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Stáhněte si aplikaci PID lítačka
a nakupujte jízdenky přímo z mobilu
Mladá Boleslav
Roudnice
nad Labem

Štětí

Louny
Řepov
Dymokury

Veltruby

Rakovník
Kutná Hora
Lubná

Zbraslavice
Kácov

Kařez

Český Šternberk

Votice
Příbram

Dobříš

Vyhledejte si nejlepší spojení

Vlašim

Sedlčany

Stahuj a jeď!

a lítejte svobodně po Praze
a Středočeském kraji.

pid.litacka.cz
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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).

metro
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tramvaje autobusy trolejbusy

vlaky

lanovka

přívozy
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Linky PID
Do systému Pražské integrované dopravy patří metro, tramvaje,
autobusy, trolejbusy, 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
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 Prahy.

A
B
C

Tramvaje
Tramvaje jsou označeny čísly a obsluhují pouze
území 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 Prahy
Příměstské – spojují Prahu s okolními městy
a obcemi
Školní městské linky - jezdí pouze na území
Prahy
Regionální – zajišťují regionální vazby mimo
území Prahy

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

Městské
Příměstské

100–250
300–420
251–280
421–740

901–930
951–979

Trolejbusy
Trolejbusy jsou označeny čísly a obsluhují pouze
území Prahy. Denní linky jezdí cca od 5:00 do 0:30.

50–68

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

4
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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).

Přívozy
Nejen břehy v Praze spojují přívozy označené
písmenem P a číslicí (např. P1, P2).

P1–P8

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

Krátkodobá
30 min.

1 den
24 hod.

3 dny
72 hod.

Plnocenná

Zvýhodněná

(dospělý)

(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 (státní
správou, školou nebo dopravcem).
** Senioři od 60 do 65 let+ pouze s průkazkou PID „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
• Děti do 6 let+ bez nutnosti prokazovat věk.
• Děti od 6 do 15 let+ a Senioři od 65 do 70 let+, kteří jsou držiteli1
elektronického záznamu s Dokladem o nároku na zvláštní ceny
jízdného (cena dokladu 120 Kč, platnost dokladu max. 6 let) nebo
„Průkazu dítě 6-15“, resp. „Průkazu senior 65-70“ v papírové
podobě (cena průkazu 20 Kč).

1

Do 10 let+ mohou děti prokázat nárok i průkazkou se jménem, příjmením, fotografií
a datem narození, ověřenou jejím vydavatelem (stástní správou, školou nebo dopravcem).

+

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

6
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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.
• Osoba doprovázející dítě do věku 3 let+ (neplatí ve vlacích PID). Věk
dítěte je nutné doložit „Průkazem dítěte do 3 let“ (cena dokladu
20 Kč, platnost průkazu 1 rok), občanským průkazem dítěte nebo
cestovním pasem dítěte.
• Držitelé českého průkazu ZTP a 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
Jízdenky pro jednotlivou jízdu lze zakoupit v automatech,
v traﬁkách, ve vybraných obchodech, v infocentrech a u řidičů
autobusů.

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. Zaplatit lze mincemi, postupně se ale rozšiřují též
automaty akceptující bezkontaktní platební karty.
Na vybraných místech jsou instalovány multifunkční automaty,
které přijímají také bankovky nebo platební karty.

Infocentra Dopravního podniku hl. m. Prahy
a další kontaktní místa
Seznam kontaktních míst viz str. 27.

Řidiči autobusů
Řidiči městských autobusů prodávají jízdenky, avšak s přirážkou (základní
jízdenka 40 Kč, zvýhodněná 20 Kč).
Řidiči tramvají jízdenky neprodávají!
Jízdenku nezapomeňte označit při
prvním nástupu do vozidla (přepravního
prostoru)!
Označování jízdenek při cestě vlakem viz
str. 15.
2

Pro cestování vlaky PID za 0 Kč musí být senior nad 70 let držitelem Dokladu o nároku
na zvláštní ceny jízdného ve formě průkazu PID (Průkaz senior 70+, cena dokladu 20 Kč)
nebo elektronického záznamu v systému PID Lítačka (cena záznamu 20 Kč, platnost
4 roky).

+

Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku (včetně) do dne předcházejícímu dni
narozenin uvedeného věku.
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Mobilní aplikace
Pomocí mobilní aplikace „PID Lítačka“ lze zakoupit všechny
jízdenky pro území Prahy (od půlhodinové až po třídenní). Cena
a délka platnosti je stejná jako u papírových jízdenek. Zakoupenou
jízdenku je nutné v aplikaci aktivovat. Po aktivaci je jízdenka
ještě dvě minuty v ochranné lhůtě, následně začíná její platnost.
Po dobu ochranné lhůty je jízdenka neplatná. Cestující může
nastoupit nebo vstoupit do přepravního prostoru až s platnou
jízdenkou (po uplynutí ochranné lhůty). Ve vlacích je nutné
mít platnou jízdenku v momentě odjezdu ze stanice/zastávky.
Na linkách příměstských autobusů (č. 300–740 a 951– 979)
v případech, kdy se nastupuje předními dveřmi a jízdenky
kontroluje řidič, je dovoleno nastoupit již s aktivovanou jízdenkou
v ochranné lhůtě.
Aplikaci „PID Lítačka“ si můžete stáhnout zdarma v obchodech
AppStore (iOS) a Google Play (Android) nebo na pid.litacka.cz.

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.

8
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Cestuji pravidelně
Při častějším cestování s PID se vyplatí pořídit si předplatné.

Přehled předplatních jízdenek platných
pouze na území Prahy (pásma P, 0 a B)
Praha
Měsíční
(30denní)

Čtvrtletní
(90denní)

5měsíční
(150denní)

Roční
(365denní)

Plnocenná

Zvýhodněná

(dospělý) 3

(junior, student, senior)

550 Kč

130 Kč

1 480 Kč

360 Kč

2 450 Kč

•

3 650 Kč

1 280 Kč

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

Věkové kategorie
Dospělý
Junior
Student

Senior

Jsem dospělý od 18 do 60 let+.
Jsem junior od 15 do 18 let+.
Jsem student od 18 do 26 let+ denní nebo prezenční
formy studia školy akreditované v ČR. Pro přiznání
slevy se vyžaduje potvrzení o studiu nebo platný
průkaz ISIC.
Jsem dospělý od 60 do 65 let+.

Přenosné kupony platné na území Prahy
Měsíční (30denní)
Čtvrtletní (90denní)
Roční (365denní)

670 Kč
1 880 Kč
6 100 Kč

Jak získat předplatné
Předplatné jízdné se poskytuje v papírové podobě k průkazce PID nebo
ve formě elektronického záznamu v systému PID Lítačka. Předplatní
jízdenku v obou formách je možné zařídit na počkání na vybraných
kontaktních místech. Elektronické jízdné lze získat též online na adrese
pid.litacka.cz. Více informací o předplatném jízdném naleznete na str. 22.

