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Cestování po Praze
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 cestovat všemi uvedenými dopravními prostředky, mimo 
hlavní město jezdí pouze příměstské autobusy a vlaky.

Tarifně je území Prahy rozděleno na pásma P, 0, B (celkem je území 
Prahy započítáváno jako 4 tarifní pásma). Pásmo P má dvojnásobnou 
tarifní hodnotu (počítá se jako dvě pásma). Pásma 0 a B se pro předplatní 
jízdné počítají jako jedno pásmo, pro jednotlivé jízdné se započítávají 
samostatně (tedy jako dvě tarifní pásma).

Pásmo P zahrnuje všechny městské linky (tzn. všechny linky metra, 
tramvají, městských autobusů, trolejbusů, přívozů, lanovou dráhu na 
Petřín – pouze předplatné, a vybrané železniční stanice v centru Prahy). 
Do pásem 0 a B jsou zahrnuty úseky příměstských autobusových linek 
na území Prahy a vybrané železniční stanice a zastávky mimo centrum 
Prahy.

Všechny jízdní doklady jsou přestupní

PID umožňuje na jeden jízdní doklad kombinovat více dopravních 
prostředků, např. vlak, metro a příměstský autobus, různých 
provozovatelů. Kombinovat lze i předplatní kupóny a jízdné pro 
jednotlivou jízdu, např. předplatné pro Prahu a jízdné pro jednotlivou 
jízdu pro 4 vnější pásma. Při přestupu není zapotřebí kupovat nový 
jízdní doklad, což přispívá k většímu pohodlí cestujících a snižuje mu 
cenu cestování.

Zastávky na znamení

Zastávky na znamení jsou patřičně označeny na zastávkovém sloupku. 
Informaci naleznete také v jízdních řádech, případně na ni upozorňuje 
akustické hlášení ve vozidlech.

Chci nastupovat: Zaujmu na nástupišti takové místo, abych mohl být 
řidičem/strojvedoucím včas spatřen.

Chci vystupovat: Stisknu tlačítko „znamení k řidiči“/„zastávka 
na znamení“/„poptávkové tlačítko dveří“ dostatečně včas, aby 
řidič/ strojvedoucí stihl bezpečně zastavit. Případně ve vlaku kladně 
zareaguji na dotaz zaměstnance dopravce.

STOP

Metro A  B  C

Linky metra jsou označeny velkými písmeny a odlišeny barevně: 
A – zelená, B – žlutá, C – červená. Všechny stanice metra jsou 
na území Prahy.

Pouze denní provoz cca od 5:00 do 24:00, interval ve špičce: 
2–4 minuty, interval mimo špičku: 4–10 minut.

Tramvaje

Tramvaje jsou označeny čísly a obsluhují pouze území Prahy.

Denní provoz cca od 5:00 do 24:00,   1–26
interval ve špičce: 4–8 minuty, interval mimo špičku: 5–20 minut. 

Noční provoz cca od 0:00 do 5:00,   90–99
interval v noci: 30 minut. 

Autobusy a trolejbusy 
   50–58     100–299     300–899

Denní provoz cca od 4:30 do 24:00:

• 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 provoz cca od 0:00 do 4:30:

• Městské   901–916
• Příměstské   951–960

Vlaky   S1–S99, R1–R99 a jiné

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.

Přívozy   P1–P7

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

Lanová dráha na Petřín   LD

Lanová dráha spojuje Petřín s Újezdem, kde je návaznost 
na tramvaje. V  provozu je celoročně od 8:00 do 23:00, vyjma 
několika týdnů technické odstávky na jaře a na podzim.

