
D O P R AV N Í P O D N I K M Ě S TA B R N A , a. s.   - L O D N Í D O P R AVA
Přejeme Vám příjemnou plavbu!

Sazba mimo prázdniny:

4 700 Kč za 1 hodinu

Příplatky: p
plavba na ohňostroj: + 1 000 Kč/hod. • příprava plavidla: 1 950 Kč/30 min. • (de)montáž interiéru: 500 Kč
Storno poplatky za zrušení plavby: 25 % (do 72 hod.), 50 % (do 24 hod.), 100 % (méně než 24 hod.)
Slevy: 10 % za 10. a další plavbu
                

lavba v sobotu, v neděli a ve svátek: + 10 % ze základní ceny

Plavby na objednávku

TA RI F 
b rn ěn s k é l o d n í d o p ra v y

ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %

Sazba během prázdnin:

Jízdenky se prodávají v přístavišti Bystrc a na lodi.
Zpáteční jízdenka platí pro jízdu z Bystrce do cílové stanice a pro jízdu zpět tentýž den a lze je využít v obou směrech – zamění se pouze nástupní
a cílová stanice. Jízdu tam lze ukončit a jízdu zpět nastoupit i v jiné mezilehlé stanici.
* Z kapacitních a bezpečnostních důvodů negarantuje dopravce při využití zpáteční jízdenky při přerušení plavby místo na palubě pro jízdní kolo.

Zlevněné jízdné:
od 3 do 15 let • držitel platného průkazu ZTP
• držitel platné nepřenosné předplatní jízdenky pro zóny 100 a 101
• další jedna osoba s držitelem platné roční předplatní
jízdenky základní • jeden člen pedagogického dozoru minimálně
s deseti školáky do 15 let
• osoby starší 15 let na určených spojích dle jízdního řádu
• osoby starší 15 let v den svých narozenin

Zdarma:

a jeho průvodce • člen KPV ČR
• ruční zavazadlo • dítě od 3 do 15 let v den svých narozenin

kočárek s dítětem • dítě do 3 let • držitel průkazu ZTP-P

Dovozné:*
jízdní kolo • zavazadlo od 24 kg do 50 kg • pes

Pravidelná linková doprava

Rodinné jízdné
rodiče a jejich děti do 15 let

Základní jízdné:
od 15 let 15 Kč 120 Kč

60 Kč

250 Kč

240 Kč170 Kč

120 Kč85 Kč

500 Kč350 Kč

8 Kč

0 Kč

za jeden
plavební úsek

za jeden
plavební úsek

zpáteční
Rokle

zpáteční
Rokle

zpáteční
Rokle

zpáteční
Hrad Veveří

zpáteční
Hrad Veveří

zpáteční
Hrad Veveří

zpáteční
Veverská Bítýška

zpáteční
Veverská Bítýška

zpáteční
Veverská Bítýška

bez ohledu na délku plavby

ceny včetně DPH 15 %

25 Kč

54 Kč

29 Kč

zpáteční
Sokolské
koupaliště

27 Kč

14 Kč

zpáteční
Kozí horka

Místenka (cena včetně 21 % DPH) 15 Kč

zpáteční
Sokolské
koupaliště

zpáteční
Kozí horka

280 Kč200 Kč

zpáteční
Hrad Veveří

zpáteční
Veverská Bítýška

Základní jízdné: od 15 let

Pojízdné vstupenky

150 Kč110 Kč

600 Kč450 Kč

Zlevněné jízdné: od 3 do 15 let • držitel průkazu ZTP

Rodinné jízdné: rodiče a jejich děti do 15 let

Pojízdná vstupenka (plavba + vstup do ZOO) opravňuje držitele v den nákupu
k přepravě tramvají v libovolném směru mezi zastávkami Zoologická zahrada - Přístaviště.

plavba + vstup
do ZOO

zpáteční
Hrad Veveří

plavba + vstup
na hrad Veveří

230 Kč

125 Kč

510 Kč

plavba + vstup do
kasemat hradu

Špilberk

plavba + vstup do
zábavního parku

®Permonium

zpáteční
Hrad Veveří

zpáteční
Hrad Veveří

230 Kč

115 Kč

520 Kč

320 Kč

195 Kč

780 Kč

plavba + vstup do
vědeckého parku

VIDA!

zpáteční
Hrad Veveří

320 Kč

170 Kč

A-730 Kč B-610 Kč

Rodinné jízdné - VIDA!: A – 2 dospělí + až 3 děti do 15 let 
Rodinné jízdné - VIDA!: B – 1 dospělý + až 3 děti do 15 let 
 

Platí od 16. dubna do 16. října 2016

4 600 Kč za 1 hodinu
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Osoby vstupující na přístavní zařízení nebo na loď jsou povinny při nastupování, po celou dobu pobytu na 
lodi a při vystupování dodržovat ustanovení těchto Smluvních přepravních podmínek pro plavbu. Jsou 
povinny uposlechnout pokyny členů posádky, dávané v zájmu bezpečnosti osob a plavby.

