Tisková zpráva
Nové tarify jízdenek od 1. 9. 2018
Od 1. 9. 2018 vstoupí v platnost nový tarif Dopravy Ústeckého kraje. Hlavní změnou je
zanesení nových slev nařízených státem, tedy pro děti do 18 let, studenty do 26 let a seniory nad 65
let dosáhne sleva nově 75 % z obyčejného jízdného. Ústecký kraj ve spolupráci s městy zapojenými do
DÚK připravil systém slev v širším rozsahu, než vyžadují státní předpisy. Slevy platí v plném rozsahu ve
vlacích, zelených autobusech, na turistických železničních i lodních linkách a také včetně jízd MHD po
městech Bílina, Děčín, Chomutov, Jirkov, Litvínov, Most, Teplice, Ústí nad Labem a Varnsdorf.
Velmi výhodné jízdné se takto nabízí především studentům a seniorům (viz kategorie
„Zlevněné“). Například tato skupina může velmi výhodně cestovat na jednodenní jízdenku DÚK jen za
pouhých 32 korun po celém území kraje. Zajímavé tarify se objevují také u časových jízdenek –
7denní, 30denní, 90denní a celoroční.
Doporučujeme využít praktickou pomůcku v podobě tzv. Kalkulátoru, který je na stránkách
dopravního odboru UL kraje a který vám přesně vypočítá výši jízdného z daných stanic, které
potřebujete. Kalkulátor: http://ids.kr-ustecky.cz/mapserv/iduk/pocitadlo.php

Jednodenní jízdenky DÚK
Jízdné placené hotovostně i z el. peněženky

Cena

Obyčejné nad 15 let

130 Kč

NOVINKA: Zlevněné* + ZTP/P

32 Kč

1+2 (1 osoba bez omezení věku a max. 2 děti do 15 let)

160 Kč

2+4 (2 osoby bez omezení věku a max. 4 děti do 15 let)

220 Kč

Max. 5 (max. 5 osob bez určení věku)

330 Kč

*Zlevněné:
Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo
žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC
Žák a student 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně
vydaným platným identifikačním osobním dokladem
ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P
Poloviční: nárok se prokazuje průkazem totožnosti a průkazem, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě
umístěno

Jednodenní jízdenky Labe-Elbe
Jízdné placené hotovostně i z el. peněženky

Cena

1+2 (1 osoba bez omezení věku a max. 2 děti do 15 let, území DÚK+VVO)

270 Kč

2+4 (2 osoby bez omezení věku a max. 4 děti do 15 let, území DÚK+VVO)

380 Kč

Max. 5 (max. 5 osob bez určení věku, území DÚK+VVO) - změna

580 Kč

Jednodenní jízdenky Euro-Nisa-Ticket
Jízdné placené hotovostně i z el. peněženky

Cena

Pro 1 osobu

160 Kč

Pro 2-5 osob

320 Kč

Jízdní kolo

90 Kč

V případě dotazů kontaktujte:
Jiří Rak
České Švýcarsko o. p. s.
Křinické nám. 1161/10
407 46 Krásná Lípa
T:+420 775 552 792
jiri.rak@ceskesvycarsko.cz
www.ceskesvycarsko.cz