Obecné informace

Linky PID
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Infocentra PID:

Hlavní nádraží (zákaznické centrum ČD)
pondělí až neděle včetně svátků 8:00–12:00 a 12:30–18:30

Černý Most
pondělí až pátek 8:00–12:30 a 13:00–17:00, sobota 8:00–12:30

Zličín
pondělí až pátek 8:00–12:30 a 13:00–17:00

Infocentra DPP:

Můstek
pondělí až neděle včetně svátků 7:00–21:00

Hlavní nádraží 1
pondělí až pátek 6:00–22:00, sobota, neděle a svátky 7:00–21:00

Hlavní nádraží 2
pondělí až pátek 6:00–22:00, sobota, neděle a svátky 7:00–21:00

Hradčanská
pondělí až pátek 6:00–20:00, sobota 9:30–17:00, neděle a svátky zavřeno

Anděl
pondělí až neděle včetně svátků 7:00–21:00

Nádraží Veleslavín
pondělí až pátek 6:00–20:00, sobota 9:30–17:00, neděle a svátky zavřeno

Magistrát hl. m. Prahy (Škodův palác)
pondělí až čtvrtek 8:00–18:00, pátek 8:00–16:00, sobota, neděle 
a svátky zavřeno

Letiště Václava Havla – Terminál 1
pondělí až neděle včetně svátků 7:00–21:00

Letiště Václava Havla – Terminál 2
pondělí až neděle včetně svátků 7:00–21:00

Ztráty a nálezy
Karolíny Světlé 5, 100 00 Praha 1, tel.: 224 235 085

Další informace:
Tento dokument obsahuje pouze orientační informace o jízdném PID. 
Úplné znění Smluvních přepravních podmínek PID a Tarifu PID je 
k dispozici na internetových stránkách: www.pid.cz nebo www.dpp.cz. 
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Informace o jízdném

Jízdné pro jednotlivou jízdu linkami PID 
na území hl. m. Prahy (pásma P, 0, B)

MHD Praha
Plnocenné
(junior, student,
dospělý)

Zvýhodněné 
(senior 60–65 let+)

SMS jízdenkaS

Krátkodobé L (30 min.) 30 Kč 31 Kč 15 Kč

Základní L (90 min.) 40 Kč 42 Kč 20 Kč

1 den (24 hod.) 120 Kč 120 Kč 60 Kč

3 dny (72 hod.) 330 Kč 330 Kč •

Věkové kategorie pro MHD Praha
Dospělý Jsem dospělý od 18 do 60 let+.

Junior Jsem junior od 15 do 18 let+.

Student Jsem student od 18 do 26 let+ denní nebo 
prezenční formy studia školy akreditované 
v ČR. Pro přiznání slevy se vyžaduje platné 
potvrzení o studiu, potvrzený platný 
žákovský průkaz nebo průkaz ISIC.

Senior 60–65 let Jsem dospělý od 60 do 65 let+ 
(povinnost prokázat věk).

Osoba doprovázející dítě do věku 3 let+ má nárok na zvláštní 
cenu jízdného 0 Kč, pokud doloží nárok Průkazem dítě do 3 let 
(platnost průkazu 1 rok) nebo občanským průkazem dítěte nebo 
cestovním pasem dítěte. Neplatí ve vlacích PID!

Bezplatně se přepravují děti do 6 let+ s doprovodem osoby 
starší 10 let+. Děti od 6 do 15  let+ mají nárok na přepravu za 
0 Kč. Do 10 let+ se nárok nedokládá, od 10 let+ se nárok dokládá 
průkazkou nebo průkazem, na němž je uvedeno jméno, příjmení, 
fotografi e a datum narození. Ve vlacích PID je řešeno odlišně.

Senioři od 65 let mají nárok na přepravu za 0 Kč, pokud doloží 
nárok občanským průkazem, cestovním pasem nebo průkazem 
PID. Ve vlacích PID je řešeno odlišně.

Bezplatně se přepravují držitelé českého průkazu ZTP nebo 
držitelé českého průkazu ZTP/P včetně invalidního vozíku, 
průvodce nebo vodícího psa, pokud  se přepravuje současně 
s tímto držitelem. Ve vlacích PID je řešeno odlišně.

Bezplatně se přepravuje dětský kočárek s dítětem.

Kolo se přepravuje bezplatně pouze v metru, na přívozech, na 
lanové dráze na Petřín, ve  vybraných tramvajových úsecích, 
v označených autobusech se speciální nástavbou a ve vlacích PID 
na území Prahy s platným jízdním dokladem PID.

Cestující s platným jízdním dokladem PID může v Praze (mimo 
vlaky PID a linku AE) bezplatně přepravit psa.

