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O systému PID
Pražská integrovaná doprava (PID) je moderní dopravní systém
pokrývající území hl. m. Prahy a podstatné části Středočeského kraje.
Kromě prostředků městské hromadné dopravy v Praze zahrnuje
například také železnici a velké množství příměstských linek spojujících
Prahu s okolními městy a obcemi.
Základní filozofií PID je možnost cestovat po celém regionu na jednu
jízdenku, a to bez ohledu na počet přestupů, zvolený dopravní
prostředek a dopravce. Integrovaný systém též zajišťuje koordinaci
různých dopravců, díky čemuž mohou vznikat přestupní vazby mezi
jednotlivými linkami i dopravními prostředky (například návaznosti vlak
– autobus).

3

Linky PID
Do systému Pražské integrované dopravy patří metro, tramvaje,
autobusy, vlaky, přívozy a lanová dráha na Petřín. Linky se dělí na
městské (MHD Praha) a příměstské (regionální). Zatímco v Praze lze
potkat všechny uvedené dopravní prostředky, mimo hlavní město jezdí
pouze příměstské autobusy, vlaky a přívozy.

Metro

A

B

C

Linky metra jsou označeny velkými písmeny a odlišeny barevně:
A – zelená, B – žlutá, C – červená. Všechny tři linky jsou
v provozu každý den cca od 5:00 do 24:00. Všechny stanice
metra jsou na území hl. m. Prahy.

Tramvaje
Tramvaje jsou označeny čísly a obsluhují pouze
území hl. m. Prahy.

1–26

Denní linky jezdí cca od 5:00 do 0:30, noční linky
jezdí cca od 0:30 do 5:00.

91–99

Autobusy
Denní linky – v provozu cca od 4:30 do 0:30
•
•
•
•

Městské – jezdí pouze na území hl. m. Prahy
Příměstské – spojují hl. m. Prahu s okolními
městy a obcemi
Školní městské linky - jezdí pouze na území
hl. m. Prahy
Regionální – zajišťují regionální vazby
mimo území hl. m. Prahy

100–250
300–420
251–280
421–740

Noční – v provozu cca od 0:30 do 5:00
•
•

Městské
Příměstské

901–930
951–979

Vlaky
Vlakové linky PID jsou označené zpravidla
písmenem S nebo R a číslem (např. S1, S23, R45).
Do systému PID patří pouze osobní a spěšné
vlaky a vybrané vlaky vyšší kategorie - vždy jen
2. vozová třída.

S1–S99
R1–R99
a jiné

Linky náhradní dopravy
Při výlukách se typicky označují písmenem X a symbolem linky,
kterou nahrazují (např. X1, XC nebo XS1). V některých případech
se používají číselné řady 27–40 (denní tramvaje) nebo 281–299
(autobusy).
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Přívozy
Nejen břehy v Praze spojují přívozy označené písmenem P
a číslicí (např. P1, P2).

Lanová dráha na Petřín
Lanová dráha spojuje Petřín s Újezdem, kde je návaznost
na tramvaje. V provozu je celoročně od 9:00 do 23:30, vyjma
několika týdnů technické odstávky na jaře a na podzim.

Linka 1
Tato linka je určena pro cestující se sníženou schopností pohybu
a orientace; držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P; těhotné ženy
(včetně jejich doprovodu) a cestující s dětmi do 3 let věku.
Cestujícím je povolena přeprava vozíků pro invalidy, psů,
dětských kočárků a zavazadel.
Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.

Airport Express – AE
Expresní linka vedená v trase Praha hlavní nádraží – Praha
letiště. Na této lince platí zvláštní jízdné PID a Tarif ČD
(ČD – České dráhy, akciová společnost).
Zastávky na lince nejsou zařazeny do tarifních pásem PID
a neplatí zde běžné jízdenky PID ani slevy PID. Text v této
brožuře se jízdným na lince AE nezabývá.

Do Pražské integrované dopravy nepatří žádné jiné linky, které
nejsou označeny uvedenými způsoby (tj. například autobusové linky
Středočeské integrované dopravy (SID) označované typicky kombinací
písmene a číslic). PID též nezahrnuje dálkové vlaky, vyjma vybraných
vlaků vyšší kategorie, lodní linky vyjma přívozů označených výše
uvedeným způsobem, ani ostatní lanové dráhy (např. v ZOO Praha).
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Tarifní pásma PID
Tarifní pásma na území Prahy
Celkem se území Prahy počítá jako čtyři tarifní pásma (dvojpásmo P
a pásma 0 a B). Rozdělení do pásem není územní (nelze je zakreslit do
mapy).
Pásmo P se počítá jako dvě tarifní pásma! Do pásma P jsou zařazeny
všechny městské linky (tzn. všechny linky metra, tramvají, městských
autobusů, přívozů, lanová dráha na Petřín a vybrané železniční stanice
v centru Prahy).
Do pásem 0 a B jsou zařazeny úseky příměstských
autobusových linek a přívozů na území Prahy a vybrané
železniční stanice a zastávky
mimo centrum Prahy. Zastávky a stanice na okraji města
patří do pásma B, zastávky
a stanice blíže k centru patří
do pásma 0.

Tarifní pásma PID v Praze
MHD Praha

Metro

Tram

Bus

P

0

B

P

0

B

1

0

B

1

Lanovka Přívoz

P

Vlak

dvojpásmo pro městské
linky a vlaky
(celé území Prahy)

Příměstský
autobus

0, B

Praha

dojezdová pásma
příměstských linek a vlaků
(na území Prahy)

Středočeský kraj

Že rozdělení není územní a pásma se překrývají, je vidět na konečných
stanicích metra. Například stanice metra B Zličín je v pásmu P (protože
metro je městská linka), ovšem pro příměstské linky je stejná zastávka
v pásmu B. O příslušnosti stanice/zastávky do tarifního pásma
rozhoduje vždy jízdní řád dané linky.

Vnější tarifní pásma
Pro potřeby výpočtu cen jízdného je celý region rozdělen do tzv.
vnějších pásem. Mimo Prahu jsou tato pásma označena čísly 1 až 7 dle
následujícího schématu.

Zjednodušené schéma tarifních pásem PID
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Roudnice n. L.

5

Liběchov

Straškov-Vodochody

platnost od 1. 4. 2017
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Štětí

Mělník

Seletice

Velvary

5

Kralupy
n. Vlt.

4

Podlešín

3

Kladno

Unhošť

2

Benátky n. Jiz.
Odolena
Voda

5

Roztoky

Hostivice

Praha
P0B

Úvaly

Černošice

D. Břežany

1

Jílové u Prahy

Pyšely

Čerčany
Týnec n. Sáz.

Nový Knín

Neveklov

Sedlčany

6

Kostelec nad

Kouřim

Kutná
2 Černými lesy
Hora
Zásmuky
3
4 5
6 7
Kamenice

Štěchovice
Dobříš

Pečky

Mnichovice

Řevnice
Mníšek p. Brdy
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Český Brod

Jesenice Říčany

Beroun

Nymburk
Lysá n. L.
Stará Boleslav
Brandýs n. L.
Sadská
Poděbrady
Čelákovice

Kostelec n. L.

1

Rudná

7

Milovice

Neratovice

Libčice n. Vlt.

Loučeň

7

6

5

Benešov
Bystřice

Sázava

Uhlířské
Janovice

Cestování po Praze
Cestuji občas
Přehled jízdenek pro jednotlivou jízdu
pouze na území Prahy (pásma P, 0 a B)
Jízdenky
Základní
90 min.

Krátkodobá
30 min.

1 den
24 hod.

3 dny
72 hod.

Plnocenná
(Dospělý)

Zvýhodněná
(Dítě*, Senior**)

32 Kč

16 Kč

24 Kč

12 Kč

110 Kč

55 Kč

310 Kč

Nárok na přepravu za zvýhodněné jízdné
*

Děti od 6 do 15 let+ (pokud neprokážou nárok na přepravu za 0 Kč),
od 10 let+ musí prokázat věk průkazkou se jménem, příjmením,
fotografií a datem narození, ověřenou jejím vydavatelem (právnickou
osobou, např. školou).

**

Senioři od 60 do 70 let+ (pokud nemají nárok na přepravu za 0 Kč)
pouze s průkazkou PID „Senior 60–70“ nebo „Senior 60-65.“
Cestující od 15 do 60 let+ a cestující, kteří nesplní podmínky
poskytnutí slevy, platí plnou cenu jízdného.