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

V kategorii student s omezeně volitelným začátkem platnosti v období od 15. 8. do 1. 11.

+

Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku (včetně) do dne předcházejícímu dni
narozenin uvedeného věku.
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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, trolejbusů, 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.
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 9 dle
následujícího schématu.

Zjednodušené schéma tarifních pásem PID
platnost od 1. 10. 2018
Belá pod
Bezdězem
Roudnice n. L.

7 6

Straškov-Vodochody
Louny

5

Zlonice

Slaný

4

Nové
Strašecí

3

Stochov
Unhošť

Liběchov

Kokořín

Velvary

Smečno
Libušín
Kladno

Rakovník

Dobřeň

Mělník

Žižice
Kralupy
n. Vlt.

Mutějovice

Jesenice

Štětí

Odolena
Voda

2

Křivoklát

Praha

D. Břežany
Jílové u Prahy

Březnice

1

Kostelec nad

Pyšely

Sázava
Štěchovice

Sedlčany

Týnec n. L.
Kolín
Kouřim

2 Černými lesy
Zásmuky
3
Mnichovice
4
Kamenice
56

Jesenice Říčany

Dobříš

Hudčice

Choťovice
Velký Osek
Pečky

Český Brod

Nový Knín

8

Úvaly

P0B

Beroun

9

5
3 4Sadská

Čelákovice

Rudná

4
Týnec n. Sáz.

9

8

6 7

Roztoky

Hostivice

Příbram

Rožďalovice
Loučeň

Milovice
Křinec
Nymburk
Městec
Lysá n. L.
Králové
Stará Boleslav
Poděbrady
Brandýs n. L.

Kostelec n. L.

1

Loděnice
Nižbor
Vráž
Černošice
Zdice
Řevnice
Hořovice
Hostomice
Mníšek p. Brdy
Jince
Kařez

Dolní Bousov

Mladá
Boleslav

Benátky n. Jiz.

Byšice

Neratovice

Libčice n. Vlt.

9 87 6 5 4 3 2 1
Čistá

Všetaty

6 Mšeno
5 Mělnické
Vtelno

Mnichovo
Hradiště
Bakov nad
Jizerou

Čerčany

5 Benešov
6 Bystřice
7 Votice
Heřmaničky
9 Střezimíř

Kutná
Hora

7

Žleby

Čáslav

8

Uhlířské
Golčův
Janovice
Zbraslavice Jeníkov

9

Zruč nad
Sázavou

Neveklov

Vlašim
Trhový
Štěpánov

10
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Příměstské cestování
Cestuji občas
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, 8, 9; resp.
9, 8, 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.
Zaplatit je nutné za všechna projetá pásma, např. při cestě z pásma 5
do pásma 6 přes pásmo 7 je nutné mít jednotlivou jízdenku pro pásma
5-6-7, i když cesta končí v pásmu 6.

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

Časová
platnost
*

2 pásma
2 pásma **
3 pásma ***
4 pásma
5 pásem
6 pásem
7 pásem
8 pásem
9 pásem
10 pásem
11 pásem
12 pásem
13 pásem

*

15 min.
30 min.
60/30 min.***
90 min.
2 hod.
2,5 hod.
3 hod.
3,5 hod.
4 hod.
4,5 hod.
5 hod.
5,5 hod.
6 hod.

Plnocenná Zvýhodněná 5
(dospělý)

(neplatí v pásmu P)

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

3 Kč
4 Kč
6 Kč
8 Kč
10 Kč
11 Kč
13 Kč
15 Kč
17 Kč
19 Kč
21 Kč
•
•

Dvoupásmová jízdenka za 12 Kč (resp. 3 Kč) neplatí v Praze (pásma P, 0, B) a neplatí ani
ve vlacích a na území města Kladna.

** Dvoupásmová jízdenka za 18 Kč (resp. 4 Kč) neplatí v pásmech P a 0.
*** Jízdenku za 24 Kč (resp. 6 Kč) lze využít pro příměstskou cestu mezi třemi vnějšími
pásmy nebo pro kombinaci pásem 0, B, 1 nebo B, 1, 2. Pouze plnocennou variantu za
24 Kč lze též využít pro vnitroměstskou cestu po pásmech P, 0 a B (území Prahy), pak
platí pouze 30 minut.
5

Tyto zvýhodněné jízdenky nelze použit v pásmu P (linky MHD Praha) ani pro
vnitroměstské cesty!
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Krátkodobé časové jízdné
(Praha + Region)
Praha + region

Časová Plnocenná Zvýhodněná
platnost (dospělý)

Praha + pásma 1–4

24 hod.

160 Kč

•

Středočeský kraj

24 hod.

150 Kč

37 Kč

24 hod.

240 Kč

•

(pásma 1–9)

Celosíťová
(všechna pásma)

Zvýhodněné jízdné
Dítě od 6 do 15 let+. V případě důvodných pochybností o věku
dítěte může pověřená osoba dopravce požadovat
hodnověrné doložení věku.
Junior od 15 do 18 let+. Věk lze prokázat občanským průkazem,
cestovním pasem, průkazkou PID, žákovským
průkazem nebo kartou ISIC.
Student od 18 do 26 let+ v prezenčním studijním programu;
nárok na slevu je nutné prokázat platnou kartou ISIC
nebo potvrzeným žákovským průkazem.
Senior starší 65 let+. Věk lze prokázat občanským průkazem,
cestovním pasem nebo průkazkou PID.

Bezplatná přeprava
• Děti do 6 let+ bez nutnosti prokazovat věk.
• Senioři od 70 let+ (kromě vlaků), kteří prokážou věk občanským
průkazem členské země Evropské unie, cestovním pasem nebo
povolením k pobytu v ČR.
• Držitelé českého průkazu ZTP a ZTP/P (kromě vlaků), včetně
kompenzační pomůcky, průvodce nebo vodícího psa, pokud
se přepravují současně s tímto držitelem.

Kde získat jednotlivé jízdenky
Automaty na výdej jízdenek PID
Automaty na výdej jízdenek PID jsou instalovány ve všech stanicích
metra, na vybraných vlakových nádražích a na některých zastávkách
povrchové dopravy. Podle zamýšlené cesty zvolte jízdenku s dostatečnou
časovou i pásmovou platností. Opakovaným stiskem lze zakoupit více
jízdenek najednou. Pokud volíte zvýhodněné jízdné nebo přepravné
za zavazadlo, stiskněte před volbou jízdenky tlačítko ZVÝHODNĚNÁ.

+

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

12
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Zaplatit lze mincemi, postupně se ale rozšiřují též automaty akceptující
bezkontaktní platební karty. Jízdenku je nutno při nástupu označit.
Na vybraných místech jsou instalovány multifunkční automaty,
které přijímají také bankovky nebo platební karty.

