SLEVY JÍZDNÉHO 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. Sleva dosáhne 75 % z cen obyčejného jízdného.
Ústecký kraj ve spolupráci s městy zapojenými do DÚK připravil systém slev v širším rozsahu, než vyžadují státní předpisy.
Od 1. 9. využijí slevy 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.

Co je zlevněné jízdné?
• Jízdné maximálně ve výši 25 % obyčejného (plného) jízdného

Kdo má nárok na zlevněné jízdné?
• Děti a mládež 6 - 18 let,
• Žáci a studenti 18 - 26 let
• Osoby od 65. narozenin

Aby mohli cestující uplatnit nárok na zlevněné jízdné, musí mít vždy u sebe tyto doklady:
• Děti od 6 - 15 let
➢ nárok na toto jízdné se neprokazuje
• Mládež od 15 - 18 let
➢ nárok na toto jízdné se prokazuje úředně vydaným identifikačním osobním dokladem, nebo žákovským průkazem, nebo
studentským průkazem ISIC
• Žáci a studenti od 18 – 26 let denní nebo prezenční formy studia
➢ nárok na toto jízdné se prokazuje platným žákovským průkazem (tak jako doposud oranžový průkaz, který musí být
potvrzený školou a dopravcem, nově je nepodstatné označení dnů platnosti a trasy – průkaz platí denně v rámci časové
platnosti na všech linkách DÚK), nebo platným studentským průkazem ISIC
• Osoby 65+ let,
➢ nárok na toto jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie, nebo cestovním dokladem, nebo jiným úředně vydaným
platným identifikačním osobním dokladem

Týká se sleva na jízdném pouze regionální dopravy?

Ústecký kraj se rozhodl nad rámec rozhodnutí vlády rozšířit slevy na všechny linky zapojené do DÚK (Doprava Ústeckého kraje), tedy
i MHD, aby zůstala integrace přístupná pro všechny kategorie cestujících v současném rozsahu.

Kdy je možné na zlevněné jízdné cestovat?

Všechny výše uvedené kategorie cestujících mohou zlevněné jízdné využívat celoročně, bez ohledu na to, zda je víkend, nebo školní
prázdniny.

Kde si zlevněnou jízdenku DÚK zakoupím?
Na území Ústeckého kraje
•
•
•
•
•
•
•

Přímo u řidičů v zelených autobusech
V pokladnách ČD a GW Train Regio
U průvodčích ve vlacích ČD a GW Train Regio (bez příplatku ve stanicích s neobsazenou pokladnou)
V turistických motoráčcích
U posádek na turistických lodích
U řidičů autobusů v MHD v Teplicích, Bílině, Děčíně, Varnsdorfu, Chomutově, Jirkově, Mostě a Litvínově (od 1. 9. 2018)
V informačních kancelářích dopravců DÚK

Kde platí tarif DÚK?

Jízdenky DÚK platí na území Ústeckého kraje, v zelených autobusech, ve vlacích ČD a GW Train Regio (kromě EC), na turistických
železničních linkách T1-T6, na lodních linkách 901 a 902, v MHD v Ústí nad Labem, Teplicích, Bílině, Děčíně, Varnsdorfu, Chomutově,
Jirkově, Mostě a Litvínově (od 1. 9. 2018). Mimo Ústecký kraj při průjezdu Saskem linkou U28 a na úsecích linek PID na Mělnicku.
Obecní úřad Lišnice
Zpracováno podle podkladů Krajského úřadu Ústeckého kraje