Nárok na přepravu za 0 Kč
•

Osoba doprovázející dítě do věku 3 let+ (neplatí ve vlacích PID,
na lince AE a na příměstských autobusových linkách ve vnějších
tarifních pásmech). Dítě se musí prokázat „Průkazem dítěte do
3 let“ (cena dokladu 20 Kč) nebo občanským průkazem nebo
cestovním pasem.

•

Děti do 6 let+ bez nutnosti prokazovat věk (ve vlacích max. 2 děti).

•

Děti od 6 do 15 let+ a Senioři od 65 do 70 let+, kteří jsou držiteli
čipové karty s nahraným Dokladem o nároku na zvláštní ceny
jízdného1 (cena dokladu 120 Kč, platnost dokladu max. 6 let) nebo
„Průkazem dítě 6-15“, resp. „Průkazem senior 65-70“ v papírové
podobě (cena průkazu 20 Kč).

+

Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku (včetně) do dne předcházejícímu dni
narozenin uvedeného věku.

1

Do 10 let+ mohou děti prokázat nárok i průkazkou se jménem, příjmením, fotografií
a datem narození, ověřenou jejím vydavatelem (právnickou osobu, např. školou).
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•

Senioři od 70 let+ (kromě vlaků2), kteří prokážou věk občanským
průkazem členské země Evropské unie, cestovním pasem,
povolením k pobytu v ČR nebo identifikační průkazkou PID.

•

Držitelé českého průkazu ZTP (kromě vlaků).

•

Držitelé českého průkazu ZTP/P (kromě vlaků), včetně
kompenzační pomůcky, průvodce nebo vodícího psa, pokud
se přepravují současně s tímto držitelem.
Cestující, který nesplní podmínky přepravy za 0 Kč, jízdné platí.

Kde získat jednotlivé jízdenky
Automaty na výdej jízdenek PID
Automaty na výdej jízdenek PID jsou instalovány ve všech stanicích
metra a na některých zastávkách povrchové dopravy. Pro cestování po
Praze si zvolte jízdenku za 24, 32 nebo 110 Kč. Opakovaným stiskem
lze zakoupit více jízdenek najednou. Pokud volíte zvýhodněné jízdné
nebo přepravné za zavazadlo, stiskněte před volbou jízdenky tlačítko
ZVÝHODNĚNÁ. Po dokončení volby vhoďte požadovaný obnos
a odeberte si své jízdenky a vrácené mince. Automaty přijímají pouze
kovové mince, nikoliv bankovky.
Na vybraných místech jsou instalovány multifunkční automaty,
které přijímají také bankovky nebo platební karty.

Trafiky a vybrané obchody
Infocentra ROPID a Dopravního podniku
hl. m. Prahy
Seznam infocenter viz str. 26

Řidiči autobusů
Řidiči městských autobusů prodávají jízdenky, avšak s přirážkou
(základní jízdenka 40 Kč, zvýhodněná 20 Kč).
Řidiči tramvají jízdenky neprodávají!
Všechny papírové jízdenky jsou
platné až po označení!
Jízdenku označte pouze jednou,
při prvním nástupu do vozidla
(přepravního prostoru)!
Označování jízdenek při cestě
vlakem viz str. 17.

8

+

Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku (včetně) do dne předcházejícímu dni
narozenin uvedeného věku.

2

Pro cestování vlaky PID za 0 Kč musí být senior nad 70 let držitelem čipové karty
s nahraným Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného (cena dokladu 20 Kč, platnost dokladu 4 roky) nebo papírového „Průkazu senior 70+“ (cena dokladu 20 Kč).

SMS jízdenka
Pomocí zprávy SMS lze získat jízdenky v ceně 24, 32, 110
nebo 310 Kč zasláním SMS zprávy s textem „DPT24“, „DPT32“,
„DPT110“ nebo „DPT310“ (podle ceny jízdenky) na číslo 902 06.
Zaplatíte za ni její hodnotu plus cenu SMSky účtovanou vaším
operátorem. Jiné jízdenky než výše uvedené (např. zvýhodněné)
nelze pomocí SMS pořídit. U jízdenek za 110 a 310 Kč bude
vyžadována potvrzující SMS zpráva „Ano“ na číslo 902 06.

Objednaná SMS jízdenka přijde zpravidla do dvou minut, je
třeba na ni vyčkat před nástupem do vozidla nebo vstupem do
přepravního prostoru.
SMS jízdenka platí jen v pásmu P (linky MHD Praha) a neplatí ve
vlacích ani v příměstských autobusech (č. 300 – 740 a 951 – 979),
v pásmech 0 a B ani ve vnějších tarifních pásmech!
Pro získání SMS jízdenky je třeba vlastnit SIM kartu českého
operátora a mít aktivovanou službu Premium SMS.

Mobilní aplikace „Sejf“
Pro chytré telefony existuje též aplikace s názvem „Sejf“,
pomocí které si lze po nabití kreditu objednávat jednotlivé
jízdenky (pouze plnocenné).

Jízdenky pořízené tímto způsobem platí jen v pásmu P (linky
MHD Praha) a neplatí ve vlacích ani v příměstských autobusech
(č. 300 – 740 a 951 – 979), v pásmech 0 a B ani ve vnějších
tarifních pásmech!
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Pravidelné cestování po Praze
Při častějším cestování s PID se vyplatí pořídit si předplatné.

Přehled předplatních jízdenek platných
pouze na území Prahy (pásma P, 0 a B)
Jízdenky

Dospělý 3

Měsíční
(90denní)

5měsíční

260 Kč

260 Kč

250 Kč

1 480 Kč

720 Kč

720 Kč

660 Kč

4

2 400 Kč 2 400 Kč

(300denní)

Roční
(365denní)

Senior

2 450 Kč 1 200 Kč 1 200 Kč 1 100 Kč

(150denní)

10měsíční

Student

550 Kč

(30denní)

Čtvrtletní

Junior

3 650 Kč

Věkové kategorie
Dospělý
Junior
Student

Jsem dospělý od 19 do 60 let+.
Jsem junior od 15 do 19 let+.
Jsem student od 19 do 26 let+ denní nebo prezenční
formy studia školy akreditované v ČR. Pro přiznání
slevy se vyžaduje potvrzení o studiu vydané školou,
případně platný průkaz ISIC.

Senior

Jsem dospělý od 60 do 65 let+.

Výše uvedené kupóny jsou nepřenosné (vázané na konkrétní
osobu).

Přenosné kupony platné na území Prahy
Měsíční (30denní)

670 Kč

Čtvrtletní (90denní)

1 880 Kč

Roční (365denní)

6 100 Kč

Jak získat předplatné
Předplatné jízdné se na území Prahy poskytuje v papírové podobě
k průkazce PID nebo ve formě elektronického záznamu na čipovou kartu.
K přenosným kuponům v papírové podobě není potřeba průkazka PID.
Seznam prodejních míst viz str. 27
+

Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku (včetně) do dne předcházejícímu dni
narozenin uvedeného věku.

3

Cestující, který je držitelem platné předplatní časové jízdenky pro dospělé, může
o víkendech a státních svátcích přepravit bezplatně s výjimkou vlaků 1 dítě do věku
15 let+ (od 10 let+ povinnost prokázat věk dítěte).

4

S omezeně volitelným začátkem platnosti v období od 15. 8. do 1. 11.
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Příměstské cestování
Jednotlivé jízdné
Všechny jízdenky mají danou časovou a pásmovou platnost. Pro každou
cestu potřebujete jízdenku, která platí dostatečně dlouho, po celou
dobu vaší cesty (časová platnost), a zároveň s ní lze projet požadovaný
počet pásem (pásmová platnost). Všechny jízdenky jsou plně přestupní,
na počtu přestupů tedy nezáleží, avšak doba čekání na přestupech se
započítává do celkového času cesty.
Tarifní pásma na sebe navazují v pořadí: P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; resp.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0, P. Jízdenky platí vždy pouze pro navazující pásma.
Takže pokud jedete například z pásma P do pásma 2, potřebujete vždy
alespoň šestipásmovou jízdenku (P – dvojpásmo, 0, B, 1, 2), a to i když
některým z pásem pouze projíždíte a daná linka v něm nezastavuje.

Přehled jízdenek pro jednotlivou jízdu
linkami PID (Praha + Region)
Pásmová
platnost

Časová platnost

2 pásma *

15 min.

2 pásma

**

30 min.

3 pásma

***

30/60 min.***

4 pásma

90 min.