Infocentra Dopravního podniku hl. m. Prahy
a další kontaktní místa
Seznam kontaktních míst viz str. 27.

Řidiči příměstských autobusů
Jakoukoliv jízdenku PID si můžete zakoupit při nástupu do autobusu
příměstské linky (č. 300–740 a 951–979). Tyto jízdenky se již neoznačují
a platí okamžitě. Jízdenku je možné zaplatit hotově (max. 100 Kč
bankovky) nebo v některých autobusech také bezkontaktní platební
kartou.
Řidiči městských autobusových linek (č. 100–290 a 901–930) prodávají
pouze jízdenky pro území Prahy, a to s přirážkou.

Pokladny ČD
Všechny jízdenky PID je možné zakoupit ve všech pokladnách ČD ve
stanicích na území obsluhovaném PID. Při nákupu jízdenky je nutno
speciﬁkovat, že máte zájem cestovat na jízdné PID. Jízdenka zakoupená
na pokladně se již neoznačuje, platí od času, který si určíte při nákupu.
Tarifní pásmo je předdeﬁnováno dle tarifního pásma stanice, ve které
nakupujete.
Všechny jízdenky PID platí na všech linkách PID bez ohledu na to,
kde byly pořízeny. Jízdenku zakoupenou v autobusu tak lze použít
ve vlaku a naopak jízdenku zakoupenou v pokladně ČD lze využít
i v autobusu, metru, tramvaji a dalších dopravních prostředcích.
Rozhodující je pouze časová a pásmová platnost jízdenky.

Mobilní aplikace
Pomocí mobilní aplikace „PID Lítačka“ lze zakoupit jízdenky pro
všechny kombinace pásem s platností 15 min. až 3 dny. Cena
a délka platnosti je stejná jako u papírových jízdenek. Zakoupenou
jízdenku je nutné v aplikaci aktivovat. Po aktivaci je jízdenka
ještě dvě minuty v ochranné lhůtě, následně začíná její platnost.
Po dobu ochranné lhůty je jízdenka neplatná. Cestující může
nastoupit nebo vstoupit do přepravního prostoru až s platnou
jízdenkou (po uplynutí ochranné lhůty). Ve vlacích je nutné
mít platnou jízdenku v momentě odjezdu ze stanice/zastávky.
Na linkách příměstských autobusů (č. 300–740 a 951– 979)
v případech, kdy se nastupuje předními dveřmi a jízdenky
kontroluje řidič, je dovoleno nastoupit již s aktivovanou
jízdenkou v ochranné lhůtě.
Aplikaci „PID Lítačka“ si můžete stáhnout zdarma v obchodech
AppStore (iOS) a Google Play (Android) nebo na pid.litacka.cz.
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Jak cestovat na příměstských
linkách PID
Příměstské autobusy
Při cestování příměstskými autobusy (linky č. 300–740 a 951– 979)
je povinné nastupovat pouze předními dveřmi7 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). Jízdenku
je možné zaplatit hotově nebo v některých autobusech také bezkontaktní
platební kartou.
Prosíme, mějte připravenou přiměřenou výši hotovosti vzhledem
k ceně jízdenky.

Předem zakoupená jízdenka
Pokud máte již zakoupenu papírovou jízdenku, označte ji v označovači
(není-li již označena) a ukažte ji viditelně řidiči. Pokud máte jízdenku
v mobilní aplikaci, předložte ji řidiči ke kontrole. Jízdenka může být
teprve v ochranné lhůtě, musí však již být aktivovaná.
Cestujete-li za zvýhodněné jízdné, předložte vždy též doklad
potvrzující nárok na slevu společně s jízdenkou nebo při nákupu
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.
V úsecích, ve kterých nejsou vlakové linky S integrovány, doklady
PID neplatí a lze cestovat pouze na jízdenky železničního
dopravce. Informace o integraci linky S lze získat například
z jejího jízdního řádu, kde naleznete též informace o pásmovém
zařazení jednotlivých stanic.
Využít můžete všechny platné jízdenky PID, pokud vyhovují pro
zamýšlenou cestu pásmovou a časovou platností, vyjma jízdenky
dvoupásmové za 12 Kč (3 Kč ve zvýhodněné variantě), která ve vlacích
neplatí:
• Jízdenku zakoupenou ve stanici ČD – tuto jízdenku není třeba
označovat, platí od času, který si stanovíte při nákupu, z pásma, ve
kterém je stanicee s pokladnou ČD.
7

Neplatí při cestě ze zastávky na území Prahy ve směru do „centra“, v těchto případech
je možný nástup všemi dveřmi.

14
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• Jízdenku zakoupenou v mobilní aplikaci – tuto je nutné v aplikaci
aktivovat s dostatečným předstihem, aby v momentě odjezdu
vlaku ze stanice/zastávky již byla platná (je potřeba počítat
s dvouminutovou ochrannou lhůtou mezi aktivací a začátkem
platnosti jízdenky).
• Jízdenku papírovou z automatu, předprodeje nebo od řidiče
autobusu – tuto jízdenku může být potřeba označit (viz dále).

Označení jízdenky
Způsob odbavování v jednotlivých železničních stanicích a zastávkách
PID se liší podle jejich vybavenosti. Cestující jízdenku PID:
• označí na nástupišti (v prostorách stanice) v označovači;
• je-li povoleno, označí neprodleně ve vlaku v označovači (náhradní
označení vlakovou četou pouze ve vlacích nevybavených
označovači);
• nemůže označit žádným výše uvedeným způsobem, v tom případě
může použít papírovou 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.

Cestuji pravidelně
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. Zvolená pásma na sebe musí
v rámci jednoho kuponu navazovat.

Jak získat předplatné
Předplatné jízdné se poskytuje v papírové podobě k průkazce PID nebo
ve formě elektronického záznamu v systému PID Lítačka. Předplatní
jízdenku v obou formách je možné zařídit na počkání na vybraných
kontaktních místech. Elektronické jízdné lze získat též online na adrese
pid.litacka.cz. Více informací o předplatném jízdném naleznete na str. 22.
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Přehled plnocenných předplatních jízdenek
pro cestování po regionu (mimo Prahu)
Pásmová
platnost

Měsíční

Čtvrtletní

Roční

1 pásmo *
2 pásma
3 pásma
4 pásma
5 pásem
6 pásem
7 pásem
8 pásem
9 pásem
10 pásem

300 Kč
460 Kč
700 Kč
920 Kč
1 130 Kč
1 350 Kč
1 560 Kč
1 780 Kč
2 000 Kč
2 220 Kč

760 Kč
1 200 Kč
1 800 Kč
2 400 Kč
3 000 Kč
3 600 Kč
4 200 Kč
4 800 Kč
5 400 Kč
6 000 Kč

3 010 Kč
4 752 Kč
7 128 Kč
9 504 Kč
11 880 Kč
14 256 Kč
16 632 Kč
19 008 Kč
21 384 Kč
23 760 Kč

Přehled zvýhodněných předplatních
jízdenek pro cestování po regionu
(mimo Prahu)
Podmínky nároku na zvýhodněné jízdné jsou totožné jako
u krátkodobých jízdenek - viz str. 12.

