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Uvádíme region do pohybu.

Vlak

VBB
Tramvaj

Autobus

Srdečně vás vítáme!

Pro Žitavskou úzkokolejku (SOEG) a lesní železnici Bad Muskau
(WEM) platí zvláštní pravidla.

POLSKÁ
REPUBLIKA
Okres Bautzen
(Budyšín)

Okres Bautzen
(Budyšín)

VVO

S dodatečnou jízdenkou si navíc v integrovaném dopravním
systému ZVON můžete vzít s sebou jízdní kolo nebo psa.
Cena jízdného v regionální dopravě je závislá na vzdálenosti
a počítá se od startu do cíle. Ceny v městské dopravě nejsou
závislé na vzdálenosti. U nich věnujte pozornost časově
omezené platnosti.

Všeobecné informace

S jízdenkami ZVON můžete na celém území integrovaného
dopravního systému využívat všechny vlaky a autobusy
regionální dopravy a rovněž všechny tramvaje a vlaky městské
dopravy.

Okres Görlitz
(Zhořelec)
Okres Sächsische Schweiz
(Saské Švýcarsko) –
Východní Krušnohoří

ČESKÁ REPUBLIKA

2

Jízdenky · Jízdní řády · Všeobecné informace
Jízdenky integrovaného dopravního systému ZVON zakoupíte bez příplatku u průvodčího ve vlaku,
řidiče autobusu, na prodejních místech různých partnerských společností, v jízdenkových
automatech ve městě Görlitz a také v místních cestovních agenturách a servisních centrech.

Všeobecné informace

Veškeré informace a osobní poradenství na:

© zvon

(0800) ZVON – INFO
(0800) 9866 - 4636
bezplatně z pevné sítě 
a mobilních sítí
Po – Pá 7:00–18:00 hod.
www.zvon.de
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Vlak

Tramvaj

Autobus

Pro všechny, kteří jsou rádi
mobilní
ZVON na cesty

Mobilní aplikace na cesty
Díky mobilním stránkám ZVON máte všechny informace kdekoli a kdykoli po ruce.
Na svém chytrém telefonu nebo tabletu jednoduše zadejte www.zvon-mobil.de –
a můžete se vydat na cestu.
 V části Aktuality najdete všechny zprávy k autobusům a vlakům systému ZVON.
 Informace k úpravám doby jízdy, výlukám, náhradní dopravě, rozmístění zastávek
a uzavírkám najdete v rubrice Změny jízdních řádů.
 Přesně naplánujete, v pořádku dorazíte – díky rubrice Informace o spojích.
 Přes Panel odjezdů si můžete nechat zobrazit aktuální příjezdy a odjezdy 
v reálném čase.
 V rubrice Informace k zastávkám najdete ke každé zastávce aktuální odjezdy,
jízdní řády pro všechny linky, které zde jezdí, situační plánky, mapy, fotografie
a informace.
 Díky integrované funkci Informace o tarifech si můžete spočítat tarify ZVON pro
všechny jízdenky.

Více informací na bezplatné informační lince ZVON (0800) 9866 - 4636 nebo na www.zvon.de.
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 V aplikaci HandyTicket si můžete zakoupit jízdenky prostřednictvím mobilního telefonu, a to kdykoli, bezkontaktně a bezhotovostně.
K dispozici jsou: běžné a zvýhodněné individuální jízdenky, jednodenní jízdenky pro 1, 2, 3, 4, 5 osob, zvýhodněné jednodenní
jízdenky, jednodenní jízdenky pro kola, týdenní a měsíční kupóny za běžnou cenu, měsíční kupóny pro seniory, jízdenka EURO-NISA-Ticket+ na 1 den / 3 dny.
Jak to funguje:
Jednorázově se zaregistrujete
ohodlně si koupíte požadovaaplatíte jednoduše inkasní
se usaďte a jízda může
› Pnou
› Zplatbou,
› Pohodlně
na HandyTicket Deutschland.
jízdenku přes internet, aplikreditní kartou, předzačít. Jízdenky HandyTicket jsou
kaci nebo mobilní internetové
placeným kreditem nebo převovždy okamžitě platné. Bez předstránky.
dem prostřednictvím giropay.
prodeje.

