
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Na základě výběrových řízení, která pro-
běhla ve všech oblastech Ústeckého kra-
je, došlo k celkové změně koncepce do-
pravy na území celého kraje.

Z tohoto důvodu Dopravní podnik města 
Ústí nad Labem a. s. přestane zajišťovat do-
pravu na linkách číslo 1 (Krupka), 4 (Dubičky 
– Řehlovice), 6 (Hostovice – Stebno – Chva-
lov), 12 (Chabařovice). Nadále budeme zajiš-
ťovat dopravu v oblastech: Chlumec – Stra-
dov (linka 11), Trmice – Koštov (linky 3, 7, 
18, 19, 42), Dolní Zálezly (15) a Ryjice (linka 
19), které přímo navazují na městské části 
statutárního města Ústí nad Labem.

Úprava se proto dotýká jízdních řádů linek 
číslo: 2 (změněna trasa), 3, 5 (úprava špič-
kového intervalu na 10 a 12 minut), 7, 11 
(úprava špičkového intervalu na 12 minut), 
13, 18, 19 a 102. 

Dále budou noční linky přečíslovány na no-
vou řadu 41 (původní linka 101) a 42 (původ-
ní linka 102) z důvodu jednotné číselné řady 
od 1. 1. 2015 – město Ústí nad Labem má 
číselnou řadu linek 1 – 99.

Trolejbusové linky číslo 51 – 60 a 62 jsou 
beze změny a platí i nadále. Upraven bude 

pouze jízdní řád linky číslo 52 o víkendech 
z důvodu proložení s linkou číslo 11 a dále 
budou upraveny poslední spoje na lince čís-
lo 57. Noční doprava na trolejbusech bude 
nově vedena pod čísly 43 (původní noční 
spoje linky 53) a 46 (původní noční spoje 
linky 56).

Na všech autobusových linkách platí celo-
denní nástup předními dveřmi s předkládá-
ním jízdních dokladů řidiči ke kontrole. 

Na trolejbusových linkách je pak nástup 
předními dveřmi zaváděn okolo 20. hodiny 
a všechny tyto spoje jsou v jízdním řádu vy-
značeny symbolem „N“.

Upřesňující tarifní podmínky budou zveřej-
něny v samostatném dokumentu z důvodu in-
tegrace tarifních podmínek Dopravního pod-
niku s tarifními podmínkami Ústeckého kraje.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. 
přestává zajišťovat dopravu v tarifních zónách 
číslo 111 Chabařovice, 122 Přestanov a 431 
Krupka. Ostatní zastávky, které obsluhuje DP, 
leží v tarifní zóně 101 Ústí nad Labem, včetně 
obcí Trmice, Ryjice a Dolní Zálezly.

V oblastech kam již městská hromadná 
nebude zajíždět, budou zavedeny nové linky 
v číselné řadě 450 – 461, na kterých budou 

nasazovány „zelené“ autobusy linkové do-
pravy a dopravu bude zajišťovat společnost 
Bus Line a.s., která vyhrála koncesní řízení 
na provoz těchto linek.

Seznam linek provozovaných místo zruše-
ných linek 1, 4, 6, 12 a omezené linky 102:
450 – Chlumec – Chabařovice – Divadlo – 

Hlavní nádraží – Velké Březno – Děčín 
aut. nádr.

454 – Teplice, Olympia – Modlany – Roud-
níky – Chabařovice – Divadlo – Elba – 
Chuderov

456 – Chvalov – Stebno – Hostovice – Hlav-
ní nádraží

457 – Dubičky – Řehlovice – Trmice – Hlav-
ní nádraží

458 – [Teplice, Olympia] – Krupka – Přesta-
nov – Chabařovice – Hlavní nádraží

801 – Krupka – [Přestanov] – Chlumec – 
Chabařovice – Hlavní nádraží

Veškeré informace o dopravě na těchto lin-
kách získáte na webových stránkách Ústec-
kého kraje, kde jsou i zveřejněny jízdní řády 
všech linek zajišťující dopravu v dopravní ob-
lasti Ústecko - odkaz: www.bit.ly/14MUQ0Y

Změny v ústecké MHD od 1. ledna 2015
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Nové časové kupony platné od 1. 1. 2015, 
jejich ceny, modelové příklady použití 
a další informace najdete na straně 2.