Pásmová
platnost

Měsíční

Čtvrtletní

Roční 6

1 pásmo *
2 pásma
3 pásma
4 pásma
5 pásem
6 pásem
7 pásem
8 pásem
9 pásem
10 pásem

75 Kč
115 Kč
175 Kč
230 Kč
282 Kč
337 Kč
390 Kč
445 Kč
500 Kč
555 Kč

190 Kč
300 Kč
450 Kč
600 Kč
750 Kč
900 Kč
1 050 Kč
1 200 Kč
1 350 Kč
1 500 Kč

752 Kč
1 188 Kč
1 782 Kč
2 376 Kč
2 970 Kč
3 564 Kč
4 158 Kč
4 752 Kč
5 346 Kč
5 940 Kč

*

Nelze použít pro pásmo 0.

6

Nevydává se pro kategorii Student od 18 do 26 let.

16
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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,
SPP KŽC a SPP Arriva vlaky (viz www.cd.cz, www.kzc.cz a www.arriva.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 360 minut.

Bezplatně lze přepravovat tato 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, s výjimkou elektrických jízdních kol,
koloběžek apod. s pomocným motorkem a elektrických vozíků nebo
jiných kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby.
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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 zastávkových sloupcích označených

symbolem
)

•

na lanové dráze na Petřín v druhém oddíle vozu max. 2 kola

•

na plavidlech

•

ve vlacích PID pouze na území 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 (v kombinaci s jízdenou PID platí i ve
vlacích PID). Časová a pásmová platnost této jízdenky je shodná
s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa
přepravuje, maximálně však 360 minut.
Cestující s libovolným platným jízdním dokladem PID v Praze
(pásma P, 0 a B) a ve vnějších pásmech pouze s předplatní
jízdenkou pro tato pásma může přepravit psa zdarma s výjimkou
vlaků PID.
Pes bez schrány může být přepravován, pouze má-li nasazen
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
pro zamýšlenou cestu, může přepravit jedno zavazadlo
nebo psa podléhající placení zdarma (s výjimkou vlaků PID
a jízdního kola v cyklobusu).
18
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Přepravní kontrola
Kontrolu jízdních dokladů zajišťují pracovníci dopravců
• Na všech linkách mimo vlaků ČD kontroloři Dopravního podniku
hl. m. Prahy
• Na příměstských autobusových linkách (č. 300–740 a 951–979) také
řidiči při nástupu
• Na linkách přívozů také převozníci při nástupu
• Na linkách vlaků průvodčí, revizoři a strojvedoucí

Kontrola (neplatí ve vlacích)
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.

9

Přestupky

Základní
sazba

Snížená
sazba 9

Jízda bez platného
jízdního dokladu
Porušení přepravních
podmínek
Nezaplacení přepravného
za zavazadlo nebo psa
Zapomenutí platné
časové jízdenky

1 500 Kč

800 Kč 10
400 Kč 11

400 Kč

400 Kč

200 Kč

100 Kč 10

1 500 Kč

50 Kč 10, 12

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 základní sazbu!

10 Sazba při zaplacení přirážky na místě nebo do 15 kalendářních dnů.
11 Snížená přirážka 400 Kč se poskytuje, pokud si cestující následně zakoupí roční nebo
365denní občanskou časovou jízdenku (kupón) platnou pro pásma P, 0, B s poskytnutí
osobních údajů, jejíž platnost začíná nejpozději v den, kdy je o snížení přirážky žádáno,
a tuto skutečnost doloží v doplatkové pokladně Dopravního podniku hl. m. Prahy
nejpozději do 5 kalendářních dnů od data kontroly. Snížení přirážky nelze provést,
byla- li uložená přirážka zaplacena na místě kontroly.
12 Snížená přirážka 50 Kč se poskytuje, pokud je cestující držitelem:
a) platné časové jízdenky s poskytnutými osobními údaji resp. přiřazenou k identifikátoru
typu I (s alespoň měsíční dobou platnosti), nebo
b) platného průkazu dokládajícího nárok na zvláštní ceny jízdného resp. osobního
identifikátoru s evidencí osobních údajů (typu I), ke kterému je přiřazen doklad
o nároku na zvláštní ceny jízdného, nebo
c) průkazu opravňujícího k bezplatné přepravě, který byl platný v době a místě přepravní
kontroly, a tuto skutečnost prokáže v doplatkové pokladně Dopravního podniku hl. m.
Prahy nejpozději do 15 kalendářních dnů od data kontroly. Sníženou přirážku nelze
zaplatit na místě. Zpětné doložení nelze provést pro osobu doprovázející dítě do 3 let
věku. (V případě použití vlaku PID bez platného jízdního dokladu PID nelze provést
dodatečné předložení jízdního dokladu PID.)
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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.

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.

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 - přepážky č. 10 a 11.

Otevírací doba pro veřejnost
Pondělí, Úterý

10:00 – 17:30

Středa, Čtvrtek, Pátek

8:00 – 15:00

Platby dlužných částek (přirážky, pokuty) poštovními složenkami na
adresu doplatkové pokladny provádět nelze! Platby v doplatkové
pokladně je možno provádět v hotovosti nebo platební kartou,
a to osobně nebo jinou osobou, pověřenou cestujícím.
20
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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:
17 15:25

90 min.

4 pásma
Praha

9207 18 P 07
ED
02

90 min.

VII

32 Kč

čas
hh:mm
datum
den

rok

tarifní pásmo (3místné alfanumerické)
P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
číslo linky (4místné alfanumerické)
(pouze v tramvajích, autobusech a přívozech)
evidenční číslo vozu vyjma přívozů a žel. st.
(v metru umístění označovače, v žel. st. její číslo)
číslo označovače (v metru označení stanice),
vyjma železničních stanic a přívozů
druh dopravy (může být vynecháno)
A, ED, M, CD, PRIVOZ

Údaje na jízdenkách13 vydaných řidičem
na příměstských autobusových linkách:
datum (den - msíc - rok)
 as (hodiny - minuty)
tarifní pásmo
poadové  íslo jízdenky
 íslo odbavovacího zaízení
eviden ní  íslo vozu
linka

13 Tato jízdenka se již neoznačuje.
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Doklady pro předplatné
jízdné
Předplatné jízdné se vyplatí zejména pro pravidelné cestování, kdy je
cenově výrazně výhodnější než cestování na krátkodobé jízdenky.
Předplatit si můžete linky na území Prahy a/nebo libovolný počet pásem
ve Středočeském kraji. Ceny předplatních jízdenek naleznete na str. 9
(Praha) a 16 (Středočeský kraj).