Navigátor DB
 Na stráncewww.bahn.de a v aplikaci DB Navigator lze jízdenky ZVON zakoupit a zaplatit bezkontaktně
 K dispozici jsou: běžné a zvýhodněné individuální jízdenky, jednodenní jízdenky pro 1, 2, 3, 4, 5 osob, zvýhodněné jednodenní jízdenky,
jednodenní jízdenky pro kola, týdenní a měsíční kupóny za běžnou cenu, měsíční kupóny pro seniory
Nákup je jednoduchý:
Stáhněte si aplikaci DB Navigator z App Store nebo Google Play Store a přihlaste se,
bez nutnosti předchozí registrace si jízdenku kupte online na webových stránkách www.bahn.de, abyste mohli okamžitě vyrazit na cesty, nebo
si ji jednoduše uložte na později,
jízdenky ZVON lze rezervovat přímo v plánovači cest po zadání výchozího a cílového místa,
v aplikaci se k jízdenkám dostanete také prostřednictvím nabídky „Verbundtickets“.
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Všeobecné informace

Jízdenky v mobilu a online

Pro všechny objevitele – křížem krážem městem
Individuální
jízdenky (€)

Individuální jízdenky městské dopravy

běžná/zvýhodněná* běžná/zvýhodněná*

Městská doprava
Bautzen (Budyšín)
Bischofswerda
Görlitz (Zhořelec)
Löbau
Weißwasser
Zittau (Žitava)

1,60/ 1,20*
1,60/ 1,20*
1,60/ 1,20*
1,60/ 1,20*
1,60/ 1,20*
1,60/ 1,20*

1,54/ 1,11*
1,54/ 1,11*
1,54/ 1,11*
1,54/ 1,11*
1,54/ 1,11*
1,54/ 1,11*

Městská doprava

 Individuální jízdenky platí pro jednu jízdu v dané oblasti městské dopravy.
Můžete využívat městské a regionální dopravní linky.
 V rámci časově omezené platnosti můžete libovolně přestupovat.
 Individuální jízdenky jsou po nástupu jízdy nepřenosné.
 Za zvýhodněné jízdné jezdí jen školáci do ukončeného 15. roku věku.
 Zvýhodněné jízdné lze využít i pro kolo nebo psa.
 Pro městskou dopravu v Görlitz je navíc k dostání tzv. čtyřjízdenka (4er-Karte). Pro každou
osobu a jízdu je nutné označit vždy jednu část jízdenky. Platnost je obdobná jako v případě
individuální jízdenky.

Individuální
jízdenka HandyTicket (€)

Čtyřjízdenka (4er-Karte)

běžná/zvýhodněná*

Městská doprava
Görlitz (Zhořelec)

6,00/ 4,50*

© ZVON

© ZVON

* jen pro žáky do 15 let
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Jednodenní jízdenky

Městská doprava
Bautzen (Budyšín)
Bischofswerda
Görlitz (Zhořelec)
Löbau
Weißwasser
Zittau (Žitava)
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Jednodenní
jízdenka (€)

Jednodenní jízdenka
HandyTicket (€)

standardní

standardní

standardní

standardní

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
3,36

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

6,72
6,72
6,72
6,72
6,72
6,72

© ZVON

Jednodenní Jednodenní jízdenka
jízdenka (€)
HandyTicket (€)

Městská doprava

 V městské dopravě je možné zakoupit jednodenní jízdenky pro jednu až pět osob
(nezávisle na věku).
 Můžete je využívat na linkách městské a regionální dopravy v dané oblasti městské dopravy.
 Jízdenky jsou platné od označení do 4. hodiny ranní následujícího dne.
 Jednodenní jízdenky jsou po nástupu jízdy nepřenosné.
 Rozšíření skupin o další členy a výměna osob není po zahájení jízdy možná.
 V městské dopravě Görlitz je za cenu 2,00 EUR k dostání večerní jízdenka od 18 hodin.
Ta je platná pro jednu osobu, od 18. hodiny do 4. hodiny ranní následujícího dne.

