V Mostì a Litvínovì jsou od 1. záøí 2018 na všech
linkách MHD novì pøijímány také papírové
jízdní doklady Dopravy Ústeckého kraje (DÚK)
– platí èásteèná tarifní integrace mìstské dopravy
do systému DÚK.
Pokud pøijedete do Mostu a Litvínova vlakem èi autobusem s papírovou
jízdenkou DÚK, mùžete s touto jízdenkou v rozsahu její územní platnosti
a až do konce její èasové platnosti jezdit mìstskou hromadnou
dopravou. Totéž pochopitelnì platí i pokud si jízdenku DÚK zakoupíte
v Mostì nebo Litvínovì a budete z tìchto mìst vyjíždìt ven.

Platnost jízdenek DÚK

Kde koupíte jízdenky DÚK

Jízdenky DÚK platí na území Ústeckého kraje v linkových zelených
autobusech, ve vlacích (mimo mezinárodní EC), v MHD Teplice, MHD Ústí
nad Labem, MHD Bílina, MAD Dìèín, MHD Varnsdorf, MHD Chomutova
a Jirkova a novì v MHD Mostu a Litvínova, v nostalgických motoráècích
DÚK a na turistických lodích DÚK na Labi. Jízdenky DÚK platí také
pøi prùjezdu linky U28 pøes Sasko a na linkách DÚK zajíždìjících
do Libereckého, Støedoèeského a Plzeòského kraje. Rozsah platnosti
jízdenek DÚK se postupnì dále rozšiøuje.

Papírové jízdenky DÚK poøídíte pøímo u øidièù v zelených autobusech,
v pokladnách ÈD, GW Train a u prùvodèích ve vlacích, v turistických
motoráècích, u posádek na turistických lodích, u øidièù autobusù
a trolejbusù MHD v Teplicích, Bílinì, Dìèínì, Varnsdorfu, Chomutovì
a Jirkovì anebo v nìkteré z 28 informaèních kanceláøích dopravcù DÚK.
V Mostì naleznete hned tøi informaèní kanceláøe spoleèností ÈD, GW
Train Regio a Autobusy Karlovy Vary – všechny na hlavním vlakovém
nádraží. V Litvínovì podává informace kanceláø spoleènosti ÈSAD
Slaný, která sídlí na autobusovém nádraží.

Do MHD v Mostì
a Litvínovì
s jízdenkou DÚK

Dopravci DÚK

Nové možnosti využití papírových jízdenek DÚK

Platnost od 1. 9. 2018
Dopravní prostøedky, ve kterých platí
jízdenka DÚK jsou oznaèeny tímto
symbolem

ZDE PLATÍ JÍZDENKY
DOPRAVY ÚSTECKÉHO KRAJE

DOPRAVA
Vydává Ústecký kraj, Velká Hradební 3118, 400 02 Ústí nad Labem
ÚSTECKÉHO
KRAJE
Informace Dopravy Ústeckého kraje è. 27/2018.
Informace o rozsahu platnosti tarifu:
www.dopravauk.cz

Zmìna platnosti údajù vyhrazena. Uzávìrka 15. 8. 2018.

www.dopravauk.cz | www.dpmost.cz

Èásteèná tarifní integrace DPmML

Ceny jízdenek

Èásteèná tarifní integrace DPmML do DÚK znamená, že Dopravní
podnik mìst Mostu a Litvínova, a.s. novì na všech svých autobusových
i tramvajových linkách uznává papírové jízdní doklady vydávané
dopravci integrované Dopravy Ústeckého kraje v souladu s jejich
èasovou a územní platností. Elektronických jízdenek se integrace
z dùvodu nekompatibility odbavovacích systémù dopravcù kraje
a Dopravního podniku mìst Mostu a Litvínova zatím netýká.
Papírové vícedenní èasové jízdenky DÚK jsou v mostecké a litvínovské
MHD uznávány v rozsahu platnosti zón s tím, že u zlevnìných jízdenek
musí být cestující schopen prokázat nárok na slevu. Jednotlivé papírové
jízdenky DÚK jsou v mostecké a litvínovské MHD uznávány plnì.
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Ceny jízdného DÚK
Ceny jízdného DÚK pro jakoukoliv trasu z Mostu nebo Litvínova do
jiného místa v Ústeckém kraji nebo cenu jízdného mezi jakýmikoliv
jinými dvìma místy v Ústeckém kraji zjistíte na www.dopravauk.cz
v záložce CENA JÍZDNÉHO pomocí KALKULÁTORU JÍZDNÉHO DÚK.
Cestu s jízdenkou DÚK mùžete díky integraci kombinovat vlakem,
mezimìstským zeleným autobusem, autobusem i tramvají MHD, ale
dokonce i lodí èi historickým motoráèkem DÚK - zde všude jízdenky
DÚK platí.