Jak získat předplatné
Předplatné jízdné je nepřenosné, musí proto být svázáno s průkazem,
který cestujícího jednoznačně identiﬁkuje. U zvýhodněných jízdenek
průkaz zároveň slouží k prokázání nároku na slevu. Cestující si může
zvolit:
a) Průkazku PID (papírové předplatné)
b) Čipovou kartu zapojenou do systému PID Lítačka (elektronické
předplatné)

Průkazky PID
Průkazka PID je zalaminovaná papírová průkazka s osobními údaji
a fotograﬁí.

K vystavení průkazky PID je po žadateli požadován občanský průkaz
(nebo cestovní pas či rodný list) a fotograﬁe o rozměrech 3,5 × 4,5 cm (ne
starší než rok). Při žádosti o vystavení průkazky PID pro studenty od 18
do 26 let+ je požadováno potvrzení o studiu. Za vystavení průkazky PID
zaplatí žadatel 20 Kč a vydává se na počkání ve vybraných prodejních
místech.
Seznam prodejních míst viz str. 27.
Jízdné k průkazce PID se vydává ve formě papírových kupónů. Při nákupu
kuponu dojde k jeho svázání s průkazkou PID pomocí jejího čísla. Při
přepravní kontrole se cestující prokazuje zároveň průkazkou i kupónem.
Samostatné průkazky pro děti, juniory a seniory lze využít též k doložení
nároku na slevu na jízdném.
+

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

22
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PID Lítačka
V systému PID Lítačka je možné jako identiﬁkující průkaz (tzv.
identiﬁkátor) použít některou z následujících čipových karet:
• Kartu Lítačka (podrobnosti viz níže)
• In Kartu ČD (vydávají České dráhy, a. s., lze objednat u pokladní
přepážky nebo v e-shopu)8
• Bezkontaktní platební kartu (lze použít karty VISA i MasterCard)

Číslo karty / Card Number

92031120 103 000 001 2
Jana Zcestovalá
Datum narození / Date of Birth

Platnost karty / Valid Thru

01. 01. 1983

01. 01. 20ƢƢ

Jak získat kartu Lítačka?
Kartu Lítačka vydává hlavní město Praha, lze ji objednat online (vyjma
dítěte do 15 let) nebo na kontaktních místech - viz str. 27. Karta je
vyhotovena nejpozději do 30 dní. Vybraná kontaktní místa umožňují
též expresní vydání karty na počkání. Kartu je možné vyzvednout na
pobočce, nebo zaslat poštou. Vydání karty je zpoplatněno.

Osobní vyzvednutí
dospělý

dítě

Zaslání
poštou

Expresní vyhotovení

200 Kč

50 Kč

•

Osobní podání žádosti

100 Kč

50 Kč

150 Kč

Online žádost

100 Kč

•

50 Kč

Lítačka

Jízdné v systému PID Lítačka
Jízdné se pořizuje ve formě elektronických kupónů. Cestující může
provést nákup na kontaktním místě nebo online na pid.litacka.cz. Kupón
je nahrán do systému a je propojen s kartou přes zašifrované číslo karty.
Cestující může kdykoliv změnit použitý nosič (např. přesunout jízdenku
z Lítačky na bankovní kartu), a to i v průběhu platnosti kupónu. V každém
okamžiku je však možné mít kupón propojený pouze s jednou kartou.
Kromě kupónů je možné v systému zakoupit též potvrzení o nároku na
zvýhodněné ceny jízdného pro děti, juniory, studenty a seniory (zpravidla
možné pouze na kontaktních místech a nikoli online).

Přepravní kontrola
Cestující se při případné přepravní kontrole prokazuje kartou, se kterou
má své jízdné propojené. Přepravní kontrolor (případně řidič, převozník
nebo průvodčí) zkontroluje osobní údaje na kartě a přiložením karty ke
čtečce ověří nahrané kupóny a slevové kategorie.
8

Nelze použít virtuální verzi In karty a In kartu 1. generace vydávanou do června 2015.
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Kupón platí pouze, platí-li karta, se kterou je propojen. Jakmile
vyprší platnost karty, nebo je karta jejím vydavatelem zablokována,
musí si cestující přesunout kupón na jinou kartu.
Cestující si mohou nastavit upozornění na vypršení platnosti
dlouhodobých časových kupónů na pid.litacka.cz (oznámení
prostřednictvím e-mailu nebo SMS).
Nahrání kupónu do systému nebo změna používané karty mohou
trvat až 60 minut. Při nákupu kupónu se zamýšlenou platností ode dne
nákupu na kontaktním místě platí kupón ihned, avšak po dobu prvních
60 minut je cestující povinen mít při sobě též účtenku z dané transakce,
kterou se prokáže společně s jízdenkou. Při nákupu online kupón platí až
po 60 minutách od nákupu. Při přesunu kupónu mezi kartami musí mít
cestující po dobu 60 minut od transakce u sebe obě karty.

Reklamace a zpětné doložení
V případě, že cestující má zakoupený platný kupón, ale nezdaří se
prokázání při přepravní kontrole, je postupováno následovně:
• V případě přepravní kontroly přepravním kontrolorem je
s cestujícím sepsán zápis, cestující na místě přirážku neuhradí,
pouze si převezme zápis o udělené přirážce.
• V případě kontroly při nástupu do příměstského autobusu
si cestující musí zakoupit jízdenku pro zamýšlenou cestu a tuto
jízdenku si uchová.
• V případě kontroly průvodčím ve vlaku si cestující musí zakoupit
jízdenku dle tarifu železničního dopravce a tuto jízdenku si uchová.
Pokud byla cestujícímu udělena přirážka, musí se do 15 kalendářních dnů
dostavit na kontaktní místo, kde provede zpětné doložení kupónu, který
byl platný v době kontroly.
V případě, že situace vznikla kvůli chybě na straně cestujícího (propadlá,
zablokovaná nebo zapomenutá karta), snižuje se udělená přirážka na 50
Kč. Cestující zároveň nemá nárok na uhrazení vícenákladů.
Není-li chyba na straně cestujícího, je případná udělená přirážka
v plné výši prominuta. Pro případné reklamace a vrácení jízdného,
které si cestující v důsledku musel zakoupit, je potřeba obrátit se na
provozovatele systému (Operátor ICT, a. s., tel. 246 030 970 , kontaktní
místo: Škodův palác).

24
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Slevy a bezplatná
přeprava
Děti do 6 let+
Děti do 6 let+ věku jezdí v celém systému PID bezplatně.