Vážení cestující,
Vážení čtenáři,

Dovolte mi, abych 
vám v zastoupe-
ní všech zaměst-
nanců Dopravního 
podniku města Ústí 
nad Labem a.s. 
(jejichž práce si 
neskutečně vážím), 
popřál klidné prožití vánočních svátků, bo-
hatého Ježíška, pohodový a příjemně strá-
vený Silvestr, a do roku 2015 hodně štěs-
tí, pracovních i osobních úspěchů, zdraví 
a lásky. 

Za tým DP

Ing. Radek Chobot
Výkonný ředitel Dopravního podniku 

města Ústí nad Labem a.s.

Slovo úvodem



V souvislosti se změnami s využíváním 
MHD v Ústí nad Labem přichází Dopravní 
podnik s nabídkou a řešením, jak lze vyu-
žívat oba dopravce v rámci jednoho časo-
vého jízdného. Abychom Vám osvětlili prin-
cipy a výhody tohoto řešení, máme pro vás 
několik referenčních příběhů, které usnad-
ní rozhodování, zda toto časové jízdné vy-
užít či ne.

Příklad první:
František pracuje v bance v centru Ústí 

nad Labem a bydlí v Řehlovicích. Ačkoliv 
běžně využívá osobní vozidlo, do práce jezdí 
autobusem, protože nemá kde zaparkovat. 
Dodnes využíval Dopravní podnik, od 1. 1. 
2015 bude jezdit do Řehlovic společnost 
Bus Line a.s. Vzhledem k faktu, že autobus 
využívá jen na cestu tam a zpět, není důvod, 
aby si pořizoval nové časové jízdné platné 
pro obě zóny a oba dopravce, František ces-
tování v zóně 101 Ústí nad Labem nevyužije.

Příklad druhý:
Jana bydlí v Chlumci a denně dojíždí do prá-

ce do Masarykovy nemocnice na Severní 
Terasu a z nemocnice velmi často na Klíši 
a do Krásného Března, má tam dcery. 

Bude tedy využívat oba dopravce – Do-
pravní podnik i společnost i BusLine. Se spo-
lečností BusLine, a.s. se dopraví do centra 
města a tam si přestoupí na spoj Dopravní-
ho podniku, který jí doveze do zaměstnání.  
Po odchodu ze zaměstnání využije spoj Do-
pravního podniku, který jí dopraví do centra 

města, zde posedí u kávy a pak jede zpět 
do Chlumce, již se společností BusLine.

V tomto případě je pro ni ideální měsíční 
časové jízdné platné pro zóny 101 Ústí nad 
Labem a zónu 121 Chlumec, bude aktivně 
využívat oba dopravce, využívá Tarif DÚK.

Příklad třetí:
Milan bydlí na Skalce a pracuje na poboč-

ce České pošty v ulici Masarykova v centru 
města. V týdnu jezdí do práce a z práce, a ka-
ždý víkend chodí na sportovní utkání na Zim-
ní nebo Městský stadion na Bukově, a občas 
do Všebořic navštívit své příbuzné. Jinam 
nejezdí. Změny chystané od 1. 1. 2015 se ho 
tedy nijak nedotknou, bude využívat časové 
jízdné, na které je dlouhodobě zvyklý, využí-
vá Tarif DPmÚL.

Příklad čtvrtý:
Petr bydlí na Stříbrníkách a pracuje v Ob-

chodním centru Všebořice. Vlastní roční ča-
sové jízdné Dopravního podniku platné pro 

zónu 101. Jeho koníčkem je bowling, který 
chodí dvakrát za měsíc hrát do obce Přesta-
nov. Uvažoval o možnosti nákupu časového 
jízdného zóny 101 Ústí nad Labem a zóny 
122 Přestanov. Když si ale uvědomil fakt, že 
vzájemně uznávané časové jízdné je možno 
zakoupit jen s měsíční platností, zjistil, že je 
pro něj výhodnější ponechat si roční časové 
jízdné Dopravního podniku, a pro dopravu 
do Přestanova a zpět využije klasickou jedno-
rázovou jízdenku zakoupenou u řidiče společ-
nosti Bus Line a.s. Ponechá si Tarif DPmÚL.
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Přeprava do zón
- časové jízdné 2015