5 pásem

2 hod.

6 pásem

2,5 hod.

7 pásem

3 hod.

8 pásem

3,5 hod.

9 pásem

4 hod.

10 pásem

4,5 hod.

11 pásem

5 hod.

11 pásem

24 hod.

Dospělí

Dítě

12 Kč
18 Kč
24 Kč
32 Kč
40 Kč
46 Kč
54 Kč
62 Kč
68 Kč
76 Kč
84 Kč
160 Kč

6 Kč
9 Kč
12 Kč
16 Kč
20 Kč
23 Kč
27 Kč
31 Kč
34 Kč
38 Kč
42 Kč
80 Kč

Dvoupásmová jízdenka za 12 Kč (resp. 6 Kč) neplatí v Praze a neplatí
ani ve vlacích (lze ji použít pouze v autobusech k přejezdu mezi
dvěma mimopražskými (vnějšími) pásmy).
**
Dvoupásmová jízdenka za 18 Kč (resp. 9 Kč) neplatí v pásmech P a 0
(lze ji použít pouze k přejezdu mezi dvěma mimopražskými (vnějšími)
pásmy nebo mezi pásmy B a 1).
***
Jízdenku za 24 Kč (resp. 12 Kč) lze využít dvojím způsobem: (a) Pro
příměstskou cestu mezi třemi vnějšími pásmy nebo pro kombinaci
pásem 0, B, 1 nebo B, 1, 2, pak platí 60 minut. (b) Pro vnitroměstskou
cestu po pásmech P, 0 a B (území hl. m. Prahy), pak platí 30 minut.
*
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Věkové kategorie
Dospělý

Jsem dospělý od 15 do 70 let+.

Dítě

Jsem dítě od 6 do 15 let+.
Děti od 10 let+ musí prokázat věk průkazkou
se jménem, příjmením, fotografií a datem narození,
ověřenou jejím vydavatelem (právnickou osobou,
např. školou).

Sleva pro seniory (do 70 let+) se ve vnějších pásmech neposkytuje.

Nárok na přepravu zdarma
•

Děti do 6 let+ bez nutnosti prokazovat věk (ve vlacích max. 2 děti).

•

Senioři od 70 let+ (kromě vlaků), kteří prokážou věk občanským
průkazem členské země Evropské unie, cestovním pasem,
povolením k pobytu v ČR nebo identifikační průkazkou PID.

•

Držitelé českého průkazu ZTP (kromě vlaků).

•

Držitelé českého průkazu ZTP/P (kromě vlaků), včetně
kompenzační pomůcky, průvodce nebo vodícího psa, pokud
se přepravují současně s tímto držitelem.

Předplatné jízdné
Kupony pro příměstské linky je možné zakoupit jak k předplatnému
pro území Prahy, tak i samostatně. Je také možné vynechat pásmo P
a pořídit si na Prahu předplatné pouze pro pásma 0 a B (tzn. jen
příměstské linky, bez MHD v Praze), avšak pouze společně s alespoň
jedním vnějším pásmem (nelze si předplatit pouze samotná pásma 0 a B).
Pro předplatné jízdné se pásma 0 a B počítají dohromady jako jedno
pásmo a označují se jako pásmo 0.
Předplatné pro příměstské linky se vydává jak v elektronické podobě,
tak v papírové podobě (k průkazce PID). V obou případech si můžete
zvolit počáteční datum platnosti (kromě žákovského jízdného).
Vyberte si, pro která z pásem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si chcete pořídit
předplatné. Vybraná pásma na sebe musí navazovat, pásmo 0 nelze
pořídit samostatně. Cena se odvíjí od počtu vybraných pásem a délky
předplatného.

Jak zakoupit předplatní jízdné?
Kontaktní místa umístěná například ve většině stanic metra nabízejí
prodej předplatních kupónů. Pro nákup elektronického jízdného je
možné využít též e-shop Dopravního podniku hl. m. Prahy.
V papírové podobě je možné jízdenky zakoupit také ve vybraných
pokladnách ČD.
Seznam prodejních míst viz str. 27
+ Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku (včetně) do dne předcházejícímu dni
narozenin uvedeného věku.
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Přehled předplatních jízdenek pro
cestování po regionu (mimo Prahu)
Počet
pásem
1
2
3
4
5
6
7
8

Dospělý
měsíční 5

Dospělý
čtvrtletní 6

300 Kč
460 Kč
700 Kč
920 Kč
1 130 Kč
1 350 Kč
1 560 Kč
1 780 Kč

760 Kč
1 200 Kč
1 800 Kč
2 400 Kč
3 000 Kč
3 600 Kč
4 200 Kč
4 800 Kč

Dítě
měsíční 5

150 Kč
230 Kč
350 Kč
455 Kč
565 Kč
675 Kč
780 Kč
890 Kč

Dítě
čtvrtletní 6

380 Kč
600 Kč
900 Kč
1 190 Kč
1 500 Kč
1 795 Kč
2 100 Kč
2 400 Kč

Věkové kategorie
Dospělý

Jsem dospělý od 15 do 70 let+.

Dítě

Jsem dítě od 6 do 15 let+.

Sleva pro seniory (do 70 let+) se ve vnějších pásmech neposkytuje.

Žákovské a studentské jízdné
Žákům a studentům škol v denní nebo prezenční formě studia je na
příměstských linkách poskytována sleva na jednotlivé i předplatné
jízdné. Tato sleva je platná pouze pro cesty mezi bydlištěm a školou.
Nárok na toto zvláštní jízdné je třeba prokázat platným žákovským
průkazem. Zvláštní jízdné se neposkytuje o prázdninách a obvykle ani
o víkendech. Neplatí na nočních linkách. Uvedené jízdné platí pouze
v příměstské dopravě (pásma 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). V pražské hromadné
dopravě (pásmo P) jsou podmínky pro žáky a studenty odlišné. Toto
jízdné tedy v pásmu P neplatí!

Jak získám žákovský průkaz?
Tiskopis žákovského průkazu lze získat v pokladnách ČD, ve vybraných
předprodejích v metru a též v informačních kancelářích či výdejnách
jízdenek některých autobusových dopravců. Aby byl žákovský průkaz
platný, musí být potvrzený školou a ověřený dopravcem.

+ Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku (včetně) do dne předcházejícímu dni
narozenin uvedeného věku.
5
V papírové podobě i 30denní.
6
V papírové podobě i 90denní.
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Pravidla pro žákovské a studentské jízdné jsou stanovena na základě
usnesení vlády. Žákovské průkazy platí nejen v Pražské integrované
dopravě, ale lze je využít k získání slevy i u dopravců mimo PID podle
jejich tarifu (ovšem opět pouze pro cestování mezi školou a bydlištěm).

R
O
Z

V

Jednotlivé jízdenky
Žádná z následujících jízdenek neplatí ve vlacích PID (tam lze
použít pouze předplatní jízdenky PID).
Platí pouze v příměstských autobusech (č. 300–740).

Pásmová
platnost

*

**

Časová platnost

2 pásma *

15 min.

2 pásma

30 min.

**

3 pásma

60 min.

4 pásma

90 min.

5 pásem

2 hod.

6 pásem

2,5 hod.

7 pásem

3 hod.

8 pásem

3,5 hod.

9 pásem

4 hod.

Žák

Student

4 Kč
6 Kč
9 Kč
12 Kč
15 Kč
17 Kč
20 Kč
23 Kč
25 Kč

9 Kč
13 Kč
18 Kč
24 Kč
30 Kč
34 Kč
40 Kč
46 Kč
51 Kč

Dvoupásmová jízdenka za 4 Kč, resp. 9 Kč neplatí v Praze (lze ji použít
pouze k přejezdu mezi dvěma mimopražskými (vnějšími) pásmy).
Dvoupásmová jízdenka za 6 Kč, resp. 13 Kč neplatí v pásmech
P a 0 (lze ji použít pouze k přejezdu mezi dvěma mimopražskými
(vnějšími) pásmy nebo mezi pásmy B a 1).

Věkové kategorie
Žák

Jsem žák od 6 do 15 let+ školy akreditované v ČR
a mám platný žákovský průkaz.

Student

Jsem student denní nebo prezenční formy studia
od 15 do 26 let+ školy akreditované v ČR a mám
platný žákovský průkaz.

+ Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku (včetně) do dne předcházejícímu dni
narozenin uvedeného věku.
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Jak získat jednotlivé žákovské/studentské
jízdné?
Jednotlivé jízdenky pro žáky a studenty lze zakoupit pouze u řidičů
příměstských autobusů. Řidiči se je třeba prokázat platným žákovským
průkazem.

Předplatné jízdné
Předplatní jízdenky zvláštní zlevněné lze, na rozdíl od
jednotlivých jízdenek, používat i ve vlacích PID. Jinak platí
stejné obecné podmínky a omezení pro uznávání žákovského
jízdného. Je vyžadován žákovský průkaz. Na jiných trasách
než je škola – bydliště, o prázdninách, víkendech (není-li na
žákovském průkaze uvedeno jinak) a v noci toto předplatné
neplatí a cestující si musí koupit obyčejnou jízdenku.
Předplatné pro příměstské linky se vydává jak v elektronické
podobě na čipové kartě, tak v papírové podobě (k průkazce
PID). V obou případech však pouze na pevné kalendářní
období (na jeden kalendářní měsíc nebo na jedno celé pololetí
školního roku). Kupony se neprodávají na měsíce červenec
a srpen, ani v těchto měsících neplatí!
Vyberte si, pro která z pásem 07, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si chcete pořídit
předplatné. Vybraná pásma na sebe musí navazovat, pásmo 0
nelze pořídit samostatně. Cena se odvíjí od počtu vybraných
pásem a délky předplatného.

Počet
pásem
1
2
3
4
5
6
7 10
8 10

Žák
měsíční 8

110 Kč
170 Kč
260 Kč
345 Kč
420 Kč
500 Kč
585 Kč
665 Kč

Žák
5měsíční 9

Student
měsíční 8

510 Kč 225 Kč
795 Kč 345 Kč
1 195 Kč 525 Kč
1 590 Kč 690 Kč
1 970 Kč 845 Kč
2 360 Kč 1 010 Kč
2 745 Kč 1 170 Kč
3 135 Kč 1 335 Kč

Student
5měsíční 9

1 020 Kč
1 590 Kč
2 395 Kč
3 180 Kč
3 945 Kč
4 725 Kč
5 490 Kč
6 270 Kč

+

Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku (včetně) do dne předcházejícímu dni
narozenin uvedeného věku.

7

Pro účely předplatného jízdného jsou pásma 0 a B počítána dohromady jako
jedno tarifní pásmo a označují se jako pásmo 0. Pásmo 0 lze zakoupit pouze
v kombinaci s alespoň jedním vnějším pásmem, nelze je pořídit samostatně.

8

Pouze na jeden celý kalendářní měsíc (kromě července a srpna).

9

Pouze na jedno pololetí školního roku (začátek platnosti buď 1. 9., nebo 1. 2.).

10

V papírové podobě jen v pokladnách ČD.
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Jak získat předplatné jízdné pro žáky
a studenty?
Kupony se prodávají na kontaktních místech ve většině stanic metra
nebo v osobních pokladnách ČD v železničních stanicích. Je potřeba
vlastnit čipovou kartu nebo průkazku PID a k tomu platný žákovský
průkaz. Žákovský průkaz nelze nahradit potvrzením o studiu ani
průkazem ISIC!

Odbavení na příměstských linkách
Příměstské autobusy
Při cestování příměstskými autobusy je povinné nastupovat
pouze předními dveřmi11 a prokázat se řidiči platnou jízdenkou.

Zakoupení jízdenky
Pokud při nástupu nemáte potřebnou jízdenku, můžete si ji zakoupit
bez přirážky přímo u řidiče. Nákup příslušné jízdenky nejjednodušeji
provedete tak, že sdělíte řidiči svou cílovou zastávku. Jízdenka
zakoupená u řidiče příměstského autobusu se již neoznačuje a platí
okamžitě. Nezapomeňte si svou jízdenku od řidiče převzít a mějte ji po
celou cestu u sebe pro případnou kontrolu přepravním kontrolorem.
S jízdenkou je možno i přestupovat (v rámci její časové a pásmové
platnosti).

Cestování s předplatní jízdenkou
Pokud vlastníte předplatné alespoň pro část cesty, ukažte svůj doklad
při nástupu řidiči. Elektronickou jízdenku také přiložte na čtecí zónu
pokladny. Poté, pokud vaše předplatné nepokrývá celou cestu,
si dokupte příslušnou jízdenku od řidiče (viz odstavec „Zakoupení
jízdenky“).

Vlaky PID
Do systému PID patří pouze osobní a spěšné vlaky a vybrané
vlaky vyšší kategorie - vždy jen 2. vozová třída
Některé vlakové linky S nemusí být integrovány v celé své
trase (směrem dál od Prahy míra integrace postupně klesá).
V úsecích, ve kterých nejsou vlakové linky S integrovány, doklady
PID neplatí. Informace o integraci linky S lze získat například
z jejího jízdního řádu.

Zakoupení jízdenky
Jízdenku získáte buď v automatech umístěných ve stanicích metra
a vybraných zastávkách povrchové dopravy nebo také v některých
pokladnách ČD.

11

Neplatí při cestě ze zastávky na území Prahy ve směru do „centra“, v těchto
případech je možný nástup všemi dveřmi.
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Označení jízdenky
Způsob odbavování v jednotlivých železničních stanicích a zastávkách
PID se liší podle jejich vybavenosti a probíhá v následujících variantách:
•

označování jízdenek PID na nástupišti (v prostorách stanice)
v označovači

•

označování jízdenek PID ve vlaku v označovači (náhradní označení
vlakovou četou pouze ve vlacích nevybavených označovači)

•

ve stanici/zastávce nelze označit jízdenku PID žádným výše
uvedeným způsobem (viz seznam dále)

Pokud není možné označit jízdenku PID pro poruchu všech
označovacích strojků, je cestující povinen opatřit si jízdenku dle tarifu
železničního dopravce (platí smluvní přepravní podmínky železničního
dopravce, prodej jízdenek železničního dopravce ve vlaku s případnou
manipulační přirážkou).
Ve stanicích a zastávkách, kde není možné označit jízdenku PID, může
cestující použít jízdenku PID jen tehdy, pokud ji má již označenu z jiného
dopravního prostředku PID nebo z jiné železniční stanice PID a jízdenka
vyhovuje pro zamýšlenou cestu pásmovou a časovou platností. Jinak
bude ve vlaku odbaven dle platného tarifu železničního dopravce.

Seznam železničních stanic/zastávek,
kde nelze dočasně označit jízdenku PID
(stav k 1. 5. 2017):
Benešov u Prahy 12
Bojanovice
*
Bojov
Brandýsek
Bříza obec
Cítov
Ctiněves
Čachovice
*
Čisovice
Dobříň
*
Dobříš
Dolní Beřkovice
Dřetovice
*
Dřísy
Hněvice
Horní Beřkovice
Horní Počaply
Hořátev
Kamenné Zboží
Kamenné Žehrovice
Kladno-Vrapice
Kleneč
*
Klínec

*

*
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Kostomlaty n. L.
Kralupy n. Vlt.-Minice
Králův Dvůr
Králův Dvůr-Popovice
*
Liběchov
Lužec nad Vltavou
*
Lysá n. L.-Dvorce
*
Malá Hraštice
*
Mělník-Mlazice
Mlčechvosty
Mnetěš
*
Mníšek pod Brdy
*
Mokrovraty
Mrač
Nelahozeves
Nelahozeves zámek
*
Nová Ves pod Pleší
Nové Ouholice
Nymburk hl. n. 12
Nymburk město
*
Otradovice
Otvovice
*
Ovčáry

Poděbrady 12
Roudnice n. L. 12
Roudnice n. L. město
Roudnice n. L.-Bezděkov
Roudnice n. L.-Hracholusky
*
Rymaně
*
Stará Boleslav
*
Stará Huť
Straškov
*
Štětí
Veleliby
Velké Zboží
*
Velký Borek
Vraňany
Vražkov
Všejany
Zákolany
Záluží

Ode dne vyhlášení bude ve stanici/zastávce možno provést označení
jízdenky PID.