Cestuji občas

Kde získat jízdní doklady 

Bezplatná přeprava a zvláštní ceny 
jízdného 0 Kč v pásmech P, 0 a B

Předplatní kupony platné na území Prahy 
(pásma P, 0 a B)

MHD Praha Plnocenné
(dospělý)

Zvýhodněné 
(junior, student, 
senior 60–65 let+)

Měsíční / 30denní 550 Kč 130 Kč

Čtvrtletní / 90denní 1 480 Kč 360 Kč

Roční / 365denní 3 650 Kč 1 280 Kč 4

Přenosné kupony platné na území Prahy 
(pásma P, 0 a B)

Měsíční / 30denní Čtvrtletní / 90denní Roční / 365denní

1 000 Kč 2 700 Kč 7 800 Kč

Cestuji pravidelně
Jízdní doklady PID platí na všech linkách PID bez ohledu na to, kde byly 
pořízeny. Jízdní doklad zakoupený v autobuse tak lze použít ve vlaku 
a naopak jízdní doklad zakoupený v pokladně ČD lze využít i v autobuse, 
metru, tramvaji a dalších dopravních prostředcích. Rozhodující je pouze 
časová a pásmová platnost jízdního dokladu.

Předplatné jízdné se poskytuje v papírové podobě k průkazce PID nebo 
ve formě elektronického záznamu v systému PID Lítačka. 

Základní informace o mobilní aplikaci
Pomocí mobilní aplikace „PID Lítačka“ lze zakoupit jízdné pro 
všechny kombinace pásem s platností 30 min. až 365 dní. Cena 
a délka platnosti je stejná jako u papírových jízdních dokladů. 

Zakoupený jízdní doklad pro jednotlivou jízdu je nutné 
v aplikaci aktivovat. Po aktivaci je jízdní doklad ještě dvě minuty 
v ochranné lhůtě, následně začíná jeho platnost. Po  dobu 
ochranné lhůty je jízdní doklad neplatný. Cestující může 
nastoupit nebo vstoupit do přepravního prostoru až s platným 
jízdním dokladem (po  uplynutí ochranné lhůty). Ve vlacích je 
nutné mít platný jízdní doklad v momentě odjezdu ze stanice/
zastávky. Na linkách příměstských a regionálních autobusů 
v případech, kdy se nastupuje předními dveřmi a jízdní doklady 
kontroluje řidič, je dovoleno nastoupit již s aktivovaným jízdním 
dokladem v ochranné lhůtě. Při nákupu jízdních dokladů pomocí 
aplikace PID Lítačka je možná:

• aktivace na daný čas,
• aktivace ihned po zakoupení jízdního dokladu,
• libovolná aktivace dle potřeby.

V aplikaci je možné si zakoupit předplatní elektronické kupony.

Mobilní aplikace při vyhledání spojení doporučí nejvhodnější 
jízdní doklad pro danou jízdu (cestu) a nabídne možnost 
nákupu plnocenného i zvýhodněného jízdního dokladu, včetně 
kombinace s předplatným.

Aplikaci „PID Lítačka“ si můžete stáhnout zdarma v obchodech 
AppStore (iOS) a Google Play (Android) nebo na pid.litacka.cz.

Mobilní aplikace PID Lítačka
V aplikaci lze zakoupit všechny jednotlivé i předplatní 
elektronické jízdní doklady PID pro území Prahy i Středočeského 
kraje. Před prvním nástupem do vozidla je nutné jízdní doklad 
pro jednotlivou jízdu v  aplikaci aktivovat. Více informací 
v samostatné kapitole.

Tramvaje
V bezkontaktním terminálu umístěném uprostřed každé 
tramvaje zakoupíte základní jednotlivé papírové jízdní doklady 
PID pro území Prahy. Na vytištěném jízdním dokladu je uveden 
čas prodeje, od kterého se odvíjí jeho platnost, jízdní doklad již 
není třeba označovat.