30 dní 90 dní

občanské student žák občanské student žák

112 - Řehlovice 598 Kč 442 Kč 208 Kč

113 - Stebno 546 Kč 390 Kč 182 Kč

115 - Habrovany 650 Kč 468 Kč 234 Kč

116 - Řehlovice - Dubice 702 Kč 520 Kč 260 Kč

121 - Chlumec 546 Kč 390 Kč 182 Kč 1 470 Kč 1 050 Kč 490 Kč

122 - Přestanov 546 Kč 390 Kč 182 Kč

123 - Chabařovice 546 Kč 390 Kč 182 Kč

431 - Krupka 650 Kč 468 Kč 234 Kč

zóna 101 – je vymezena katastrálním územím měst Ústí n. L., Trmice a katastr. územím   
  obcí Ryjice a Dol. Zálezly
zóna 112 – zahrnuje území obce Řehlovice a místí části Stadice, Řehlovice, Hliňany,
  Habří, Brozánky
zóna 113 – zahrnuje území obce Stebno a místní části Milbohov, Suchá, Podlešín, Chvalov
zóna 115 – zahrnuje území obce Habrovany
zóna 116 – zahrnuje místní části obce Řehlovice, a to Dubice, Radejčín a Dubice - Dubičky
zóna 121 – zahrnuje území města Chlumec a místní část Stradov
zóna 122 – je vymezena katastrálním územím obce Přestanov
zóna 123 – je vymezena katastrálním územím obce Chabařovice
zóna 431 – je vymezena katastrálním územím obce Krupka

1 Od 1. 12. 2014 prodloužíme ote-
vírací dobu Informačního centra 
Dopravního podniku se sídlem 
v ulici Revoluční 26 Ústí nad La-
bem, otevřeno bude v pracovní 
dny od 600 do 1800 hodin.

4 Bezplatná informační linka 
800 100 613 bude sloužit obě-
ma společnostem.

2 Posílíme stávající tým o jednoho 
pracovníka.

3 Jedno pracoviště Informačního 
centra vyčleníme pro společ-
nost BusLine a.s., kdy v rámci 
dohodnuté spolupráce budou 
naši zaměstnanci poskytovat 
informace o jízdních řádech, ta-
rifech, přepravních podmínkách 
a zároveň budeme prodávat pro-
dukty této společnosti.

4 vstřícné kroky
Dopravního podniku
našim cestujícím

Vážení cestující, naší snahou je pomo-
ci vám orientovat se v nových podmín-
kách cestování v Ústí nad Labem a pro-
to pro vás chystáme tato čtyři opatření. 
Věříme, že vám tato inciativa, která 
vzešla ze strany Dopravního podniku, 
ulehčí orientaci a usnadní cestování 
v roce 2015.

Nové časové kupony platné od 1. 1. 2015

Věříme, že tato inciativa, která vzešla ze 
strany Dopravního podniku, vám pomůže 
vstřebat veškeré změny spojené s cesto-
váním v roce 2015.
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Od 1. října letošního roku mají uživatelé 
aplikace SEJF - cestující ústecké měst-
ské hromadné dopravy patřící do katego-
rie dítě, student, občan či důchodce mož-
nost nákupu časové jízdenky předplatní 
nepřenosné, a sice 30 denní a 90 denní. 

Stačí navštívit Zákaznické a informační 
centrum Dopravního podniku města Ústí 
nad Labem, vyplnit registrační formulář, mít 
sebou fotografi i pasového formátu (i na da-
tovém nosiči).  A to je vše. Ihned na místě 
máte možnost nabít si SEJF částkou potřeb-
nou pro nákup vybraného časového kuponu. 
Další nákup kuponů již můžete kdykoliv rea-
lizovat z pohodlí domova.

Co je SEJF?
Aplikace SEJF je mobilní peněženkou 

umožňující pohodlný nákup jízdného pomocí 
chytrého telefonu. Uživatel si do SEJFu pře-
vede či vloží peníze a může si jednoduše za-
koupit časovou jízdenku.

SEJF nabízí pohodlné ovládání, které 
ocení uživatelé chytrých telefonů, kteří jsou 
na denní bázi zvyklí používat různé aplika-
ce. SEJF je alternativa k již zavedeným mož-
nostem nákupu jízdného. Aplikace funguje 
na všech chytrých telefonech s operačním 
systémem Android a iOS.

Systém splňuje nejpřísnější bezpečnostní 
kritéria a je patentován pro český trh. Pohyb 
elektronických peněz v sejfu podléhá dozoru 
ČNB. 

Chcete chytrý telefon a nechce 
se Vám psát si o něj Ježíškovi? 
Prima, zde je řešení.

Pro všechny zájemce o chytrý telefon jsme 
ve spolupráci se společností Štýbr – mobilní 
svět, se SEJFem a hypermarketem Globus 
připravili speciální prosincovou nabídku.