Typ
jízdenky

Zpùsob platby
V hotovosti

Základní
18–65 let

(øidiè vozidla,
jízdenkový automat)

Èipovou kartou
(elektronická
penìženka)

V hotovosti
Zlevnìná
6–26 let /
od 65 let

(øidiè vozidla,
jízdenkový automat)

Èipovou kartou
(elektronická
penìženka)

Jednopásmová Dvoupásmová
1,2,3
1+2/2+3
(45 minut)
(60 minut)

Tøípásmová
1+2+3
(90 minut)

17 Kè

21 Kè

24 Kè

13 Kè

17 Kè

20 Kè

4 Kè

5 Kè

6 Kè

3 Kè

4 Kè

5 Kè

Konkrétní cenu jízdného
si mùžete spoèítat
na tarifním poèítadle DÚK

Èasové jízdenky DPmML (èipová karta)
Typ jízdenky

Základní
18–65 let

www.dopravauk.cz

é

------------

Ceny jízdenek DPmML, a.s. a DÚK v mìstské hromadné dopravì na
Mostecku a Litvínovsku se sblížily a jsou obdobné. Integrace pøinesla
snížení základního jízdného a slevy vìtšiny èasových jízdenek.

Jednotlivé jízdenky DPmML
(platba v hotovosti / èipovou kartou)

---
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Platí do

Každá jízdenka DÚK má èasovou a zónovou platnost. Používat ji mùžete
jen do konce doby její platnosti a v zónách DÚK, pro které byla konkrétní
jízdenka vydána.
Bezkontaktní èipové karty DÚK nejsou prozatím uznávány z dùvodu
nezbytného poøízení nového odbavovacího systému v mostecké
a litvínovské MHD. Ze stejného dùvodu zatím není možné vydávání
jízdních dokladù DÚK Dopravním podnikem mìst Mostu a Litvínova
a uznávání jízdních dokladù MHD Mostu a Litvínova v autobusech
a vlacích DÚK. Poøízení nového odbavovacího zaøízení a plné zaèlenìní
mìstské hromadné dopravy do integrované dopravy Ústeckého kraje
vèetnì vzájemného uznávání všech jízdních dokladù plánuje DPmML
na rok 2020.

Cena jízdného DÚK se poèítá ze zóny do zóny (nikoliv ze zastávky
do zastávky). Ústecký kraj a nìkolik k nìmu pøilehlých oblastí je
rozdìleno na více než ètyøi stovky tarifních zón, které pøedstavují území
zpravidla shodné s katastrálním územím jedné obce. Každá zóna má
svoje èíslo a nachází se v ní jedna nebo více zastávek. Druh zvoleného
dopravního prostøedku (autobus, vlak, MHD, turistická loï) výši ceny
jízdenky neovlivòuje.

Zlevnìná
6–26 let /
od 65 let

Cena jízdného DPmML se poèítá dle pásem. V mìstské hromadné
dopravì na Mostecku a Litvínovsku zùstanou zachována tøi tarifní pásma
i jejich hranice, dojde ale k úpravám cen, bezplatné pøepravy a èasové
platnosti a ke zjednodušení struktury jednotlivých jízdenek - místo pìti
budou tøi kategorie základního jízdného. Nové ceny a délky platnosti
jízdenek jsou uvedeny v tabulkách. Pøi platbì základního jednotlivého
jízdného èipovou kartou je ponecháno cenové zvýhodnìní 4 Kè.

Jednopásmová Dvoupásmová
1,2,3
1+2 / 2+3

Tøípásmová
1+2+3

7 dní

120 Kè

150 Kè

170 Kè

30 dní

400 Kè

520 Kè

600 Kè

90 dní

1 080 Kè

1 400 Kè

1 600 Kè

365 dní

4 000 Kè

5 000 Kè

6 000 Kè

7 dní

30 Kè

35 Kè

40 Kè

30 dní

100 Kè

130 Kè

150 Kè

90 dní

270 Kè

350 Kè

400 Kè

365 dní

1 000 Kè

1 250 Kè

1 500 Kè

Ke každému èasovému jízdnému pøeprava jednoho zavazadla nebo
živého zvíøete zdarma.

Jízdenky DPmML
Dosavadní jízdní doklady MHD Mostu a Litvínova zùstávají v platnosti
a dají se nadále používat pouze v MHD (jako doposud).

Èasová
platnost

Pøestupní jednopásmová jízdenka s èasovou platností 45 minut
od doby zakoupení platí pro pøepravu v jednom tarifním pásmu
- 1 (Most) nebo 2 (Komoøany, Kopisty, Záluží) nebo 3 (Litvínov). Pokud
se cestující pøepravuje pouze jedním spojem v jednom tarifním pásmu,
èasová platnost se nebere v úvahu.
Pøestupní dvoupásmová jízdenka s èasovou platností 60 minut od doby
zakoupení platí pro dvì sousední tarifní pásma 1+2 nebo 2+3.
Pøestupní tøípásmová jízdenka s èasovou platností 90 minut od doby
zakoupení platí pro všechna tarifní pásma 1+2+3.

