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SMLUVNI PREPRAVNI PODMINKY
smluvní přepravní podmínky platí pro přepravu osob, zavazadel, živých
zvířat a stanovují
podmínky pro tuto přepravu při provozu turistickým Hradeckým vláčkem (dále
1. Tyto

THV).

2. Dopravce uzavře přepravní smlouvu s cestujícím tehdy, není - li vozidlo plně
obsazeno, o obsazení vozidla rozhoduje řidič. Přepravní smlouva je uzavřena,
jestliže cestujícídovozidla nastoupí a zakoupí sijízdenku. Osoba mladší18 let
musí být pod dozorem osoby starší18 let, která za osobu zodpovídá.
3. Cestujícíjepovinen zajistit řetízkem nástupní/výstup prostor, nevyklánět se

anijiné předměty, sedět a sledovat jízdu. Je
povinen zŮstat sedět dokud THV nezastaví a nedostane pokyn k vystoupení od
pověřené osoby. Svévolnévystupování či nastupováníje zakázané.

z vagónku, nevystrkovat části těla

4. Jízdnéjecestujícípovinen zaplatlt podle ceníku dopravce a je žádoucí,aby
přispíval k plynulému odbavenívčasným připravením vhodných platidel, Právo na
zlevněné jízdnéje cestujícípovinen bezvyzvání prokázat příslušným průkazem při
každémzakoupeníjízdenky a při každémjejím použití.Při převzetíjízdenky je
cestujícípovinen se přesvědčit, zda mu byla vydaná platná jízdenka ze strojku pro
tisk jízdenek, zda zaplacené jízdnéodpovídá ceně vyznačenéna jízdence a zda má
jízdenka správné datum konání jízdy. Po celou dobu přepravy iv době výstupu
musí cestujícímít jízdenku u sebe a zacházet s nítak, aby nedošlo k jejímu
poškozenípro případ kontroly.
5. Cenu jízdnéhostanovuje dopravce a je uvedena www.dpmhk.cz. THV je možno
využíti pro soukromou a smluvníjízdu.lnformace na www.dpmhk.cz

6. Cestující,který se neprokáže platným jízdnímdokladem je povinen zaplatit
jízdnéa přirážku k jízdnému.Cestující, který nedodržuje přepravní podmínky,
který nedodržuje pokyny a příkazy osoby pověřené dopravcem (řidič), který
znečistil vozidlo, který rušíklidnou přepravu cestujících a který jinak obtěžuje
cestující,je povinen zaplatit přirážku, nebo můžebýt oprávněnou osobou
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vyloučen z přepravy. Výše přirážky činí2 000,-Kč s tím že jí uhradí hned nebo do 4
dnů v sídle dopravce.
7. příručn í zavazadlo je přepravována bezplatně, nejvýše však jedno zavazadlo na
osobu, neučiní-lioprávněná osoba výjimku s ohledem na přepravní moŽnosti a
bezpečnost. Většízavazadla nejsou povolena přepravovat.

a.Živá zvířata lze přepravovat pouze ve zcela uzavřené schránce s nepropustným
dnem. Vodícíhopsa doprovázejícího nevidomou osobu nelze z přepravy vylouČit
ani jeho přepravu odmítnout.
9. Řidič vozidla jako pověřená osoba a jiná osoba pověřená dopravcem je
oprávněna dávat cestujícímpokyny a příkazy k zajiŠtěníjejich bezpeČnosti a
plynulosti dopravy, nebo bezpečnosti ostatních cestujících. Řiaie vozidla a jiňá,
dopravcem pověřená osoba je oprávněna vyloučit z přepravy cestujícího, který se
na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdnímdokladem a nesplní
povinnost zaplatit jízdnéa přirážku, dále pokud přes upozornění nedodrŽuje
přepravní řád, pokyny a příkazy pgžěřené osoby, jeví znatelné známky opilosti,
znečišťujevozidlo, vyhazuje předměty z vozidla, poškozuje vozidlo, nebo pokud
svým chová,ním rušíklidnou přepravu cestujících, nebo ostatní cestujícíjinak
obtěžuje. Vyloučenímz přepravy nesmí být ohrožena bezpeČnost a zdraví
cestujícího. Dále nepřipustit k přepravě nebo vylouČit z přepravy zavazadlo
cestujícíhonebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překáŽkou bezpeČnéa
pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožujícízdraví cestujících, nebo pokud
jejich přepravu neumožňujípřepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla.
Můžeuložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdnímdokladem, zaplatit
přirážku, nebo vyžadovat od cestujícíhoprokázání totožnosti.
10. Cestující nesmíve THV vstupovat do vozu na kolečkových bruslích, kouřit ve
vozidle, odkládat věci, nebo zvířata na sedadla, chovat se hluČně, reprodukovat

hudbu, konzu movat vlastní potraviny, nebo obtěžovat spolucestující jiným
nevhodným chováním, nebo poškozovat interiér vozidla.

{/<_
V Hradci Králové 5.3.2018

zdeněk Abraham
předseda představenstva
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