Pro všechny, kteří chtějí
výhodně prozkoumávat
region
Individuální jízdenky
Regionální doprava

 Individuální jízdenky platí pro jednu jízdu, jen pro
natištěný směr a po nástupu jízdy jsou nepřenosné.
 Časově omezená platnost je závislá na vybraném
regionu, přičemž můžete jízdu libovolně přerušovat
a přestupovat.
 Za zvýhodněné jízdné jezdí jen žáci do 15 let.
 Pro jednotlivou jízdu s kolem nebo se psem
můžete využít zvýhodněnou individuální jízdenku
odpovídající ujeté trase.

© ZVON
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Jednodenní jízdenka (€)

1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osob
jízdní kolo /
pes

max.

13,50/8,00*
22,00
24,50
27,00
29,50

12,96/7,68*
21,12
23,52
25,92
28,32

3,50

3,36

* jen pro žáky do 15 let

Jednodenní jízdenky za cenu standardního jízdního tarifu se vydávají jednotlivým osobám a až pro čtyři spolucestující.
Namísto jedné osoby je možné vzít s sebou i psa. 
Rozšíření skupiny po nastoupení jízdy je možné, avšak jen do počtu osob uvedeného na jednodenní jízdence.
Jednodenní jízdenky za zvýhodněné jízdné platí vždy pro jednoho žáka do 15 let.
  Jednodenní jízdenky v rámci integrovaného dopravního systému za standardní jízdné opravňují držitele každé jednotlivé jednodenní
jízdenky vzít s sebou zdarma až dva žáky mladší 15 let. Namísto jednoho dospělého může rovněž cestovat další žák mladší 15 let.
Pro kratší vzdálenosti jsou pro jednu osobu k dostání jednodenní jízdenky, jejichž cena se odvíjí od vzdálenosti.
Jednodenní jízdenky platí od označení do 4. hodiny ranní následujícího dne.
 Při jízdě úzkorozchodnou dráhou SOEG musí navíc každá osoba zaplatit historický příspěvek. Lesní železnicí Muskau můžete jet na svou
jednodenní jízdenku bez příplatku.
9

Regionální doprava

Jednodenní jízdenky

© Heiko Lichnok

© Thomas Schwarze

+

HandyTicket (€)

Pro všechny, kteří si chtějí vychutnat 3 země
Jízdenka EURO-NISA-Ticket+
 Jízdenky EURO-NISA-Ticket jsou k dispozici jako jednodenní a třídenní jízdenky pro 1 až
5 osob (bez ohledu na věk).
 Po zahájení cesty lze skupinu rozšířit až do počtu osob uvedeného na jízdence.
 Každou jízdenku mohou využít až dvě děti ve věku od 6 do 14 let, případně jedno další
dítě místo jednoho dospělého.
 Jednodenní jízdenka EURO-NISA-Ticket+ je platná od okamžiku označení do 4:00 hodin
ráno následujícího dne.
 Třídenní jízdenka EURO-NISA-Ticket+ platí včetně prvního dne platnosti celodenně tři po
sobě jdoucí dny a čtvrtý den do 4:00 hodin ráno.
 Po zahájení cesty je jízdenka nepřenosná.
 S jednodenní jízdenkou EURO-NISA-Ticket pro jízdní kola si můžete vzít s sebou jízdní
kolo nebo psa.
 V mnoha turistických destinacích získáte po předložení platného průkazu ENT+ slevu na
vstupné nebo na další služby příslušného místního poskytovatele.
 K dostání u všech řidičů autobusů a průvodčích vlaků, v servisních místech dopravních
podniků, v místních prodejních místech nebo jako online jízdenka a jízdenka zakoupená
prostřednictvím aplikace HandyTicket.

+

1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osob
jízdní kolo /
pes

max.