Právo na přepravu má cestující s platnou jízdenkou, a to pouze tehdy, pokud není loď plně obsazena. 
O obsazenosti lodi rozhoduje kapitán. Přeprava dětí do 6 let bez doprovodu osoby starší 15 let je zakázaná. 
Osoby, které porušují Smluvní přepravní podmínky pro plavbu, jsou povinny na nejbližší zastávce loď 
opustit, a to bez náhrady již zaplaceného jízdného nebo smluvní pokuty.

Po dobu pobytu v lodi a při výstupu z lodního zařízení na břeh je každý cestující povinen mít u sebe platnou 
jízdenku. Na výzvu kontrolního orgánu nebo posádky lodi je povinen ji předložit ke kontrole. Cestující se 
slevou nebo osoba cestující podle tarifu zdarma předkládá s jízdenkou doklad na slevu nebo na jízdu 
zdarma. Kontrolním orgánem je zaměstnanec dopravce v uniformě lodní dopravy nebo zaměstnanec 
dopravce s kontrolním průkazem. Cestující bez platné jízdenky je povinen zaplatit dopravci smluvní pokutu 
ve výši pětinásobku základního jízdného z výchozí zastávky lodního spoje do zastávky, ve které cestující 
vystupuje.

Zpáteční jízdenky platí v den prodeje pro jednu cestu tam a pro jednu cestu zpět. Při nástupu cesty zpět je 
cestující povinen neprodleně po nástupu do lodi se prokázat posádce platnou zpáteční jízdenkou. Cestu 
tam lze ukončit a cestu zpět lze nastoupit v kterékoliv mezilehlé zastávce.

Cestující jsou povinni zakoupit si jízdenku nejpozději při vstupu do lodi. V zastávce Bystrc se prodávají 
jízdenky rovněž v pokladně před nástupem do lodi. Tarif lodní dopravy je vyvěšen v zastávce Bystrc a na 
lodích. Cestující s právem na slevu nebo na přepravu zdarma je povinen předložit pokladníkovi doklad 
o tomto právu a odebrat si jízdenku.

Přeprava zavazadel, psů a jízdních kol je možná podle okamžitých provozních podmínek. Je zakázáno 
vnášet na lodě látky, které by mohly znečistit loď a životní prostředí nebo způsobit škodu či zranění 
ostatním cestujícím. Přeprava hořlavin a topných plynů na lodi je přísně zakázána! Psi mohou být 
přepravováni pouze s bezpečným nasazeným náhubkem a jsou-li drženi na krátké šňůře. Zavazadlo 
o hmotnosti nad 50 kg je zakázáno přepravovat. Schválení přepravy zavazadel, psů a jízdních kol je 
v pravomoci kapitána lodi.

Na lodi platí zákaz kouření. Cestujícím je povoleno zdržovat se pouze na částech paluby a v prostorách lodi, 
které jsou pro ně vyhrazeny. Vstupovat do kormidelny a do služebních prostor lodi je zakázáno! Nastupovat 
na loď a vystupovat z lodi je povoleno pouze vchodem obsluhovaným posádkou.

Zastávky, mimo konečných, jsou na znamení. Cestující, který chce vystoupit, o tom musí včas uvědomit 
posádku lodi. Cestující, který chce nastoupit, dává kapitánovi přijíždějící lodi včas znamení otáčením 
návěstního terče na přístavním můstku. Vstup na přístavní můstek je povolen pouze za účelem dávání 
návěstí a k nastupování a vystupování. Na přístavní můstek včetně lávky je povoleno vstoupit až po přistání 
lodi a po vystoupení cestujících.

Zpoždění nebo nekonání pravidelné jízdy není důvodem k úhradě škody. Cestující má nárok na vrácení 
nevyužitého jízdného pokud jízdu nemohl dokončit z příčin na straně dopravce a není-li zároveň možno 
použít jiný spoj.

S MLUVNÍ PŘ EPRAVNÍ POD MÍNKY
b rn ěn s k é l o d n í d o p ra v y

Tyto Smluvní přepravní podmínky pro plavbu jsou zveřejněny v sídle dopravce, v jeho informační
kanceláři v Brně na Novobranské ulici 18, v přístavišti Bystrc, na lodích a na internetu www.dpmb.cz
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