Od 8. 5. 2017 je zkušebně umožněn prodej označených jízdenek PID pro jednotlivou
jízdu přímo v osobních pokladnách Českých drah
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Průkazky PID
Základní informace
Průkazky PID mají dvojí účel:
•

pokud si chcete zakoupit předplatné jízdné pro PID (např. 30denní
nebo 90denní jízdenku)

•

chcete-li prokázat nárok na slevu na jednotlivém jízdném (pro
děti a seniory)

K vystavení průkazky PID je po žadateli požadována řádně vyplněná
a podepsaná žádanka, občanský průkaz (cestovní pas) a fotografie
o rozměrech 3,5×4,5 cm (ne starší než rok). Při žádosti o vystavení
průkazky PID pro studenty od 19 do 26 let+ je požadováno vyplněné
potvrzení o studiu na žádance. Za vystavení průkazky PID zaplatí
žadatel 20 Kč a vydává se na počkání ve vybraných prodejních místech.
Seznam prodejních míst viz str. 27

Vymazat

p r a ž s k á i n t e g r o va n á d o p r ava
Žádost o vydání průkazky pro časovou jízdenku
(Veškeré údaje vyplňte hůlkovým písmem)

Druh
jízdenky:

občanská

)

*

✔

dítě 6 -15

)

*

junior 15 -19

)

*

student 19 -26

)

*

)

*

senior 60 -65

hmotná nouze

Datum narození:

Příjmení:

senior 65+

Jméno:

den

)

*

)

*

měs. rok

PSČ:
Vyplňuje žadatel o vydání průkazky pro občana v hmotné
nouzi (pouze občan s trvalým pobytem v ČR)

Vyplňuje škola – pouze u studentů 19 – 26 let
Potvrzujeme, že žadatel o vydání časové jízdenky

Rozhodnutí o přiznání důchodu pro invaliditu třetího stupně

je studentem …………… ročníku naší školy v denní nebo pre-

ode dne:

zenční formě studia ve školním roce

vydané kým:

…………………………………………………………

ostatní důvody:

…………………………………………………………

………..…… / …………..…

IČ školy:

Vyplňuje dopravce
Ověřil: ……………………………………………………………………
*) správný údaj označte křížkem

razítko školy a podpis oprávněného
zaměstnance školy

Cestující je povinen seznámit se s údaji uvedenými na rubové straně této žádanky
a při vystavení průkazky předložit průkaz totožnosti.

Druhy průkazek
Průkazka PID občanská
Určena pro cestující od 19 do 60 let+, kteří nejsou od 19 do 26 let+
studenty.
Lze na ni zakoupit předplatní jízdenky pro území hl. m. Prahy (pásma
P a 0 vč. B), vnější pásma (pásma 1–7), resp. kombinaci pásem 0 vč. B
a navazujících vnějších pásem.

+ Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku (včetně) do dne předcházejícímu dni
narozenin uvedeného věku.
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Průkazka PID žákovská
Určena pro děti od 6 do 15 let+.
Lze na ni zakoupit předplatní jízdenky pro vnější pásma, resp.
kombinaci pásem 0 vč. B a navazujících vnějších pásem za zvýhodněné
ceny, nebo ji lze použít jako doklad o nároku na zvýhodněné jednotlivé
jízdné („poloviční“ jízdenky).
Společně s žákovským průkazem dává nárok na nákup zvláštního
zlevněného jízdného pro žáky a studenty ve vnějších pásmech. Více
informací viz článek o žákovském jízdném na straně 13.
Pro děti do 10 let+ může na území Prahy sloužit k prokázání nároku na
přepravu za 0 Kč.

Průkazka PID Junior 15–19
Určena pro cestující od 15 do 19 let+.
Lze na ni zakoupit předplatní jízdenky pro území hl. m. Prahy (pásma
P a 0 vč. B), vnější pásma (pásma 1–7), resp. kombinaci pásem 0 vč. B
a navazujících vnějších pásem.
Společně s žákovským průkazem dává nárok na nákup zvláštního
zlevněného jízdného pro žáky a studenty ve vnějších pásmech. Více
informací viz článek o žákovském jízdném na straně 13.

Průkazka PID Student 19–26
Určena pro cestující od 19 do 26 let+, kteří studují v denní nebo
prezenční formě studia na akreditované škole v ČR.
Lze na ni zakoupit předplatní jízdenky pro území hl. m. Prahy (pásma
P a 0 vč. B), vnější pásma (pásma 1–7), resp. kombinaci pásem 0 vč. B
a navazujících vnějších pásem.
Společně s žákovským průkazem dává nárok na nákup zvláštního
zlevněného jízdného pro žáky a studenty ve vnějších pásmech. Více
informací viz článek o žákovském jízdném na straně 13.

Průkazka PID senior 60–70
Určena pro cestující od 60 do 70 let+.
Lze na ni zakoupit předplatní jízdenky pro území hl. m. Prahy (pásma
P a 0 vč. B), vnější pásma (pásma 1–7), resp. kombinaci pásem 0 vč. B
a navazujících vnějších pásem. (Senioři nicméně v regionu nemají
nárok na žádnou slevu.)
Průkazka také slouží na území Prahy k prokázání nároku na zvýhodněné
jednotlivé jízdné („poloviční“ jízdenky).

Průkazka PID pro zřetele hodné občany
Určena pro využití zejména na území Prahy.
Při zřizování je potřeba předložit:
•

potvrzení o pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně

+ Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku (včetně) do dne předcházejícímu dni
narozenin uvedeného věku.
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•
•
•

•

nebo Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu
třetího stupně
nebo potvrzení odboru sociální péče
nebo potvrzení o pobírání invalidního důchodu a současně
Rozhodnutí o nepřiznání starobního důchodu z důvodu,
že invalidní důchod, který žadatel pobírá, přesahuje hranici nejvyšší
výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. 1. 1996
případně potvrzení České správy důchodového zabezpečení
o vydání tohoto Rozhodnutí.

Lze na ni zakoupit předplatní jízdenky pro území hl. m. Prahy (pásma
P a 0 vč. B), vnější pásma (pásma 1–7), resp. kombinaci pásem 0 vč. B
a navazujících vnějších pásem. (V regionu není nárok na žádnou slevu.)
Průkazka také slouží na území Prahy k prokázání nároku na zvýhodněné
jednotlivé jízdné („poloviční“ jízdenky).

Čipová karta
Jak získat čipovou kartu?
Čipovou kartu je možné vyřídit osobně
v zákaznickém centru nebo na on-line na
webu. Seznam míst viz strana 29.

Kde zakoupit kupóny na čipovou kartu?
•

Předprodejní místa Dopravního podniku hl. m. Prahy

•

Kontaktní místa umístěná například ve většině stanic metra
nabízejí prodej předplatních kupónů.

•

E-shop Dopravního podniku hl. m. Prahy
Na adrese eshop.dpp.cz naleznete elektronický obchod, kde
si můžete zakoupit předplatní kupóny rychle, pohodlně a bez
front. Elektronický kupón zakoupený přes e-shop je potřeba na
čipovou kartu nahrát v dobíjecích automatech, tzv. validátorech,
ve stanicích metra!
Pro kategorie Junior, Student a Senior je možné zakoupit
zlevněné jízdné pouze po předchozí aktivaci čipové karty na
kontaktním místě. Pokud tuto aktivaci neprovedete, nabídne
vám e-shop pouze plnocenné jízdné. Studenti musí navíc každý
rok se začátkem školního roku prokázat nárok na slevu znovu
potvrzením o studiu, případně průkazem ISIC.
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Přeprava zavazadel a zvířat
Níže uvedené informace se nevztahují na vlaky PID (není-li uvedeno
jinak), ve kterých platí odlišné podmínky, které jsou uvedeny v SPPO ČD
a SPP KŽC (viz www.cd.cz a www.kzc.cz).

Zavazadla a kočárky
Cena přepravného za zavazadlo nebo dětský kočárek bez dítěte
je 16 Kč. Časová a pásmová platnost této jízdenky je shodná
s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který
zavazadlo přepravuje, maximálně však 300 minut.