16,00
24,00
27,00
30,00
33,00

29,00
44,00
49,00
54,00
59,00

4,00

-

Jízdenky EURO-NISA

Jízdenka EUROJízdenka EURO-NISA-Ticket+
NISA-Ticket+
Jednodenní
Třídenní jízdenka (€)
jízdenka (€)
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Bad Muskau

RB65

Hoyerswerda

VVO

RE1
RB60

Węgliniec

Niesky

RE2

RB61
Gültigkeitsbereich
EURO-NEISSE-Tickets
Mikulášovice
Ebersbach
Oblast platnosti
VVO jízdenek U28
U28 Rumburk
EURO-NISA
L4 SeifhennersDolní
Brtníky T2
U8 dorf
Obszar ważności biletów Poustevna
Landkreis
(SEV)
U9
T2
EURO-NYSA
R22
L7

Sächsische Schweizauf Regional- und
Osterzgebirge
Stadtverkehrslinien

auf Eisenbahnlinien
Děčín linkách
na železničních
na liniach kolejowych
U8
L2
seit/od 01.04.2021

R14

T2
Verzeichnis der Linien unter:
seznam linek na:
Spis linii na stronach:
www.zvon.de

wichtige
Busverbindungen
(ZVON)
Litoměřice
U11
důležité autobusové
spoje (ZVON)
ważne połączenia
autobusowe w ZVON

DÚK
Benešov
n. Pl.
Žandov

T9
L7 T9
T2
T10
Rybniště
U9
Varnsdorf
L4, U8 T9
Kurort
R22, T2
Jonsdorf
T10
Jedlová
L4
R22
T10

L2
R14

Ústecký
kraj

U11

RB65

Černousy

Frýdlant

Bogatynia

Mimoň
L4, L24
R22, T10

Jindřichovice
p.Smr.

L6
L61
L62

L7, RE2
T9

Liberecký kraj

L3
R14
Český Dub

Turnov

Doksy
L4, R22
Bakov
T10
n.Jiz.

Středočeský kraj

S30
R21
Sp

L1
D21

Josefův Důl
L12

Jablonec
n.Nis.

Liberec

D19

Jelenia Góra

L61

Bílý Potok

Hrádek n.Nis.

L2, L24
R14

Gryfów
Śląski

Nové Město
L62 p.Smr.

Raspenava
SOEG
Kurort
Oybin

powiat
lwówecki

powiat
lubański

L6

L2, L24
R14

Česká Lípa
Úštěk

powiat
zgorzelecki

 Jízdenky EURO-NISA-Ticket platí na všech autobusových
a železničních linkách a na linkách městské dopravy v
integrovaném dopravním systému ZVON, v oblasti IDOL,
v Polsku v okresech Zgorzelec, Luban, Lwówek Slaski,
Bolesławiec, Karkonoski a ve městě Jelenia Góra. Za příplatek
lze také využít lanovku na Ještěd a žitavskou úzkokolejku.
Na některých linkách platí jízdenky pouze v omezeném
rozsahu nebo pro dílčí úseky, a to podle seznamu linek
uvedených na adrese www.zvon.de/EURO-NEISSE-Ticket

Lubań

D19

Landkreis
Görlitz

Jablonné
v. Podj.

Nový Bor

Zgorzelec

RE1
RB60

Zittau

Bolesławiec

D1

D10
PR

Görlitz

Löbau

D1
D10

Pieńsk

RB64
RB65

Bautzen

Großharthau

na linkách regionální
a městské dopravy
na liniach miejskich
i regionalnych

powiat
bolesławiecki

RB64

Landkreis
Bautzen

Landkreis
Bautzen

RE1 BischofsRE2
RB60 werda
RB61

Iłowa

Weißwasser

L1

L3
R14
R21
Os

powiat
karkonoski

Harrachov

Tanvald Rokytnice

L18
L31, R21
Plavy
Železný
L31
Brod
R21

L1
L18

D6

Szklarska
Poręba

n.Jiz.

Semily
Jilemnice

L3
R14

Královéhradecký
kraj

L9

Os
Sp

Os
Sp

Vrchlabí

Os
Kunčice n.L.

Martinice
v Krk.
Stará Paka
Os, R14
L5 Os
Os
Horka
u
Sp
Nová St. Paky
Libuň

Lomnice
n.Pop.