Děti od 6 do 15 let+
Praha: Děti od 6 do 15 let+ mohou na všech linkách na území Prahy jezdit
za 0 Kč, pokud prokážou nárok na slevu
• Průkazem PID „Dítě 6-15“ v ceně 20 Kč
• Elektronickou aplikací v systému PID Lítačka: „Doklad o nároku
na zvláštní ceny jízdného pro děti od 6 do 15 let“ v ceně 120 Kč
max. na 6 let
Vnější pásma: Na příměstských a regionálních linkách jezdí děti od 6
do 15 let+ za zvýhodněné jízdné ve výši 25 % z plné ceny. V případě
pochybností musí doložit věk.

Junioři od 15 do 18 let+
Praha: Junioři od 15 do 18 let+ mají na území Prahy nárok na zvýhodněné
předplatné jízdné. Na krátkodobé jízdné se sleva nevztahuje.
Vnější pásma: Na příměstských a regionálních linkách jezdí Junioři
od 15 do 18 let+ za zvýhodněné jízdné ve výši 25 % z plné ceny. Věk
se dokládá občanským průkazem, cestovním pasem, průkazem ISIC12
nebo žákovským průkazem.

Studenti od 18 do 26 let+
Praha: Studenti od 18 do 26 let+ mají na území Prahy nárok na zvýhodněné
předplatné jízdné. Na krátkodobé jízdné se sleva nevztahuje.
Vnější pásma: Na příměstských a regionálních linkách jezdí Studenti od
18 do 26 let+ za zvýhodněné jízdné ve výši 25 % z plné ceny.
Studenti musí prokázat nárok na slevu průkazkou PID s platným
potvrzením o studiu nebo platným průkazem ISIC12 nebo potvrzeným
žákovským průkazem.

Senioři od 60 do 65 let+ v Praze
Praha: Senioři od 60 do 65 let+ mohou v Praze jezdit za zvýhodněné
jízdné, pokud prokážou nárok na slevu
12 Za platný průkaz ISIC (International Student Identity Card) vydaný v ČR pro žáky
a studenty akreditovaných škol MŠMT je považován pouze platný průkaz, jehož platnost
lze elektronicky ověřit v databázi držitelů karet ISIC provozovanou GTS. Platný a ověřený
ISIC nahrazuje v tomto případě potvrzení o studiu. Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo
potvrzení o studiu je akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, na
nějž byl průkaz ISIC vydán, nebo je-li jeho předchozí platnost prodloužena příslušnou
prolongační (revalidační) známkou na dobu prolongace, pouze však v období 09/20xx
až 10/20xx+1.
+

Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku (včetně) do dne předcházejícímu dni
narozenin uvedeného věku.
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• Průkazkou PID „Senior 60-65“ nebo „Senior“ v ceně 20 Kč
• Elektronickým záznamem „Senior od 60 do 65 let“ v systému
PID Lítačka
Na území Středočeského kraje jezdí cestující do 65 let+ za plnocenné
jízdné.

Senioři od 65 do 70 let+
Praha: Senioři od 65 do 70 let+ mohou na všech linkách na území Prahy
jezdit za 0 Kč, pokud prokážou nárok na slevu
• Průkazem PID „Senior 65-70“ v ceně 20 Kč
• Elektronickou aplikací v systému PID Lítačka: „Doklad o nároku
na zvláštní ceny jízdného pro seniory od 65 do 70 let“ v ceně 120 Kč
Vnější pásma: Na příměstských a regionálních linkách jezdí senioři od 65
do 70 let+ za zvýhodněné jízdné ve výši 25 % z plné ceny. Věk se dokládá
občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Senioři od 70 let+
Senioři od 70 let+ věku jezdí v celém systému PID bezplatně s výjimkou
vlaků. Na území Prahy mohou jezdit za 0 Kč též vlaky, pořídí-li si jeden
z následujících dokladů
• Průkaz PID „Senior 70+“ v ceně 20 Kč
• Elektronickou aplikaci v systému PID Lítačka: „Doklad o nároku
na zvláštní ceny jízdného pro seniory od 70 let“ v ceně 20 Kč
Ve vlacích PID lze využít zvýhodněné jízdné ve výši 25 % (kromě
předplatních časových kuponů).

Doprovod dítěte do 3 let+ v Praze
Praha: Osoba doprovázející dítě do 3 let+ může na všech linkách na území
Prahy jezdit za 0 Kč s výjimkou vlaků, pokud prokáže věk dítěte jedním
z následujících dokladů
• Průkazem PID „Dítě do 3 let“
• Občanským průkazem dítěte nebo cestovním pasem dítěte

Osoba ZTP nebo ZTP/P
Osoby s průkazem ZTP a ZTP/P jezdí v celém systému PID bezplatně
s výjimkou vlaků, v případě ZTP/P včetně kompenzační pomůcky,
průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s držitelem
průkazu. Ve vlacích PID lze využít zvýhodněné jízdné ve výši 25 % (kromě
předplatních časových kuponů).
+

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

26
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Kontaktní místa
Kontaktní místa zajišťují distribuci informačních materiálů a prodej
jízdného. Patří mezi ně informační centra ROPID a DPP, prodejní místa
ve stanicích metra, pokladny ČD a další místa zřizovaná dopravci, městy
a obcemi.

Infocentrum organizace ROPID
Informace o dopravě, informační materiály PID, možnost tisku
jízdních řádů. Neprodává jízdné, nevydává karty, ani neprovádí
reklamace.
Infocentrum PID Hlavní nádraží
Provozní doba:

denně 8:00–12:00 a 12:30–18:30

Umístění:

zákaznické centrum ČD, přepážka 1

Kontaktní místo PID Lítačky
Expresní výdej karty, podání žádosti o vydání karty, vydání
zhotovené karty, blokace karty, odblokace karty, nákup a přenos
zakoupených kupónů, změna údajů na potisku karty (nutná
výměna karty), reklamace nefunkčnosti karty, výdej/výměna
karty bez evidence, výdej/výměna anonymní karty
Škodův palác
Provozní doba:

pondělí, středa: 10:00–18:00,
úterý, čtvrtek, pátek: 8:00–16:00

Umístění:

Jungmannova 35/29, Praha 1

Kontakt:

tel.: 246 030 970, e-mail: info@litacka.cz

Infocentra a prodejní místa
Dopravního podniku hl. m. Prahy
Prodej jízdného
• Krátkodobé jízdenky pro území Prahy na 30 a 90 minut, 24 a 72 hodin
plnocenné i zvýhodněné
• Papírové předplatní kupóny s volitelným počátkem platnosti
30denní až 365denní s možností na počkání zařídit průkazku PID
(je potřeba mít fotku a doklad totožnosti)
• Elektronické předplatní kupóny nahrávané do systému PID Lítačka,
většina infocenter přijímá též žádosti o karty Lítačka

Další služby
Doplatková pokladna (pokuty), zpětné dokládání platnosti kupónu:
Centrální dispečink Dopravního podniku hl. m. Prahy (Na Bojišti 5, Praha 2).
Vydávání duplikátů jízdních dokladů: Centrální dispečink Dopravního
podniku hl. m. Prahy (Na Bojišti 5, Praha 2) a stanice metra Hradčanská
a Roztyly.
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Informace o provozu městské hromadné dopravy, linkovém vedení,
jízdních řádech v češtině, angličtině a dalších světových jazycích.

