Ceník dotované autobusové dopravy v ÚK. Od 1.1.2015 se zásadně mění.
Informace o změnách se Vědomicím jaksi vyhnula, ale týká se prakticky všech.
Ústecký kraj obsluhuje 7 dopravců (s dotacemi) ve 14 oblastech. Ceny dopravného by měly být
sjednoceny. Cestující si kupuje jednu jízdenku na celou trasu v kraji a může přestupovat i mezi těmito
dopravci. (Jsou i soukromí dopravci bez dotací, např. Lihm na lince Budyně – Roudnice - Praha.) Vědomice
a Roudnice leží v oblasti Dolní Poohří. Celý kraj je rozdělen nově do mnoha zón.
http://www.kr-ustecky.cz/doprava-usteckeho-kraje.asp
Vpravo je sloupec modrých polí. Klikněte na POTŘEBUJI
Kliknete na 1. nabídku Co

VĚDĚT CENU JÍZDNĚHO.

je zónově relační tarif DÚK, kde je vysvětleno, že jedna zóna bude

zpravidla vymezovat katastrální území jedné obce. O tom, která zastávka bude přiřazena do které zóny, se cestující
dozví z jízdních řádů, kde u každé zastávky bude určeno číslo zóny.
Najdete i další informace. Tak 2. nabídka Tady

si spočítám jízdné DÚK

je tarifním počítadlem.
http://www.kr-ustecky.cz/tady-si-spocitam-jizdne-duk/d-1685527/p1=208627 Do stroje s internetem si
zadáte nástupní a výstupní zastávku. Zadávání je s nápovědou. Napíšete část a potom jen kliknete na to
správné označení.
Pod mapkami je tabulka s cenami.
Tak pro jízdu Zavadilka – Roudnice, OUNZ :
Vypočtené ceny jízdného ze zóny 664 Vědomice do zóny 661 Roudnice n.Labem (počet tarifních jednic: 2)

Druh jízdného

jednotlivé jízdné - dospělý 15+
kupon 7 dnů - dospělý 15+
kupon 30 dnů - dospělý 15+
kupon 90 dnů - dospělý 15+
jednotlivé jízdné - dítě 6-15
kupon 7 dnů - dítě 6-15
kupon 30 dnů - dítě 6-15
kupon 90 dnů - dítě 6-15
jednotlivé jízdné - student 15-26
kupon 7 dnů - student 15-26
kupon 30 dnů - student 15-26
kupon 90 dnů - student 15-26
jednotlivé jízdné - žák 6-15
jednotlivé jízdné - držitel ZTP
jednotlivé jízdné - držitel ZTP/P

Cena jízdného
Papírová jízdenka
Jízdenka na BČK
Platba
Platba el.
Platba
Platba el.
hotovostí
peněženkou
hotovostí
peněženkou
13,00 Kč
11,70 Kč
11,70 Kč
98,00 Kč
98,00 Kč
98,00 Kč
98,00 Kč
338,00 Kč
338,00 Kč
338,00 Kč
338,00 Kč
910,00 Kč
910,00 Kč
6,00 Kč
5,40 Kč
5,40 Kč
30,00 Kč
30,00 Kč
30,00 Kč
30,00 Kč
104,00 Kč
104,00 Kč
104,00 Kč
104,00 Kč
280,00 Kč
280,00 Kč
9,00 Kč
8,10 Kč
8,10 Kč
68,00 Kč
68,00 Kč
68,00 Kč
68,00 Kč
234,00 Kč
234,00 Kč
234,00 Kč
234,00 Kč
630,00 Kč
630,00 Kč
4,00 Kč
3,60 Kč
3,60 Kč
3,00 Kč
2,70 Kč
2,70 Kč
3,00 Kč
2,70 Kč
2,70 Kč

Platnost jízdenky

45 minut
7 dnů
30 dnů
90 dnů
45 minut
7 dnů
30 dnů
90 dnů
45 minut
7 dnů
30 dnů
90 dnů
45 minut
45 minut
45 minut

Dále jsou uvedeny
Cena celosíťové jízdní doklady (pro trasy v ÚK)
Cena za přepravné zavazadla

Z tabulky vidíte, že jízdenka/časový kupón může být papírová s platbou v hotovosti, papírová s platbou
přes El. Peněženku nebo s jízdenkou na nové čipové kartě.