Paka

IREDO

© severnicechy.info

Kromlau WEM

© Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau

RB65

Jízdenky EURO-NISA

VBB

Spremberg

© Thomas Glaubitz

Landkreis
Spree-Neiße

 Cestující s platným cestovním dokladem jsou oprávněni vzít si s sebou bezplatně
příruční zavazadlo, dětský kočárek, vozík za jízdní kolo nebo ruční vozík pro přepravu dětí, invalidní vozík nebo chodítko, jeden pár lyží, jeden snowboard nebo
jedny sáňky. Pro každý další předmět je nutno zakoupit zvýhodněnou individuální jízdenku.
 Jízdní kolo si můžete vzít s sebou se zvýhodněnou individuální jízdenkou za
ujetou trasu, s jednodenní jízdenkou pro jízdní kolo nebo s měsíčním kupónem
pro jízdní kolo.
 Jednodenní jízdenka pro jízdní kolo je platná od označení do 4. hodiny ranní
následujícího dne, měsíční kupón pro jízdní kolo od označení až do uplynutí
stejného kalendářního dne následujícího měsíce.
  Pro vozík za jízdní kolo potřebujete jízdenku za standardní cenu.
 Děti s nárokem na bezplatnou dopravu si mohou vzít své jízdní kolo s sebou zdarma.
 V městské dopravě v Görlitz lze pro přepravu použít i část příslušné čtyřjízdenky.
Jednodenní
jízdenka pro
jízdní kolo
(€)

Jednodenní
jízdenka pro jízdní
kolo HandyTicket
(€)

Měsíční kupón
pro jízdní kolo
(€)

Jízdenka EURO-NISA
Jízdní kolo / pes(€)

3,50

3,36

20,00

4,00
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Další nabídky
trilex
 Společnost Länderbahn GmbH nabízí ve všech vlacích mezi
městy Drážďany a Görlitz (Zhořelec), Drážďany a Liberec a rovněž
Zittau (Žitava) a Seifhennersdorf / Rybniště také tarif trilex.
Informace o jízdenkách a ceník na adrese www.trilex.de

Jízdenka Sachsen-Ticket
 Dopravní systém ZVON uznává jízdenky Sachsen-Ticket v prostředcích veřejné dopravy. Jízdenky jsou k dostání na všech
prodejních místech s výjimkou automatů GVB ve městě Görlitz.
 Jízdenky Sachsen-Ticket platí u železničních dopravních společností od pondělí do pátku, od 9:00 do 3:00 následujícího dne;
v sobotu, v neděli a o svátcích na území celého Saska od 0.00 do
3. hodiny ranní následujícího dne. U ostatních společností
dopravního systému ZVON platí jízdenky Länder-Ticket každý
den od 0.00 do 3. hodiny ranní následujícího dne.
 Při jízdě úzkorozchodnou dráhou SOEG musí každá osoba zaplatit historický příspěvek.
Další informace najdete na stránce www.bahn.de.

Další nabídky

S sebou: jízdní kolo, zvířata, předměty

Žitavská úzkokolejka a lesní železnice Muskau
 V úzkorozchodných parních vlacích SOEG platí speciální tarif. Sortiment
jízdenek pro úzkorozchodnou dráhu je k dostání ve vlacích a na prodejních
místech SOEG. V nabídce jsou různé cenové stupně, zvýhodněné zpáteční
jízdenky, skupinové jízdenky a jednodenní jízdenky. Aktuální tarify najdete
na adrese www.zittauer-schmalspurbahn.de.
 Individuální jízdenky (standardní a zvýhodněné) ani skupinové jízdenky
tarifů ZVON na úzkorozchodné dráze neplatí. Všechny jednodenní jízdenky
a také jízdenky ZVON s časovou platností (platné pro tuto relaci) jsou akceptovány. U jednodenních jízdenek, jízdenek EURO-NISA a jízdenek Sachsen-Ticket je třeba zaplatit za každou osobu historický příplatek. U týdenních
jízdenek se tento příplatek platí jednorázově za celý týden. U seniorských
měsíčních jízdenek se historický příplatek platí za každou jízdu. S prázdninovou jízdenkou VVO+ZVON a Sachsen se u SOEG svezete bez příplatku.
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WEM
 Lesní železnice Muskau (WEM) je největší muzejní železnicí svého
druhu v Německu. Jezdí od města Weißwasser krajinou Mužakovského vrásového oblouku (Muskauer Faltenbogen) do parku
Kromlau a k světoznámému Parku knížete Pücklera (Fürst-PücklerPark) v Bad Muskau. Železnice je v provozu pravidelně o víkendech
od března do října. V nabídce jsou individuální jízdenky za
standardní a zvýhodněné ceny, zpáteční jízdenky, jednodenní
síťové jízdenky, jízdenky Park-zu-Park a skupinové jízdenky vždy
pro jízdy s parním nebo dieselovým pohonem.
 Při příjezdu prostředky veřejné dopravy jsou akceptovány jednodenní jízdenky ZVON, jízdenky EURO-NISA-Ticket, prázdninové
jízdenky VVO+ZVON a prázdninové jízdenky Ferienticket Sachsen.
Další informace najdete na adrese www.waldeisenbahn.de.