Prodejní místa

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Běžná pracovní doba

Lítačka
So, Ne, svátky – žádosti

Po – Pá

Centrální dispečink DP

6:00–20:00a

7:00–14:00c

Ano

Budova Magistáru hl. m.
Prahy (Škodův palác)

8:00–18:00
Pá: 8:00–16:00

zavřeno

Ne

zavřeno
9:30–17:00c
zavřeno
zavřeno
9:30–17:00c
zavřeno
7:00–21:00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
7:00–14:00c
zavřeno
7:00–14:00c
zavřeno
zavřeno
7:00–14:00c
zavřeno
7:00–21:00
7:00–14:00c
7:00–14:00c
7:00–14:00c
zavřeno
zavřeno
zavřeno
7:00–14:00c
7:00–14:00c
zavřeno
7:00–14:00c
zavřeno
7:00–21:00
7:00–21:00
zavřeno
zavřeno
7:00–14:00c
7:00–14:00c
zavřeno
zavřeno

Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne

Nemocnice Motol
Nádraží Veleslavín
Bořislavka
Dejvická
Hradčanská
Můstek
Můstek
Náměstí Míru
Želivského
Strašnická
Skalka
Depo Hostivař
Zličín
Luka
Hůrka
Smíchovské nádraží
Anděl (Na Knížecí)
Anděl
Karlovo náměstí *
Můstek
Florenc
Palmovka
Vysočanská
Rajská zahrada
Černý Most
Letňany
Ládví
Kobylisy
Nádraží Holešovice
Hlavní nádraží 1
Hlavní nádraží 2
I. P. Pavlova
Vyšehrad
Kačerov
Roztyly
Opatov
Háje

a

6:00–20:00
6:00–20:00
6:00–20:00a
6:00–20:00a
6:00–20:00
6:00–20:00a
7:00–21:00
6:00–20:00a
6:00–20:00a
6:00–20:00a
6:00–20:00a
6:00–20:00a
6:00–20:00a
6:00–20:00a
6:00–20:00a
6:00–20:00a
6:00–20:00a
7:00–21:00
6:00–20:00a
6:00–20:00a
6:00–20:00a
6:00–20:00a
6:00–20:00a
6:00–20:00a
6:00–20:00a
6:00–20:00
6:00–20:00a
6:00–20:00a
6:00–20:00a
6:00–22:00
6:00–22:00
6:00–20:00b
6:00–20:00a
6:00–20:00b
6:00–20:00
6:00–20:00a
6:00–20:00a

1

Letiště Václava Havla Praha
7:00–21:00
– Terminál 1

7:00–21:00

Ne

2

Letiště Václava Havla Praha
7:00–21:00
– Terminál 2

7:00–21:00

Ne

a

Polední pauza 12:45–13:15 a 30min. tech. pauza mezi 16:00 a 18:00
Polední pauza 12:45–13:15
c
Otevřeno pouze v sobotu. V neděli a o státních svátcích zavřeno.
* Prodejní místo Karlovo náměstí je z důvodu rekonstrukce eskalátorů
ve stanici metra do odvolání (předpoklad srpen 2019) uzavřeno.
Infocentrum
b

28
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Železniční stanice
Prodej jízdného
• Všechny krátkodobé jízdenky na všechna pásma PID, plnocenné
i zvýhodněné (platné vždy pouze ze stanice, kde jsou zakoupeny)
• Papírové předplatní kupóny na vnější pásma měsíční a čtvrtletní
(je potřeba mít průkazku PID)

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

Telefonické informační linky
Informační linka PID

234 704 560

Informace o tarifu, jízdném, výlukách a mimořádných událostech
v systému PID. Informace o polohách spojů všech dopravců mimo DPP.

Informační linka DPP

296 19 18 17

Informace o provozu metra, tramvají a autobusových linek DPP,
informace o tarifu a jízdném.

Informační linka PID Lítačky

246 030 970

Informace o kartě Lítačka, zablokování karty a další uživatelské úkony
a podpora, reklamace.

_Tarif-PID-2019.indd 29
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Kam jít, když chci zařídit...
Podání žádosti o kartu Lítačka, vyzvednutí karty, výměna karty Lítačka
• Kontaktní místo Lítačky ve Škodově paláci, vybraná infocentra
a prodejní místa DPP, online pid.litacka.cz
Expresní vydání karty Lítačka
• Kontaktní místo Lítačky ve Škodově paláci
Blokace a odblokace karty Lítačka
• Kontaktní místo Lítačky ve Škodově paláci, informační linka Lítačky
246 030 970, online pid.litacka.cz
Prodej papírových kupónů k průkazce PID (pokud jíž máte průkazku PID)
• Infocentra a prodejní místa DPP, pokladny ve stanicích ČD, vybrané
kanceláře dopravců
Vystavení průkazky PID (na počkání)
• Infocentra a prodejní místa DPP
Prodej elektronických kupónů do systému PID Lítačka (pokud již máte
zaregistrovanou čipovou kartu)
• Infocentra a prodejní místa DPP, kontaktní místo Lítačky ve Škodově
paláci, online pid.litacka.cz
Registrace karet do systému PID Lítačka, přenos jízdného na jinou
kartu, změna osobních údajů
• Kontaktní místo Lítačky ve Škodově paláci, online pid.litacka.cz
Reklamace a nefunkční karty
• Kontaktní místo Lítačky ve Škodově paláci
Zpětné doložení platnosti kupónu
• Doplatková pokladna na Centrálním dispečinku DPP v ul. Na Bojišti
Vydávání duplikátů papírových průkazů a kupónů
• Vybraná informační centra a prodejní místa DPP

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

Informace o tarifu a jízdném PID - březen 2019
Graﬁcká úprava a sazba:

František Brynda

Náklad:

50 000 ks

Vydaly organizace ROPID & IDSK v březnu 2019

234 704 560
www.pid.cz
30
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0
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9

P

dvojpásmo

0

4 p./90 min.

40 Kč

platnost

cena

54 Kč

62 Kč

68 Kč

18 Kč #

62 Kč

68 Kč

68 Kč

8 p./210 min.

62 Kč

8 p./210 min.

7 p./180 min.

54 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

3 p./60 min.

24 Kč

2 p./30 min.

7 p./180 min.

54 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

18 Kč #

68 Kč

8 p./210 min.

62 Kč

7 p./180 min.

54 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

3 p./60 min.

24 Kč

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

62 Kč

7 p./180 min.

54 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

3 p./60 min.

24 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 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

2

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

1

platnost 9 p./240 min. 9 p./240 min. 9 p./240 min. 9 p./240 min. 8 p./210 min.

cena

platnost 8 p./210 min.

cena

platnost 7 p./180 min.

cena

platnost 6 p./150 min.