Pokud si žák koupí 7 denní jízdenku (může být třeba i od čtvrtka do čtvrtka) má platnost 7 dnů a může
jezdit, kolikrát chce, celý týden, tam i zpět. Podobně je to i s dalšími vícedenními jízdenkami. Srovnejte
ceny a zamyslete se, co když bude žák nemocný ☺.
Růžový řádek dítě 6- 15 je vlastně žák, který dojíždí denně do školy a má potvrzený žákovský průkaz.
Zelený řádek žák 6 – 15 je dítě do patnácti let, které nedojíždí denně, ale na základě prokázání věku může
uplatnit slevu na jednotlivou jízdu v tabulce. V tabulce na růžových řádcích musí mít děti potvrzený
žákovský průkaz (chybné označení v tabulce).
K cenám jízdného První sloupec jasný. Zaplatíte u řidiče a dostanete papírovou jízdenku či papírový čas. kupón s
vyznačením úseku a časové platnosti.
Druhý sloupec - Elektronická peněženka je totéž co BČK – bezkontaktní čipová karta. Existuje tedy jen
OSOBNÍ a ANONYMNÍ karta a každá může být i peněženkou s nahranou hotovostí, kterou lze na BČK
doplňovat v infokanceláři či u řidiče. Při každém vkladu na kartu dostanete vytištěný příjmový pokladní
doklad. Obě karty jsou za cenu 95 Kč a u obou je 10% sleva jen na jednotlivou cestu (viz tabulka). Platby či
přesuny hotovosti na BČK (do el. peněženky) lze provést v kanceláři i z bankovních karet (Visa). Na
OSOBNÍ (je i s fotografií a nevystavuje se na počkání) lze nahrát slevové profily (žáci a studenti nemusí mít
průkazku na každou cestu). Na ANONYMNÍ (přenosnou) nelze nahrát slevové profily (děti a studenti, kteří
uplatňují slevu, musí mít proto i nadále u sebe žákovský nebo studentský průkaz). Na ANONYMNÍ kartu si
můžete na požádání nechat nahrát jízdní doklad. Můžete z ní platit i více jízdenek (třeba spolu jedoucí
manželé).
Třetí sloupec - Máte na ní nahraný časový kupón místo papírového. Karta slouží jako úložiště jízdních
dokladů pouze pro držitele karty a informaci řidičovi. Koupě čas. kupónu u řidiče hotovostí.
Čtvrtý sloupec - BČK s nahranou časovou jízdenkou. Na kartě mohou být 3 platné nahrávky. Platba z
téže karty. Vše je bezhotovostní. I když si na kartu uložíte jízdní doklad, tak vám strojek vydá příjmový
pokladní doklad, na kterém zůstatek karty uvidíte.
Jak dlouho bude BČK platit? Životnost čipových karet udává výrobce přibližně 5 let, s tím, že skutečná
životnost může být delší. Odbavovací systém kontroluje mimo jiné i platnost čipové karty (čas. kuponu). Při
nabíjení je na všech stvrzenkách o nabití časové jízdenky nebo elektronické peněženky uvedena platnost
čipové karty. Pokud se tedy stane, že odbavovací systém hlásí ukončení platnosti čipové karty, i když máte
nabito časové období nebo elektronickou peněženku, je potřeba nechat si prodloužit platnost čipové
karty v předprodeji. (Ty karty, co mají děti teď, si můžete schovat na památku.)
Poznámka : Pro žáky bych preferoval papírový týdenní kupon s platbou v hotovosti, který si uloží
k žákovské průkazce. (Má schovávat kartu nebo papírový kupon? Když ztratí kupón, tolik to „nebolí“.)
Koupit časový kupón lze i informační kanceláři a zde můžete platit běžnou kartou -např. Visa od ČS.)
O kartách je toho více na http://www.arriva-teplice.cz/res/data/010/001220.pdf. Pro ty, kdo nejezdí často
do Teplic, má možná pro dospělé praktický smysl jen „anonymní“ karta. Podívejte se na http://www.arrivateplice.cz/prepravni-podminky/cipove-karty-ids-duk/ . Anonymní kartu bude možné získat na informacích i u
řidiče, je přenosná a je na ní 10% sleva na jednotlivou jízdu. Co jak dlouho se Vám zaplatí těch 95,-Kč?
Personifikovaná je vydávána na základě vyplnění žádosti a předložení průkazové fotografie v informační
kanceláři. Není přenosná, je pouze na držitele, ale oproti anonymní kartě na ní lze nahrát slevové profily
pro děti, žáky a studenty s časovou jízdenkou. Není vydána ihned.
Slevový profil důchodce je jen pro MHD Teplice, není pro Roudnicko.
Pro další informace a služby (vystavení dokladů, karet, časových jízdenek) můžete využít
informační kancelář v Roudnici v průchodu mezi Úřadem a Spořitelnou.

