Dopravní podnik Teplice slaví 50 let
Městská hromadná doprava je činností, která má v životě
města svou nezastupitelnou úlohu, i když tento fakt si uvědomíme většinou až tehdy, když nefunguje - viz důsledky
povodní v Praze. O významu městské hromadné dopravy
svědčí fakt, že za rok převezou autobusy a trolejbusy DP
Teplice s. r. o., 15.3 mil. cestujících, což je 42 000 osob denně.
DP Teplice, s. r. o. je společností, která navazuje na více než
staletou tradici městské hromadné dopravy. Vždyť první
tramvaje vyjely do ulic města v r. 1895. Teplice se tak řadí
mezi města, která jako první zavedla hromadnou dopravu.
Doprava v Teplicích za uplynulých 107 let prošla různými
fázemi vývoje. V r. 1925 byla zavedena první autobusová
linka. V r. 1952, tedy přesně před 50 lety, byl zahájen provoz trolejbusů a v r. 1959 byla zrušena tramvajová doprava. V současné době je městská hromadná doprava v Teplicích (ale nejen tam - DP Teplice, s. r. o. zajištuje MHD i pro
Bystřany, Dubí, Kladruby, Košťany, Novosedlice, Proboštov
a Újezdeček) zajištěna 10 trolejbusovými a 14 autobusovými linkami, z toho linky č. 30 k nákupnímu centru Olympia
a č. 34 k hypermarketu Interspar jsou bezplatné. Kromě
těchto pravidelných linek provozujeme zvláštní linky – nostalgické č. 11 a 40 a cyklobus (což je autobus s vlekem pro
kola, který každou sobotu a neděli od dubna do října vyveze
cyklisty na hřeben Krušných hor. Odjezdy jsou od hl. nádraží v 9.00, 13.00 a z Cínovce v 9.45 a ve 14.00 hodin). Doprava
je zajišťována 54 autobusy a 49 trolejbusy, které dohromady
najezdí více než 3,7 mil. km za rok.
Právní forma firem, které v Teplicích MHD zajištovaly, byla
různá, od prvorepublikové akciové společnosti pres komunální a státní podnik k naší společnosti s ručením omezeným. Určitou zvláštností jet že společníky jsou tři fyzické
osoby, a ne město, tak jak je tomu v ostatních dopravních
podnicích.
Důraz klademe na kvalitu
V r. 2001 zavedl DP Teplice, s. r. o. standardy kvality, mezi
něž patří informovanost cestujících, přijetí cestujících
a přesnost provozu. Plnění těchto standardů je průběžně
kontrolováno a měsíčně vyhodnocováno. V rámci plnění
standardů kvality byly v letošním roce zavedeny nové uniformy pro řidiče.
Významným oborem DP Teplice, s. r. o, je prodej nafty smluvním partnerům, přičemž je k dispozici i nová
čerpací stanice. Za zmínku určitě stojí i služby, které DP Teplice, s. r. o. poskytuje a to celovozové reklamy, které dotváří
kolorit města.
Nové vozy a cena jízdného
Po delší době byla v loňském roce zahájena obnova vozo-

vého parku, když byly zakoupeny 2 kloubové autobusy
a 5 standardních autobusů. V letošním roce pořídíme 6 nových autobusů, 3 kloubové a 3 standardní. Také v příštím
roce bychom rádi několik autobusů koupili a zahájili i obnovu trolejbusů. Vzhledem k výrazně vyšším pořizovacím
cenám oproti autobusům (standardní trolejbus 5,2 mil. Kč,
kloubový 8,6 mil. Kč a například kloubový nízkopodlažní
12,5 mil Kč) bychom chtěli jít cestou kompletní rekonstrukce stávajících trolejbusu. Věříme, že v r. 2003 se nám podaří
takto rekonstruovat 5 vozů. Nadále v roce 2003 nepočítáme
s výraznými změnami vedení či počtu linek nebo jízdních
řádů. Doprava by tak měla zůstat přibližně ve stávajícím rozsahu. Pokud půjde o jízdné, jeho zdražování považujeme až
za poslední možnost a uděláme vše proto, aby se jízdné nezdražovalo.
Trochu nostalgie neuškodí
Od května letošního roku mají cestující možnost svézt se nejen historickým trolejbusem, ale i historickýma autobusem,
který DP Teplice, s. r. o. letos na jaře zrekonstruoval. Nostalgické linky jezdí ve vybraných sobotách. Historické vozy je
možné si i pronajmout, např. pro svatbu nebo pro prohlídku
Teplic.
Ti, co vás vozí
V DP Teplice, s. r. o., pracuje řada řidičů, kteří mají na kontě
až neuvěřitelné množství ujetých kilometrů. Rekordmanem
je pan Josef Klein, s více než 1,8 mil. kilometrů. Následují
tři řidiči s více než 1,5 mil. Km, pět s více než 1,25 mil. km
a deset, kteří najezdili přes milion kilometrů.
KONTAKTY:
Dopravní podnik Teplice, s.r.o.
Emílie Dvořákové 70, 415 01 Teplice
Tel.: 417 539 413, Fax: 417 539 615
e-mail: info@dpteplice.cz
ww.dpteplice.cz
vedení společnosti: 417 530 774
ved. odboru MHD: 417 538 338
dispečink: 417 530 774
poskytování služeb:
- prodej nafty, myčka: 417 535 906
- reklamy na vozech: pí Pospíšilová 777 723 922,
- letáky ve vozech: pí Krollová: 417 539 413
- údržba a opravy nákl. automobilů a autobusů:
p. Hadraba 777 723 919
- vnitrostátní zájezdová doprava, cyklobus,
jízdy historickými vozidly:
pí Chrapanová 777 723 925
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Pan Josef Klein má v kolech více než 1,8 mil. kilometrů.
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