Bezplatně lze přepravovat následující
zavazadla:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dětský kočárek s dítětem
Pes bez schrány (pouze v pásmu P, 0 a B a mimo vlaky PID) - viz dále
Zavazadla do rozměru 25 × 45 × 70 cm
Zavazadla tvaru desky do rozměru 100 × 100 × 5 cm
Zavazadla tyčového tvaru do délky 150 cm a průměru do 20 cm
včetně
Zvířata ve schráně do rozměru schrány 25 × 45 × 70 cm včetně
Maximálně dva páry lyží včetně lyžařských holí (pouze v obalu)
Snowboard

•

Nákupní tašku na kolečkách

Z přepravy jsou vyloučeny:
•
•

•
•
•
•

•

•

věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy
nebo opatřeními orgánů státní správy;
nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch,
oheň, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí
a zvířat;
věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř.
znečistit cestující nebo vozidlo;
jízdní kolo (neplatí za stanovených podmínek pro metro, tramvaje,
lanovou dráhu, plavidla, vlaky a cyklobusy) - viz dále;
věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi
mohly být cestujícím na obtíž;
zavazadlo, které je nebo jehož obsahem je nabitá střelná zbraň
(pro zbraně příslušníků armády nebo policie platí zvláštní
předpisy);
předmět, jehož rozměry přesahují 50 × 60 × 80 cm nebo předmět
tvaru válce, delší než 3 m nebo o průměru větším než 25 cm
a předmět deskového tvaru, je-li větší než 150 × 150 × 10 cm,
i když přesahují jeden z uvedených rozměrů; výjimku tvoří dětské
kočárky, vozík pro invalidy, jeden nebo dva páry lyží s holemi
v jednom obalu;
jakékoli motorové vozidlo včetně jízdních kol, koloběžek apod.
s pomocným motorkem (neplatí pro elektrické vozíky nebo jiné
elektrické kompenzační pomůcky pro invalidy).
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Stanovené rozměry může v jednom rozměru překročit hudební nástroj
včetně jeho obalu, sbalené skládací jízdní kolo, dětské odrážedlo nebo
dětské jízdní kolo pro dítě do 6 let věku.
Objemné předměty dosahující výše uvedených rozměrů lze vzít do
vozidla jako zavazadlo jen s ohledem na okamžité obsazení vozidla.

Přeprava jízdních kol
Bezplatně lze přepravovat jízdní kolo:
•

v metru s výjimkou první plošiny soupravy na každé první
a poslední plošině všech vozů max. 2 kola
• v tramvajích na plošině pro přepravu kočárků max. 2 kola
(pouze ve stanovených časových obdobích a stanovených
traťových úsecích)
• na lanové dráze na Petřín v druhém oddíle vozu max. 2 kola
• na plavidlech
• ve vlacích PID pouze na území hl. m. Prahy (pásma P, 0 a B)
a pouze s platnou jízdenkou PID
Cena za přepravu jízdního kola na příměstské lince Cyklobus je
16 Kč a platí pouze pro daný spoj.

Přeprava psů
Je-li pes umístěn v uzavřené schráně do rozměru 25 × 45 × 70 cm,
přepravuje se zdarma (vyjma vlaků).
Cena přepravného za psa ve schráně větší než 25 × 45 × 70 cm
nebo beze schrány je 16 Kč. Časová a pásmová platnost této
jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky
cestujícího, který psa přepravuje, maximálně však 300 minut.
Přepravné pro psa beze schrány ve všech pásmech PID na
24 hodin činí 80 Kč.
30denní jízdenka pro přepravu psa beze schrány platná ve
všech pásmech PID stojí 460 Kč.
Cestující s platným jízdním dokladem PID v Praze (pásma P, 0
a B) může přepravit psa zdarma s výjimkou vlaků PID.
Pes bez schrány může být přepravován, pouze má-li bezpečný
náhubek a je-li držen na vodítku na krátko.

Přeprava ostatních zvířat
Z ostatních živých zvířat může cestující vzít s sebou do vozidla
jen drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena
ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných schránách
s nepropustným dnem. Z hlediska přepravného pro schránu
se zvířetem platí stejné podmínky jako pro ostatní zavazadla, tzn.
pokud její rozměry nepřekračují 25 × 45 × 70 cm, přepravuje se
zdarma, jinak za 16 Kč.
Pokud je cestující vlastníkem jízdenky platné 1 a více dní, může
přepravit jedno zavazadlo nebo psa podléhající placení zdarma
(s výjimkou vlaků PID a jízdního kola v cyklobusu).
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Přepravní kontrola
Kontrola jízdenek
Níže uvedené informace se nevztahují na vlaky PID, ve kterých platí
odlišné podmínky, které jsou uvedeny v SPPO ČD a SPP KŽC (viz
www.cd.cz a www.kzc.cz).
Platnost jízdenek kontrolují pověření pracovníci jednotlivých dopravců,
zejména pak kontroloři Dopravního podniku hl. m. Prahy. Kontrolor
je ve vozidlech PID a v přepravním prostoru oprávněn požadovat od
cestujícího neprodlené předložení platné jízdenky, odebírat neplatné
jízdenky a uložit v případě jízdy bez platné jízdenky nebo jiném
porušení přepravních podmínek přirážku (pokutu). Předložením
jízdenky se rozumí předat jízdenku pověřené osobě dopravce do ruky.
Výše přirážky závisí zejména na druhu přestupku.
Nezaplatí-li cestující uloženou přirážku na místě, je ze zákona
č. 111/1994 Sb. a č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů povinen
prokázat se kontrolorovi osobními údaji, kterými jsou jméno, příjmení,
datum narození a adresa místa trvalého pobytu, uvedenými v osobním
dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem (občanský
průkaz, pas apod.). Pokud cestující není schopen prokázat svou
totožnost na místě kontroly, je povinen na výzvu kontrolora setrvat na
určeném místě do příchodu policie nebo jej na jeho výzvu následovat
na pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti. Cestující je dále
povinen po dobu nezbytně nutnou pro provedení kontroly platnosti
jízdního dokladu setrvat na místě kontroly.

Přestupek
Jízda bez platného jízdního
dokladu

Snížená
sazba *

1 500 Kč

800 Kč 13

Porušení přepravních
podmínek

400 Kč

400 Kč

Nezaplacení přepravného
za zavazadlo nebo psa

200 Kč

100 Kč

Zapomenutí platné
časové jízdenky
*

Základní
sazba

1 500 Kč

50 Kč 13, 14

Sazba při zaplacení přirážky na místě nebo do 15 dnů.

13

Přirážka se nesnižuje v případě, kdy se cestující prokáže padělaným jízdním dokladem (napodobeninou), jízdním dokladem pozměněným či upravovaným nebo jízdním dokladem jiné osoby. V takovém případě cestující platí vždy plnou výši přirážky
1 500 Kč!

14

Snížená přirážka 50 Kč se poskytuje, pouze pokud cestující vlastní platnou časovou
jízdenku s poskytnutými osobními údaji (s alespoň měsíční dobou platnosti), která
byla platná v době a místě přepravní kontroly, a tuto skutečnost prokáže v doplatkové pokladně Dopravního podniku hl. m. Prahy nejpozději do 15 dnů od data kontroly. (V případě použití vlaku PID bez platného jízdního dokladu PID nelze provést
dodatečné předložení jízdního dokladu PID.) Sníženou přirážku nelze zaplatit na
místě.
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Jak zaplatit přirážku?
Uloženou přirážku lze zaplatit třemi způsoby:
•

na místě (hotově)

•

v doplatkové pokladně Dopravního podniku hl. m. Prahy (nejdříve
následující den po provedené kontrole od 12:30)

•

bankovním převodem (číslo účtu spolu s dalšími podrobnostmi
obsahuje na své rubové straně Zápis o provedené přepravní
kontrole)

Jak poznám kontrolora Dopravního podniku
hl. m. Prahy?
Přepravní kontrolor se při kontrole prokazuje kontrolním odznakem se
čtyřmístným identifikačním číslem. Na vyžádání je přepravní kontrolor
povinen předložit kontrolovanému cestujícímu služební průkaz
s podobenkou a číslem shodným s číslem kontrolního odznaku.
Vzor kontrolního odznaku a služebního průkazu:

Kde najdu doplatkovou pokladnu?
Doplatková pokladna se nachází v přízemí budovy Centrálního
dispečinku Dopravního podniku hl. m. Prahy (Na Bojišti 5, Praha 2;
stanice metra I. P. Pavlova) přízemí vlevo - přepážka č. 10 a 11.

Otevírací doba pro veřejnost
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

10:00 – 17:30
10:00 – 17:30
8:00 – 15:00
8:00 – 15:00
8:00 – 15:00

Platby dlužných částek (přirážky, pokuty) poštovními složenkami
na adresu doplatkové pokladny provádět nelze! Platby
v doplatkové pokladně je možno provádět pouze v hotovosti
osobně nebo jinou osobou, pověřenou cestujícím.
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Vzor označení jízdenek

Označovací pole je tvořeno chemicky reagujícími proužky, které způsobí
dvoubarevné zabarvení vytištěných údajů po označení. Změna barvy je
patrná již 30 sekund až 1 minutu po označení, k úplnému vybarvení
dochází přibližně za 5 minut. Údaje z označovače na jízdenkách jsou
shodné s údaji uvedenými u jízdenek ze stacionárního automatu. Tyto
informace se vztahují ke všem jízdenkám vydávaným v předprodeji.