Automaty na výdej jízdních dokladů PID
Automaty PID jsou instalovány ve všech stanicích metra, na 
vybraných vlakových nádražích a na některých zastávkách 
povrchové dopravy. Podle zamýšlené cesty zvolte jízdné pro 
jednotlivou jízdu s dostatečnou časovou i pásmovou platností. 
Postupujte podle pokynů na obrazovce. Zaplatit lze mincemi, 
rozšiřují se však též automaty akceptující bezkontaktní platební 
karty. Jízdní doklad je nutno při nástupu označit.

Infocentrech nebo prodejní místa
Prodejní místa se nacházejí zpravidla ve stanicích metra 
a  prodávají se zde základní jednotlivé papírové jízdní doklady 
PID pro území Prahy a předplatní kupony pro celé území PID. 
Jednotlivý jízdní doklad je nutno při nástupu označit. Předplatní 
kupon v  elektronické i papírové podobě je možné zařídit na 
počkání na vybraných kontaktních místech.

E-shop PID Lítačky
Elektronické jízdné lze získat též online na adrese pid.litacka. cz. 
E-shop nabízí kompletní sortiment předplatních kuponů pro 
Prahu i Středočeský kraj.

Řidiči příměstských autobusů
Jízdní doklad PID si můžete zakoupit při nástupu do autobusu 
příměstské či regionální linky. Tyto jízdní doklady se již 
neoznačují a platí okamžitě. Jízdné je možné zaplatit hotově 
(max. 200 Kč bankovky) nebo bezkontaktní platební kartou. 

Lanovka na Petřín
Jednotné nepřestupní jízdné pro jednu jízdu (junior, student, 
dospělý) 60 Kč (na lanovce platí také předplatní jízdné pro Prahu 
s platností 24 hodin a více).

Airport Express
Na speciální autobusové lince AE (Airport Express) z letiště 
Václava Havla Praha na Hlavní nádraží stojí nepřestupní 
plnocenné jízdné 100 Kč a zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let+ 

je za 50 Kč.

Přeprava zavazadel

20 Kč – cena je za přepravu zavazadel nad rozměr 25 × 45 × 70 cm 
nebo dětského kočárku bez dítěte. Časová a pásmová platnost 
jízdního dokladu za zavazadlo je shodná s časovou a pásmovou 
platností jízdního dokladu cestujícího, který zavazadlo 
přepravuje, max. však 450 minut. S jízdním dokladem platným 
24 hodin a více může cestující přepravovat jedno zavazadlo 
zdarma. Ve vlacích PID řešeno odlišně.

Pokladny ČD a vlaky
Vybrané jízdní doklady PID je možné zakoupit ve všech 
pokladnách ČD ve stanicích na území obsluhovaném PID a  ve 
všech vlacích ČD a dalších vybraných železničních dopravců 
zahrnutých do PID. Při nákupu jízdního dokladu je nutno 
specifi kovat, že máte zájem cestovat na jízdné PID. Jízdní doklad 
zakoupený na pokladně nebo ve vlaku se již neoznačuje. Jízdní 
doklad zakoupený v pokladně platí od času, který si určíte při 
nákupu; zakoupený ve vlaku platí od času nástupu do vlaku. 
Tarifní pásmo je předdefi nováno dle tarifního pásma stanice, 
ve  které nakupujete jízdenku resp. nastupujete do vlaku. 
Předplatní kupon v  elektronické i papírové podobě je možné 
zařídit na počkání na vybraných pokladnách ČD.

SMS zpráva 
Základní jednotlivé SMS jízdenky PID pro území Prahy – pouze 
pásmo P (neplatí ve vlacích PID a na linkách příměstských 
autobusů) jsou dostupné pouze se SIM kartami českých 
operátorů. Přijetí potvrzení o koupi SMS jízdenky musí 
proběhnout před prvním nástupem do vozidla (vstupem do 
přepravního prostoru). Jízdenku získáte zasláním zprávy na 
číslo 902 06 ve tvaru dle typu jízdenky DPT31 nebo DPT42 nebo 
DPT120 nebo DPT330.

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

L  Neplatí na lanové dráze na Petřín.

S SMS jízdenka neplatí ve vlacích a na linkách příměstských autobusů.

4 Pro kategorii Student 18–26 let s omezeně volitelným začátkem platnosti v období 
od 15. 8. do 1. 11.