Navštivte v období od 1. do 31. prosince 
prodejnu společnosti Štýbr – mobilní svět. 
Pořiďte si zde do svého stávajícího telefonu 
aplikaci SEJF a ihned dostanete malý dárek. 
Navíc získáte možnost nákupu dalšího chyt-
rého telefonu Huawei Y 330 za speciální vá-
noční cenu 1 890,- Kč. Pokud chytrý telefon 
zatím nevlastníte, je tato vánoční nabídka 
určena právě Vám.

Mám aplikaci

Nechci a nebudu stát žádné
fronty u pokladen

Speciální vánoční poselství určené aktiv-
ním uživatelům MHD v Ústí nad Labem – 
majitelům časových kuponů.

Využijte čas, kdysi nutný pro nákup původ-
ně papírového kuponu na prodejních mís-
tech Dopravního podniku příjemněji. Třeba 
posezením s přáteli, vybíráním dárků, nebo 
jen vánočním lenošením.

Vánoční překvapení nemá konce 
Ovšem nákupem časového kuponu po-

mocí aplikace SEJF nic nekončí, jsou přece 
Vánoce, čas dárků a dárečků. A tak každý, 
kdo si v daném období pořídí aplikaci SEJF 
a zakoupí si vybraný časový kupón, získává 
poukázku k nákupu v hypermarketu Glo-
bus.

A co jsme ještě nachystali? 
Druhý adventní víkend je pro Vás přichys-

tán prezentační stánek SEJFu. Najdete nás 
v pasáži hypermarketu Globus u prodejny 
Štýbr – mobilní svět. Hosteska Vám ráda 
představí možnosti aplikace SEJF. Dozvíte 
se jak využívat a kupovat časové kupony. 
Na místě také uvidíte, jaké vánoční překva-
pení nachystala společnost Štýbr – mobilní 
svět. Zároveň máte možnost využít akční vá-
noční nabídky hypermarketu Globus.

Sledujte pozorně www.dpmul.cz a Face-
book DP, brzy se dozvíte další podrobnosti 

Více o aplikaci SEJF na www.sejf.cz



Lukáš

Konečný
PATRON 

VOZU 613

IPRM Mobilita – Obnova vozového parku trolejbusů

www.dpmul.cz

 Přezdívka: CHIRURG

 Datum narození: 19. července 1978

 Místo narození: Brno

ŽIVOT
Brněnský rodák Lukáš Konečný od osmi let žije v Ústí nad Labem. Je 

synem úspěšného českého amatérského a prvního českého profesionál-

ního boxera Milana Konečného. Lukáš vystudoval ústecké gymnázium, 

s manželkou Jaromírou vychovává tři dcery.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY

Profesionální ring: Prozatimní mistr světa WBO (2012), Mistr Evropy WBO 

(2013), mistr Evropy EBU (2010 - 2011), Mistr EU (2009), Interkontinentální 

mistr WBO (2005-2007, 2011), Interkontinentální mistr IBF (2006), 

Mezinárodní mistr ČR (2009-2010), Mezinárodní mistr Německa (2002, 

2004). Amatérský ring: 2x bronz na MS (1997 a 1999), stříbro na ME 

juniorů (1995), mnohonásobný mistr ČR juniorů i seniorů.

MOTTO: Když se chce, všechno jde!

BOX

Více na www.profi boxing.cz
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Dopravní podnik města Ústí nad Labem 
odstartoval ve středu 17. září 2014 na Mí-
rovém náměstí ojedinělý projekt „Hledá-
me patrony nových vozů“.

Ústecký rodák Jan Čaloun, olympijský vítěz 
a mistr světa v ledním hokeji, byl prvním, kdo 
slavnostně pokřtil nový trolejbus Škoda 27 Tr 
Solaris s evidenčním číslem 610, který byl 
zakoupen v rámci IPRM Mobilita.

„Rád bych popřál novému vozu hodně uje-
tých kilometrů bez nehod a dále mu přeji, 
aby dlouho sloužil ústeckým občanům“ uve-
dl Jan Čaloun.

Následovat bude vůz s evidenčním číslem 
611, jehož patronem je vítěz Stanley Cupu, 
hokejista Milan Hejduk. Třetí v pořadí se pa-
tronátu ujme Lukáš Konečný, 
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Olympijský vítěz Jan Čaloun popřál novému 
trolejbusu hodně ujetých kilometrů bez nehod

Ústí nad Labem – Dopravní podnik města 
Ústí nad Labem zrealizoval ve středu 24. 
září 2014 ojedinělý projekt „Smíšená pře-
pravní hlídka v prostředcích MHD“.