Označovač PID tiskne na jízdenku tyto údaje:
� as (hodiny - minuty)
datum (den - m�síc - rok)
tarifní pásmo
� íslo linky (pouze v tramvajích, autobusech
a p�ívozech)
eviden� ní � íslo vozu, vyjma p�ívoz� a �el.st.
(v metru umíst�ní ozna� ova� e v �el.st. její � íslo)
� íslo ozna� ova� e ( v metru ozna� ení stanice),
vyjma �el. st. a p�ívoz�
druh dopravy (A, ED, M, CD, PRIVOZ)
po�adové � íslo jízdenky
� íslo automatu

Údaje na jízdenkách15 vydaných řidičem
na příměstských autobusových linkách:
datum (den - m�síc - rok)
� as (hodiny - minuty)
tarifní pásmo
po�adové � íslo jízdenky
� íslo odbavovacího za�ízení
eviden� ní � íslo vozu
linka

15

Tato jízdenka se již neoznačuje.
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Přehled infocenter
Infocentrum organizace ROPID:
Infocentrum PID Hlavní nádraží
Provozní doba:
Umístění:

denně 8:00–12:00 a 12:30–18:30
zákaznické centrum ČD, přepážka 1

Infocentra Dopravního podniku hl. m. Prahy:
Můstek
Provozní doba:
Umístění:

denně 7:00–21:00
vestibul stanice metra Můstek
(výstup směr ulice 28. října)

Hlavní nádraží
Provozní doba:
Umístění:

pondělí–pátek 6:00–22:00,
sobota–neděle 7:00–21:00
odbavovací hala železniční stanice Praha
hl. n. (v levé / severní části haly, u vstupu
na nástupiště metra směr Letňany)

Anděl
Provozní doba:
Umístění:

denně 7:00–21:00
vestibul stanice metra Anděl (výstup
směrem ulice Plzeňská, křižovatka Anděl)

Hradčanská
Provozní doba:
Umístění:

pondělí–pátek 6:00–20:00
sobota 9:30–17:00
vestibul stanice metra Hradčanská
(v centrální části vestibulu)

Nádraží Veleslavín
Provozní doba:
Umístění:

pondělí–pátek 6:00–20:00
sobota 9:30–17:00
podchod stanice metra Nádraží Veleslavín

budova Magistrátu hlavního města Prahy
Provozní doba:
Umístění:

pondělí–čtvrtek 8:00–18:00
pátek 8:00–16:00
přízemí budovy Magistrátu,
Jungmannova 29 (budova Škodova paláce)

Letiště Václava Havla Praha - Terminál 1
Provozní doba:
Umístění:

denně 7:00–21:00
příletová hala Terminálu 1
letiště Václava Havla Praha

Letiště Václava Havla Praha - Terminál 2
Provozní doba:
Umístění:
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denně 7:00–21:00
příletová hala Terminálu 2
letiště Václava Havla Praha

Prodejní místa časových
a předplatních jízdenek PID
Železniční stanice
Prodej všech typů papírových doplňkových kuponů BUS+VLAK
je zajištěn ve všech pokladnách ČD. Ve vybraných stanicích je
možnost platby platební kartou.

Stanice metra
Všechna prodejní místa DP Praha ve stanicích metra zajišťují:
•
•
•
•

vydávání průkazek PID
prodej jízdenek pro jednotlivou jízdu PID
prodej krátkodobých časových jízdenek PID
prodej předplatních časových jízdenek PID

Prodejní místo

P*

Nemocnice Motol
Ano
Bořislavka
Dejvická
Ano
Můstek
Náměstí Míru
Želivského
Strašnická
Skalka
Ano
Depo Hostivař
Ano
Zličín
Ano
Luka
Hůrka
Smíchovské nádraží
Ano
Anděl (Na Knížecí)
Karlovo náměstí
Můstek
Florenc
Palmovka
Vysočanská
Ano
Rajská zahrada
Černý Most
Ano
Letňany
Ano
Ládví
Ano
Kobylisy
Ano
Nádraží Holešovice
I. P. Pavlova
Vyšehrad
Kačerov
Roztyly
Anoc
Opatov
Háje
Centrální dispečink DP Ano

Běžná pracovní doba
pracovní dny
sobota
6:00–20:00a
zavřeno
6:00–20:00a
zavřeno
6:00–20:00a
zavřeno
6:00–20:00a
zavřeno
6:00–20:00a
zavřeno
6:00–20:00a
zavřeno
a
6:00–20:00
zavřeno
6:00–20:00a 7:00–14:00
6:00–20:00a
zavřeno
6:00–20:00a 7:00–14:00
a
6:00–20:00
zavřeno
6:00–20:00a
zavřeno
6:00–20:00a 7:00–14:00
6:00–20:00a
zavřeno
6:00–20:00a 7:00–14:00
6:00–20:00a 7:00–14:00
6:00–20:00a 7:00–14:00
6:00–20:00a
zavřeno
6:00–20:00a
zavřeno
6:00–20:00a
zavřeno
6:00–20:00a 7:00–14:00
6:00–20:00
7:00–14:00
6:00–20:00a
zavřeno
a
6:00–20:00
7:00–14:00
6:00–20:00a
zavřeno
6:00–20:00b
zavřeno
6:00–20:00a
zavřeno
b
6:00–20:00
7:00–14:00
6:00–20:00
7:00–14:00
6:00–20:00a
zavřeno
6:00–20:00a
zavřeno
6:00–20:00a 7:00–14:00

Platba
kartou
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

P* Ověřování průkazek a prodej papírových kuponů na pevné
kalendářní období pro zvláštní žákovské jízdné
a
Polední pauza 12:45–13:15 a 30min. tech. pauza mezi 16:00 a 18:00
b
Polední pauza 12:45–13:15
c
Vydávání duplikátů
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Kontaktní místa - Lítačka
Informace jsou převzaty z webu www.litacka.cz

Expresní místa
Expresní výdej Karty, podání žádosti o vydání Karty, vydání zhotovené
karty, blokace Karty, odblokace Karty, přenos zakoupených kupónů,
změna údajů na potisku Karty (nutná výměna Karty), reklamace
nefunkčnosti Karty16, výdej/výměna Karty bez evidence16, výdej/výměna
Anonymní karty16
Škodův palác

Jungmannova 35/29, Praha 1

Centrála DPP

Na Bojišti 5 , Praha 2

Roztyly

Vestibul stanice metra C Roztyly

Infocentrum Hradčanská Vestibul stanice metra A Hradčanská

Kontaktní místa
Podání žádosti o vydání Karty, Vydání zhotovené karty, Změna údajů
na potisku Karty (nutná výměna Karty)
Infocentrum Nádraží Veleslavín
podchod stanice metra Nádraží Veleslavín
Nádraží Holešovice

vestibul stanice metra C Nádraží Holešovice

Můstek

vestibul stanice metra B Můstek

Infocentrum Můstek

vestibul stanice metra A Můstek

Letňany

vestibul stanice metra C Letňany

Kobylisy

vestibul stanice metra C Kobylisy

Anděl - Na Knížecí

vestibul stanice metra B Anděl (výstup
směrem na autobusové nádraží Na Knížecí)

Infocentrum Anděl

vestibul stanice metra B Anděl (výstup
směrem ulice Plzeňská, křižovatka Anděl)

Ceník
Lítačka

Expresně
Standard
(na počkání) (do 14 dnů)

První karta

200 Kč

100 Kč

50 Kč

Výměna z důvodu konce platnosti

100 Kč

50 Kč

0 Kč

Výměna

200 Kč

100 Kč

50 Kč

z jiného důvodu
*

16

V případě objednání online a vyzvednutí na pobočce se cena řídí
ceníkem Standard.