Další nabídky

SOEG

NEISSE:GO – plánovač výletů se srdcem pro
místní veřejnou dopravu
Internetové stránky www.neisse-go.de jsou interaktivním plánovačem výletů pro oblast
Horní Lužice (Oberlausitz) a v Libereckém kraji. Vybírat můžete mezi pěšími i cyklistickými
výlety, výpravami za zábavou či za poznáním i sportovními výzvami. I bez auta se každý
snadno dostane k pamětihodnostem tohoto regionu. Hlavní myšlenka: sbližování lidí
z různých národů, protože autobus a dráha nejedou jen na hranice.

 představuje turistické cíle okresů Bautzen (Budyšín), Görlitz (Zhořelec), Liberec a jejich
dostupnost prostředky veřejné dopravy
 vyhledává rozmanité túry a trasy i dopravní prostředky pro cyklisty
dovede vás k zámkům, zoologickým zahradám a vrcholkům kopců libereckého kraje
 shromažďuje tipy na výlety včetně map, průběhu a jízdního plánu
 naplánuje příjezd a odjezd prostředky veřejné dopravy
 najde vhodnou jízdenku
 do digitální mapy sestaví všechny aktuální jízdní řády, zastávky veřejné dopravy, síť turistických cest a cyklostezek a rovněž informace o gastronomii, ubytování a pořádaných akcích
 nabízí mobilní verzi na cesty pro koncová zařízení s možností připojení k internetu
 je projektem s podporou EU a nositelem ocenění „Euroregion Neisse-Nisa-Nysa“
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Snadné plánování
výletů a objevování
Euroregionu Nisa
www.neisse-go.de
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neisse-go

NEISSE:GO

neisse-go.d

e

Servisní čísla
Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH
Tel.: 03581 339595, fax: 03581 339505, www.GoerlitzTakt.de
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Tel.: 03583 77410, fax: 03583 774142, www.kvg-zittau.de
Lassak-Reisen, Bautzener Busreisen
Tel.: 03591 600037, fax: 03591 600038, www.lassak-reisen.de
ODEG – Ostdeutsche Eisenbahn GmbH
Tel.: 03581 7648910, fax: 03581 7648914, www.odeg.de
Omnibusbetrieb Beck
Tel.: 03594 703626, fax: 03594 703607, www.beck-busreisen.de
Omnibusbetrieb S. Wilhelm
Tel.: 035938 5830, fax: 035938 58358, www.swilhelm-reisen.de
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Tel.: 03591 6260, fax: 03591 626100, www.regiobus-bautzen.de
Sächsisch-Oberlausitzer-Eisenbahngesellschaft mbH
Tel.: 03583 540540, fax: 03583 516462,
www.zittauer-schmalspurbahn.de
Schmidt-Reisen, autobusový dopravce
Tel.: 035935 2860, fax: 035935 28631,
www.schmidt-reisen-radibor.de
Die Länderbahn GmbH DLB

Tel.: 089 548 889 725, fax: 089 548 889 729, www.trilex.de

Více informací

(0800) ZVON – INFO
(0800) 9866 - 4636
bezplatně z pevné sítě
a mobilních sítí
Po – Pá 7:00 – 18:00 hod.
www.zvon.de
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