
Na plavidlech je zakázáno

Přepravní kontrola
•	 Kontrolou	 dodržování	 tarifních	 a	 přepravních	 podmínek	 jsou	 pověřeni	

přepravní	kontroloři	Dopravního	podniku	hl.	m.	Prahy,	akciová	společnost	
(dále	DPP),	popř.	jiný	pověřený	subjekt.	Přepravní	kontrolor	se	při	kontrole	
prokazuje	kontrolním	odznakem	se	čtyřmístným	identifikačním	číslem;	na	
vyžádání	je	povinen	předložit	kontrolovanému	cestujícímu	služební	průkaz	
s podobenkou	a	číslem	shodným	s	číslem	kontrolního	odznaku.

•	 Přepravní	 kontrolor	 je	 oprávněn	 požadovat	 od	 cestujícího	 předložení	
jízdního	dokladu,	a	to	kdykoliv	během	přepravy	a	v	okamžiku	vystoupení	
z	 dopravního	 prostředku	 nebo	 opouštění	 přepravního	 prostoru.	 Cestující	
je	povinen	neprodleně	předložit	jízdní	doklad,	čímž	se	rozumí	předat	jízdní	
doklad	pověřené	osobě	dopravce	do	 ruky	k	provedení	 kontroly	platnosti	
tohoto	dokladu.	Pokud	byl	cestující	k předložení	 jízdního	dokladu	vyzván	
v  plavidle	 nebo	 při	 vystupování	 z	 plavidla	 jeho	 povinnost	 prokázat	 se	
jízdním	dokladem	trvá,	 i	když	se	cestující	po	uvedené	výzvě	přepravního	
kontrolora	přemístí	mimo	plavidlo.	Cestující	je	povinen	po	dobu	nezbytně	
nutnou	pro	provedení	kontroly	platnosti	jízdního	dokladu	setrvat	na	místě	
kontroly.

Další informace
Tento	 dokument	 obsahuje	 pouze	 orientační	 informace.	 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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Na co si dát pozor u jízdního dokladu
•	 jízdní	doklad	musí	mít	dostatečnou	časovou	a	pásmovou	platnost

•	 jízdní	 doklad	 musí	 být	 originální,	 čitelný	 a	 nesmí	 být	 poškozený	 nebo	
jakkoliv	upravovaný

•	 papírový	 jízdní	 doklad	 z	 předprodeje	 (či	 zakoupený	 od	 obsluhy	
plavidla)  je  nutné	 označit	 neprodleně	 po	 nástupu	 do	 plavidla,	 papírový	
jízdní	doklad	se označuje	pouze	1×	(při	prvním	použití);	za	správné	označení	
jízdního	dokladu	odpovídá	cestující

•	 při	nákupu	jízdního	dokladu	u	obsluhy	plavidla	je	nutné	mít	hotovost	v	ceně	
kupovaného	jízdného,	popř.	platidla	do	hodnoty	200	Kč

•	 u	 jízdného	zakoupeného	přes	mobilní	aplikaci	nebo	u	SMS	jízdenky	musí	
jízdní	doklad	platit	již	při	nástupu	na	plavidlo

Kdo může kontrolovat jízdní doklady 
a vykázat cestujícího z přepravy, 
pokud nesplnil přepravní podmínky?

•	 obsluha	plavidla

•	 přepravní	kontrolor

•	 jiná	pověřená	osoba	dopravce

Koho lze zejména vyloučit z přepravy?
•	 osobu	bez	platného	jízdního	dokladu

•	 osobu	pod	vlivem	alkoholu	nebo	jiné	návykové	látky

•	 osobu	nevhodně	oblečenou,	zapáchající	nebo	narušující	pořádek	a	čistotu

•	 osobu,	která	přes	upozornění	jinak	porušuje	Smluvní	přepravní	podmínky PID

Nástup a výstup
•	 vstup	 do	 prostoru	 přístaviště	 a	 následný	 nástup	 na	 plavidlo	 i	 výstup	

z plavidla	je	možný	pouze	na	pokyn	obsluhy	plavidla

•	 při	nástupu	se	prokažte	obsluze	plavidla	planým	jízdním	dokladem	či	si	jej	
od	ní	zakupte

•	 po	ukončení	plavby	v	cílovém	přístavišti	jsou	cestující	povinni	z	plavidla	vystoupit

•	 přístaviště	„Na	znamení“:
	- pro	nástup	zaujměte	místo	v	bezprostřední	blízkosti	přístaviště
	- pro	výstup	včas	požádejte	obsluhu	plavidla

Plavidla nejsou v provozu
•	 v	případě	nepříznivých	přírodních	podmínek,	zejména	za	vysokého	vodního	

stavu,	husté	mlhy	nebo	silného	větru

Přeprava jízdních kol a dětských kočárků:
•	 dle	kapacity	plavidla	a	pokynů	obsluhy	plavidla	obsluhy

•	 naložení,	manipulaci	a	vyložení	zavazadel	,	jízdního	kola	a	dětského	kočárku	
si	cestující	zajišťuje	sám,	přičemž	nesmí	ohrozit	ostatní	osoby	ani	znečistit	
jejich	oblečení

Přeprava zvířat:
•	 ve	 zcela	 uzavřené	 schráně	 s  nepropustným	 dnem	 o  rozměrech	 max.	

50 × 60 × 80 cm

•	 bez	 schrány	 pouze	 pes	 na	 krátkém	 vodítku	 a  s  nasazeným	 bezpečným	
náhubkem

Přeprava zavazadel
•	 max.	3	zavazadla	celkem	do	50 kg

0 Kč:

•	 max.	25 × 45 × 70 cm

•	 tyč	 délky	 max.	 150  cm	 nebo	
průměru	max.	20	cm

•	 deska	max.	100	×	100	×	5	cm

•	 maximálně	 dva	 páry	 lyží	
v jednom	obalu	nebo	snowboard

•	 pojízdná	nákupní	taška

•	 dětský	kočárek	s	dítětem

•	 za	 větší	 zavazadlo	 se  platí	
přepravné;	s	 jízdním	dokladem	
na	24 hodin	a více	může	cestující	
přepravovat	 1  zavazadlo	
zdarma	 (neplatí	 pro	 jízdní	 kolo	
v	cyklobusu)

Maximální povolené rozměry 
předmětů:

•	 50	×	60	×	80	cm

•	 válec	o	délce	3	m	nebo	průměru	
25 cm

•	 deska	150	×	150	×	10	cm

•	 stanovené	 rozměry	 může	
v  jednom	 rozměru	 překročit	
hudební	nástroj	vč.	obalu,	složené	
(sbalené)	 skládací	 kolo,	 dětské	
odrážedlo	nebo	dětské	jízdní	kolo	
pro	dítě	do	6	let,	jeden	nebo	dva	
páry	lyží	v	jednom	obalu

Není dovoleno přepravovat:

•	 nebezpečné	 látky	 a  předměty	
(výjimky	uvedeny	v	SPP	PID)

Buďte ohleduplní

•	 nechte	cestující	nejdříve	vystoupit	z	plavidla	a	projít	přes	molo	až	na	břeh,	
pak	teprve	nastupujte

•	 uvolněte	 prostor	 pro	 vozík	 pro	 invalidy,	 dětský	 kočárek	
či jízdní	kola

•	 uvolněte místo nemocným, zdravotně postiženým 
a těhotným cestujícím

Smluvní přepravní podmínky Pražské integrované dopravy  
plavidla – výňatek
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