Pouze ve Škodově paláci.
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Online*
(poštou)

Ostatní prodejní místa
Automaty
pouze jízdenky pro jednotlivou jízdu PID - v celé územní oblasti
systému PID

Validátory
pouze pro elektronické jízdenky PID - ve stanicích metra a na
dalších místech

Infocentra DP
jednotlivé jízdenky a krátkodobé časové jízdenky PID

Vybrané papírové doplňkové kupony BUS+VLAK
lze také zakoupit na následujících místech:
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
v informační kanceláři dopravce
ČSAD Střední Čechy ve Staré Boleslavi
Český Brod

ve stánku před kulturním střediskem
na náměstí Arnošta z Pardubic

Kostelec nad Černými lesy v provozovně dopravce ČSAD Polkost
Mělník

v informační kanceláři dopravce
ČSAD Střední Čechy
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Informace o tarifu
a jízdném PID
květen 2017

Změna údajů a cen vyhrazena. Úplně znění Tarifu PID je k dispozici
v infocentrech Dopravního podniku hl. m. Prahy, v infocentru ROPID,
v předprodejních místech ve stanicích metra a na internetových
stránkách www.ropid.cz a www.dpp.cz.

Informace o tarifu a jízdném PID - květen 2017
Grafická úprava a sazba:

Bc. František Brynda

Náklad: 			

60 000 ks

Vydal ROPID v květnu 2017

234 704 560
www.ropid.cz
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P
O
B
1
2
3
4
5
6
7

z pásma

0

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

platnost

24 Kč
3 p/60 min

32 Kč
4 p/90 min

24 Kč
3 p/60 min

32 Kč
4 p/90 min

32 Kč
4 p/90 min

40 Kč
40 Kč
40 Kč
40 Kč
5 p/120 min 5 p/120 min 5 p/120 min 5 p/120 min

46 Kč
46 Kč
46 Kč
46 Kč
40 Kč
6 p/150 min 6 p/150 min 6 p/150 min 6 p/150 min 5 p/120 min

54 Kč
54 Kč
54 Kč
54 Kč
46 Kč
40 Kč
7 p/180 min 7 p/180 min 7 p/180 min 7 p/180 min 6 p/150 min 5 p/120 min

platnost

platnost

cena

cena

cena

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

platnost

18 Kč #
2 p/30 min

24 Kč
3 p/60 min

32 Kč
4 p/90 min

32 Kč
4 p/90 min

cena

32 Kč
4 p/90 min

18 Kč #
2 p/30 min

32 Kč
4 p/90 min

18 Kč #
2 p/30 min

24 Kč
3 p/60 min

32 Kč
4 p/90 min

platnost

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

24 Kč
3 p/60 min

32 Kč
4 p/90 min

32 Kč
4 p/90 min

32 Kč
4 p/90 min

4

platnost

24 Kč
3 p/60 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

24 Kč
3 p/60 min

24 Kč
3 p/60 min

24 Kč
3 p/60 min

3

24 Kč
3 p/60 min

24 Kč
3 p/60 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

2

18 Kč #
2 p/30 min

1

6

7

24 Kč
3 p/60 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

24 Kč
3 p/60 min

32 Kč
4 p/90 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

24 Kč
3 p/60 min

32 Kč
4 p/90 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

24 Kč
3 p/60 min

32 Kč
4 p/90 min

40 Kč
5 p/120 min

40 Kč
46 Kč
5 p/120 min 6 p/150 min

40 Kč
46 Kč
54 Kč
5 p/120 min 6 p/150 min 7 p/180 min

40 Kč
46 Kč
54 Kč
5 p/120 min 6 p/150 min 7 p/180 min

40 Kč
46 Kč
54 Kč
5 p/120 min 6 p/150 min 7 p/180 min

40 Kč
46 Kč
54 Kč
5 p/120 min 6 p/150 min 7 p/180 min

5

Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného
v kombinaci s předplatní jízdenkou pro Prahu

24 Kč
3 p/60 min

cena

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

Území hl. m. Prahy

18 Kč #
2 p/30 min

cena

B

Předplatní časová jízdenka
pro pásma P, 0 a B

P

dvojpásmo

platnost

cena

platnost

cena

platnost

cena

platnost

cena

do pásma

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU

dvojpásmo

pro danou kombinaci pásem lze
použít též jízdenku v ceně 12 Kč,
která je přestupní a platí max.
15 minut - neplatí ve vlacích PID

Vnější pásma: mimo území Prahy - pásma
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Pásmo B: stanovené úseky příměstských
autobusových linek na okraji území hl. m. Prahy,
stanovené úseky železničních tratí na okraji
území Prahy

Pásmo 0: stanovené úseky příměstských
autobusových linek na území hl. m. Prahy,
stanovené úseky železničních tratí na území
Prahy

Pásmo P: metro, tramvaje, městské autobusy
na území hl.m. Prahy, lanová dráha na Petřín,
přívozy a vyjmenované železniční stanice na
území Prahy zařazené do pásma P

#

4 p/90 min platnost jízdenky (počet pásem/
platnost v minutách)

VYSVĚTLIVKY:

Platnost:
od 10. června 2012

P
O
B
1
2
3
4
5
6
7

z pásma

0

24 Kč
3 p/60 min

32 Kč
4 p/90 min

46 Kč
6 p/150 min

platnost

2

24 Kč
3 p/60 min

32 Kč
4 p/90 min

32 Kč
4 p/90 min

62 Kč
46 Kč
40 Kč
8 p/210 min 6 p/150 min 5 p/120 min

68 Kč
54 Kč
46 Kč
40 Kč
9 p/240 min 7 p/180 min 6 p/150 min 5 p/120 min

platnost

platnost

platnost

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

24 Kč
3 p/60 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

24 Kč
3 p/60 min

18 Kč
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

32 Kč
4 p/90 min

24 Kč
3 p/60 min

32 Kč
4 p/90 min

4

6

7

32 Kč
4 p/90 min

84 Kč
68 Kč
62 Kč
54 Kč
46 Kč
40 Kč
11 p/300 min 9 p/240 min 8 p/210 min 7 p/180 min 6 p/150 min 5 p/120 min

platnost

platnost

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

24 Kč
3 p/60 min

32 Kč
4 p/90 min

24 Kč
3 p/60 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

24 Kč
3 p/60 min

32 Kč
4 p/90 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

24 Kč
3 p/60 min

32 Kč
4 p/90 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

24 Kč
3 p/60 min

32 Kč
4 p/90 min

40 Kč
5 p/120 min

40 Kč
46 Kč
5 p/120 min 6 p/150 min

40 Kč
46 Kč
54 Kč
5 p/120 min 6 p/150 min 7 p/180 min

40 Kč
46 Kč
54 Kč
62 Kč
5 p/120 min 6 p/150 min 7 p/180 min 8 p/210 min

24 Kč
3 p/60 min

24 Kč
3 p/60 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

18 Kč #
2 p/30 min

24 Kč
3 p/60 min

32 Kč
4 p/90 min

32 Kč
4 p/90 min

cena

5

40 Kč
46 Kč
54 Kč
62 Kč
68 Kč
5 p/120 min 6 p/150 min 7 p/180 min 8 p/210 min 9 p/240 min

76 Kč
62 Kč
54 Kč
46 Kč
40 Kč
10 p/270 min 8 p/210 min 7 p/180 min 6 p/150 min 5 p/120 min

cena

cena

cena

3

Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného

40 Kč
46 Kč
54 Kč
62 Kč
68 Kč
76 Kč
84 Kč
5 p/120 min 6 p/150 min 7 p/180 min 8 p/210 min 9 p/240 min 10 p/270 min 11 p/300 min

1

54 Kč
40 Kč
7 p/180 min 5 p/120 min

cena

24 Kč
3 p/60 min

18 Kč
2 p/30 min

32 Kč - platnost 90 min
24 Kč - platnost 30 min

40 Kč
5 p/120 min

cena

B

Jednotlivé jízdné v Praze:

P

dvojpásmo

platnost

cena

platnost

cena

platnost

cena

platnost

cena

do pásma

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU

dvojpásmo

pro danou kombinaci pásem lze
použít též jízdenku v ceně 12 Kč,
která je přestupní a platí max.
15 minut - neplatí ve vlacích PID

Vnější pásma: mimo území Prahy - pásma
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Pásmo B: stanovené úseky příměstských
autobusových linek na okraji území hl. m. Prahy,
stanovené úseky železničních tratí na okraji
území Prahy

Pásmo 0: stanovené úseky příměstských
autobusových linek na území hl. m. Prahy,
stanovené úseky železničních tratí na území
Prahy

Pásmo P: metro, tramvaje, městské autobusy
na území hl.m. Prahy, lanová dráha na Petřín,
přívozy a vyjmenované železniční stanice na
území Prahy zařazené do pásma P

#

4 p/90 min platnost jízdenky (počet pásem/
platnost v minutách)

VYSVĚTLIVKY:

Platnost:
od 10. června 2012