46 Kč

platnost 5 p./120 min.

32 Kč

cena

3 p./60 min.

24 Kč

24 Kč

3 p./60 min.

cena

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

cena

platnost

platnost

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

Předplatní časová jízdenka
pro pásma P, 0 a B

cena

cena

B

Území hl. m. Prahy

P

dvojpásmo

platnost

platnost

cena

platnost

cena

platnost

cena

do pásma
z pásma

3

7 p./180 min.

54 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

3 p./60 min.

24 Kč

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

3 p./60 min.

24 Kč

3 p./60 min.

24 Kč

3 p./60 min.

24 Kč

3 p./60 min.

24 Kč

Základní informace o tarifu
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6 p./150 min.

46 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

3 p./60 min.

24 Kč

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

3 p./60 min.

24 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

4

5 p./120 min.

40 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

3 p./60 min.

24 Kč

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

3 p./60 min.

24 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

5

4 p./90 min.

32 Kč

3 p./60 min.

24 Kč

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

3 p./60 min.

24 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

6

3 p./60 min.

24 Kč

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

3 p./60 min.

24 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

7 p./180 min.

54 Kč

7 p./180 min.

54 Kč

7 p./180 min.

54 Kč

7 p./180 min.

54 Kč

7
68 Kč

9
68 Kč

#
pro danou kombinaci pásem lze

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

Vysvětlivky:

Platnost od:
1. září 2018

68 Kč

která je přestupní a platí max.
15 minut – neplatí ve vlacích PID,

68 Kč

a Kladna

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

3 p./60 min.

24 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

7 p./180 min.

54 Kč

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

3 p./60 min.

24 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

7 p./180 min.

54 Kč

8 p./210 min.

62 Kč

6.9.2018 12:14:23

Vždy dodržujte časovou a zároveň
pásmovou platnost jízdenky!

Vnější pásma:
mimo území Prahy – pásma 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9

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

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

metro,
tramvaje,
trolejbusy,
městské autobusy na území Prahy,
lanová dráha na Petřín, přívozy
a vyjmenované železniční stanice na
území Prahy zařazené do pásma P

8 p./210 min. 9 p./240 min. Pásmo P:

62 Kč

8 p./210 min. 9 p./240 min. neplatí na území měst Prahy

62 Kč

8 p./210 min. 9 p./240 min. použít též jízdenku v ceně 12 Kč,

62 Kč

8 p./210 min. 9 p./240 min.

62 Kč

8

Tabulka cen plnocenných jízdenek pro jednotlivou
jízdu v kombinaci s předplatní jízdenkou pro Prahu
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40 Kč

46 Kč

54 Kč

62 Kč

68 Kč

76 Kč

62 Kč

7 p./180 min.

54 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

84 Kč

68 Kč

62 Kč

7 p./180 min.

92 Kč

76 Kč

68 Kč

24 Kč

18 Kč #

62 Kč

7 p./180 min.

54 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

3 p./60 min.

24 Kč

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

100 Kč

84 Kč

76 Kč

68 Kč

62 Kč

platnost 13 p./360 min. 11 p./300 min. 10 p./270 min. 9 p./240 min. 8 p./210 min.

cena

46 Kč

7 p./180 min.

54 Kč

6 p./150 min.

54 Kč

7 p./180 min.

5 p./120 min.

40 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

3 p./60 min.

24 Kč

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

3 p./60 min.

24 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

7 p./180 min.

54 Kč

3

6 p./150 min.

46 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

3 p./60 min.

24 Kč

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

3 p./60 min.

18 Kč

2 p./30 min.

4 p./90 min.

32 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

2

3 p./60 min.

24 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

1

platnost 12 p./330 min. 10 p./270 min. 9 p./240 min. 8 p./210 min.

cena

platnost 11 p./300 min. 9 p./240 min. 8 p./210 min.

cena

54 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

24 Kč

3 p./60 min.

4 p./90 min.

32 Kč

18 Kč

2 p./30 min.

24 Kč

3 p./60 min.

platnost 10 p./270 min. 8 p./210 min.

cena

platnost 9 p./240 min.

cena

platnost 8 p./210 min.

cena

platnost 7 p./180 min.

cena

B

32 Kč – platnost 90 min.
24 Kč – platnost 30 min.

platnost 6 p./150 min.

cena

0

Základní jízdné v Praze:

platnost 5 p./120 min.

cena

platnost

cena

platnost

cena

platnost

cena

P

dvojpásmo

Tarif_krizova-tabulka.indd 4

0
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9

P

dvojpásmo

do pásma
z pásma

Základní informace o tarifu
68 Kč

5
76 Kč

6
84 Kč

7
92 Kč

8
100 Kč

9

6 p./150 min.

46 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

3 p./60 min.

24 Kč

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

3 p./60 min.

24 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

3 p./60 min.

24 Kč

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

3 p./60 min.

24 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

7 p./180 min.

54 Kč

68 Kč

76 Kč

84 Kč

#
pro danou kombinaci pásem lze

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

Vysvětlivky:

Platnost od:
1. září 2018

4 p./90 min.

32 Kč

3 p./60 min.

24 Kč

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

3 p./60 min.

24 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

7 p./180 min.

54 Kč

68 Kč

76 Kč

která je přestupní a platí max.
15 minut – neplatí ve vlacích PID,

3 p./60 min.

24 Kč

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

3 p./60 min.

24 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

7 p./180 min.

54 Kč

68 Kč

a Kladna

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

3 p./60 min.

24 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

7 p./180 min.

54 Kč

2 p./30 min.

18 Kč #

2 p./30 min.

18 Kč #

3 p./60 min.

24 Kč

4 p./90 min.

32 Kč

5 p./120 min.

40 Kč

6 p./150 min.

46 Kč

7 p./180 min.

54 Kč

8 p./210 min.

62 Kč

6.9.2018 12:14:55

Vždy dodržujte časovou a zároveň
pásmovou platnost jízdenky!

Vnější pásma:
mimo území Prahy – pásma 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9

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

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

metro,
tramvaje,
trolejbusy,
městské autobusy na území Prahy,
lanová dráha na Petřín, přívozy
a vyjmenované železniční stanice na
území Prahy zařazené do pásma P

8 p./210 min. 9 p./240 min. Pásmo P:

62 Kč

8 p./210 min. 9 p./240 min. 10 p./270 min. neplatí na území měst Prahy

62 Kč

8 p./210 min. 9 p./240 min. 10 p./270 min. 11 p./300 min. použít též jízdenku v ceně 12 Kč,

62 Kč

8 p./210 min. 9 p./240 min. 10 p./270 min. 11 p./300 min. 12 p./330 min. 13 p./360 min.

62 Kč

4

Tabulka cen plnocenných jízdenek
pro jednotlivou jízdu

