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Pokud cestujete autobusem, vlakem, turistickým motoráčkem nebo lodí 
a na zpáteční cestu se chcete vydat ve stejný den, doporučujeme vám 
využít jednodenní síťovou jízdenku.

Tato jízdenka využitá k celodennímu výletu nebo na delší cestu vám 
obvykle nabídne výhodnější cenu než několik jednotlivých jízdenek.

Jednodenní síťové jízdenky DÚK Jednodenní jízdenky Labe-Elbe – DÚK + VVO

Jedete do německého příhraničí? Využijte pro své cesty po Ústeckém 
kraji a německém příhraničí výhodnou síťovou jízdenku Labe-Elbe, která 
umožňuje jednodenní neomezené cestování v rámci integrovaných 
dopravních systémů DÚK a VVO.

Jednodenní jízdenka platí pro libovolný počet jízd od okamžiku 
zakoupení do 4 hodin následujícího dne.

Jednodenní síťová jízdenka DÚK
Typ jízdenky Platnost jízdenky  

(pro koho je určena a kde platí)
Cena

pro 1 osobu nad 15 let 130 Kč

pro 1 studentku/studenta 15–26 let  
s Žákovským průkazem 15–26 let

97 Kč

pro 1 dítě 6-15 let (od 10 do 15 let 
s dokladem potvrzujícím věk)

65 Kč

pro 1 osobu bez omezení  
věku a max. dvě děti  
do 15 let 

160 Kč

pro 2 osoby bez omezení  
věku a maximálně  
4 děti do 15 let

220 Kč

pro max. 5 osob 
bez určení věku

330 Kč

DÚK
1

DÚK
1+2

DÚK
2+4

DÚK
5

Jednodenní jízdenka Labe-Elbe – DÚK + VVO
Typ jízdenky Platnost jízdenky  

(pro koho je určena a kde platí)
Cena

 

pro 1 osobu  
bez omezení věku  
a max. dvě děti  
do 15 let 

270 Kč

pro 2 osoby  
bez omezení věku  
a maximálně 4 děti  
do 15 let 

380 Kč

 

pro max. 5 osob  
bez určení věku

560 Kč

pro jedno jízdní kolo nebo 
jednoho psa

90 Kč

Jízdenku Labe-Elbe lze na české straně zakoupit pouze v den jízdy  
a je platná od jejího zakoupení až do 4 hodin následujícího dne.
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Ceny platné od 1. 4. 2018 Ceny platné od 1. 4. 2018

Jízdenky platí na území Ústeckého kraje v zelených autobusech, 
ve vlacích ČD a GW Train Regio, v MHD v Ústí n.L. (mimo lanovou dráhu), 
Teplicích, Bílině, Děčíně, Chomutově, Jirkově a ve Varnsdorfu, a také 
na turistických železničních i lodních linkách DÚK. Mimo území Ústeckého 
kraje ve vybraných autobusových linkách PID na Podřipsku a Mělnicku, 
na části linek L2, L4, L7 a na německém území při průjezdu linkou U28.

Jízdenky Labe-Elbe platí na všech linkách Dopravy Ústeckého kraje, 
po celém území integrované dopravy dopravního svazu VVO a na všech 
přeshraničních autobusových i regionálních vlakových spojích 
společných pro oba integrované dopravní systémy. 