Ve středu 24. září měli naši cestující mož-
nost potkat smíšenou přepravní hlídku, kte-
rá byla ve složení dva revizoři, dva přísluš-
níci Městské policie města Ústí nad Labem 
a dva žáci základní školy Hluboká Neštěmice 
školy. Jejich úkolem bylo provádět přepravní 
kontrolu, tentokráte trošku jinak: slušný, po-
ctivý a platící cestující dostal bonbon v bar-
vách Dopravního podniku a ústní pochvalu 
od dětí, ten neslušný, nepoctivý a neplatící – 
ten dostal pokutu, informační leták (a ten ho 
rozhodně nechválil) a hlavně utržil pěknou 
ostudu, protože jezdit načerno – to je prostě 
faul na červenou kartu.

mistr světa v boxu, jehož jméno ponese vůz s evidenčním číslem 613. 
Pro Silvu Netíkovou a její taneční skupinu Freedom máme nachystán 
vůz s evidenčním číslem 612, vůz s evidenčním číslem 614 ozdobí 
jméno Martina Štěpánka, mistra světa v ledním hokeji. A konečně po-
slední letos dodaný vůz evidenční číslo 615 pokřtí Mgr. Josef Rajchert, 
držitel VI. Danu v karate. Všechny vozy jsou typové řady Škoda Solaris 
27 Tr. Další patronáty budou následovat v roce 2015. Bližší informace 
o křtech najdete na našem Facebooku.

Děkujeme tímto našim slavným sportovcům za možnost vozit jejich 
jména a prezentovat našim cestujícím jejich sportovní úspěchy a pře-
jeme jim úspěšný rok 2015. Tým Dopravního podniku.

Další zajímavý krok v boji s černými pasažéry
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Dopravní podnik města Ústí nad Labem 
chystá i v letošním roce pro malé cestu-
jící mikulášské překvapení. 

V pátek 5. prosince máte opět možnost 
potkat tuto trojici ve spojích linek městské 
hromadné dopravy, kdy v rolích přepravních 
kontrolorů budou rozdávat dětem s platnými 
jízdními doklady sladké odměny. 
Čert se na akci moc těší a nechal nám tu 

vzkaz pro malé cestující – já se s jízdenkou 
nespokojím a budu chtít slyšet nějakou bás-
ničku nebo hezkou písničku a třikrát běda 
tomu, kdo pojede bez jízdenky – odnesu ho 
do pekla.

Mikuláš, čert a anděl opět v akci

Vloni před Vánoci daroval výkonný ředitel 
Dopravního podniku ing. Radek Chobot 
dvěma chlapcům z Dětského domova Se-
verní Terasa poukázku pro získání řidič-
ského oprávnění skupiny B. 

Již tehdy padla slova o tom, udělat z této 
krásné pomoci tradiční vánoční zvyk. A pro-
tože my držíme slovo, plníme sliby a ctíme 
tradice, věnujeme i letos poukázku pro zís-
kání řidičského oprávnění skupiny B v naší 

Dopravní podnik drží slovo, plní sliby
a ctí tradice

autoškole, tentokráte tím šťastným bude Pa-
vel Stibor z Dětského Domova Severní Tera-
sa Ústí nad Labem. 

Dle vyjádření ředitelky Dětského domova 
Mgr. Aleny Novotné si tento dárek plně za-
slouží, vlastnictví řidičského průkazu, (což 
bylo Pavlovo velké vánoční přání), mu pomů-
že k lepšímu startu profesní kariéry. 

Nezbývá než popřát Pavlovi krásné Váno-
ce a zdárné absolvování kurzu. Tým Doprav-
ního podniku.

kání řidičského oprávnění skupiny B v naší 

DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem a.s.

www.dpmul.cz/autoskola

Pavel Stibor

Řidičský průkaz - lepší start na trhu práce!

Voucher na přípravu k získání 

řidičského oprávnění pro

skupinu B zdarma!
Foto - Archiv DPmUL

Foto - Filip Vlček
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Veselé Vánoce a šťastný nový rok 
všem cestujícím, zaměstnancům a obchodním partnerům 

přeje Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Co pro vás chystáme v roce 2015?
• Pokračuje soutěž Tour de MHD
• Opět vás pozveme na Dětský den otevřených dveří
• Chystáme znovu letní soutěž o zajímavé ceny
• Pokračujeme v projektu „Hledáme patrony nových vozů“
• Mikuláš vás i v roce 2015 osloví v MHD
• A další a další překvapení… sledujte náš Facebook DP, 

zde se průběžně dozvíte více…

Přejeme všem příznivcům Dopravního podniku
veselé Vánoce a šťastný rok 2015. 
Za redakční radu František Chlada
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