) Vpravo 
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