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DOBA PLATNOSTI
Validity

Dospělý

Dítě*

Senior *

Adult

Child

Senior

90 min.

Basic

90 min.

Krátkodobá

30 min.

Short-term

30 min.

1 den

24 hodin

1 day

24 hrs

DOSPĚLÝ
pozn.

Jsem dospělý, je mi 15 a více let.
Adult, 15 or over. N.B.

DÍTĚ *

32 Kč

16 Kč

16 Kč

24 Kč
110 Kč

12 Kč
55 Kč

12 Kč
55 Kč

Jsem dítě od 6 do 15 let (od 10 let povinnost prokázat věk
dítěte průkazkou se jménem a příjmením, datem narození
pozn.
a fotografií, ověřenou jejím vydavatelem).
Child, 6 – 15 years old (from 10 years obligation to prove the
child‘s age with an identification card containing name,
surname, date of birth and photography verified by the
N.B.
passport issuer).

SENIOR *
Jsem dospělý od 60 do 70 let. Platí pouze
pozn.
s průkazkou PID „Senior 60–70“.
Adult, 60 – 70 years old. Applies only with a PIT
N.B.
card “Senior 60-70“.

pozn.
pozn.
zvláštní ceny
* Pro děti od 6 do 15 let a seniory od 65 do 70 let , kteří jsou držiteli opencard s nahraným Dokladem o nároku na pozn.

*

pozn.
N.B.

jízdného (cena dokladu 120 Kč), je cena jízdného pro cesty po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč. Dětem od 6 do 10 let
postačuje
k prokázání nároku na zvláštní ceny jízdného osobní průkazka ověřená jejím vydavatelem (právnickou osobou), se jménem, příjmením,
datem narození a fotografií.
N.B.
N.B.
For children between 6 and 15
and seniors between 65 and 70 , who are opencard holders and have their Proof of special fare
entitlement (Document fee – CZK 120) uploaded on their card, the fare for trips around Prague (tariff zones P, 0 and B) costs CZK 0. For
N.B.
children between 6 and 10 , their personal card certified by its issuer (legal entity) showing their name, surname, date of birth and
photograph, is for special fare entitlement sufficient.
Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.
The following applies: commencing on the day of turning the required age and ending
on the day preceding the day in which the age limit is reached.

Jak na jízdenku
How to buy a ticket
Vyberte
Pokud cestujete po Praze jednorázově, zvolte si jízdenku
na 30 minut za 24 Kč nebo na 90 minut za 32 Kč. Při
celodenním popojíždění si zvolte jízdenku na 24 hodin.
Kupte
1. Opakovaným stiskem tlačítka zvolte požadovaný druh
a počet jízdenek. Pokud volíte dětské nebo seniorské
jízdné nebo přepravné za zavazadlo nebo psa,
stiskněte před volbou tlačítko ZVÝHODNĚNÁ.
2. Vhoďte požadovaný obnos.
3. Odeberte jízdenku a vrácené peníze.
4. Při chybné volbě jízdenky stiskněte tlačítko
STORNO.
Jízdenku označte!
Jen řádně označená jízdenka je platná. V metru
nebo na lanovce k označení jízdenky slouží označovací
zařízení na stojanech při vstupu do přepravního
prostoru, v autobusech a tramvajích označovací zařízení
ve vozidle v blízkosti dveří, na přívozech označovací
zařízení na plavidle a v provozu vlaků PID označovací
zařízení umístěná při příchodu na nástupiště nebo na
nástupišti.
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Choose
If you travel within the area of Prague just a single journey,
choose 30-min. ticket for 24 CZK or 90-min. ticket for 32 CZK.
If you are travelling withinPrague for the entire day
choose a 24-hour ticket.
Buy
1. Press the button repeatedly to correspond to the desired type
and number of tickets. In the case of a children’s, pensioner,
lugagge or dogs fare press the DISCOUNTED button prior
to making your selection.
2. Insert the correct amount of money.
3. Take your ticket and change.
4. Press STORNO if you have made an error in selecting a ticket.
Validate your ticket!
Only properly validated tickets are valid. To validate your ticket,
use the validation machines.Validation machines for the metro
and funicular are located on the holding poles at the entrance
to the platform area, those for buses and trams are inside
the vehicles close to the doors, for ships and ferries
the machines are on board and for PIT trains they
are at the entrance to the platform or on the platform itself.

Bezplatná přeprava

Free transport

Na území Prahy (pásma P, 0, B) se bezplatně přepravují děti do 6 let pozn.. S výjimkou vlaků PID se
dále bezplatně přepravují osoby starší 70 let pozn. (povinnost prokázat věk identifikační průkazkou nebo
občanským průkazem)**; držitelé průkazu ZTP; držitelé průkazu ZTP-P včetně invalidního vozíku,
průvodce a vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem.
Ve vnějších pásmech (1–5) se bezplatně přepravují děti do 6 let pozn. ve vlacích a autobusech PID. Osoby
starší 70 let pozn., držitelé průkazů ZTP a držitelé průkazů ZTP-P včetně průvodce a vodícího psa se
bezplatně přepravují jen v autobusových linkách PID.
** Pro seniory starší 70 let pozn., kteří jsou držiteli opencard s nahraným Dokladem o nároku na zvláštní
ceny jízdného pro seniora od 70 let (cena dokladu 20 Kč), je cena jízdného pro cesty vlaky PID po
Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč.
In the territory of Prague (zones P, 0, B) children under 6 years of age N.B. travel free of charge. With
the exception of trains of the Prague Integrated Transport (PIT), seniors over 70 years of age N.B. also
travel free of charge (obligation to prove age with an identification card or identity card)**; holders
of ZTP identification card; holders of ZTP-P identification card including wheelchair, dedicated escort
and guide dog, if transported together with the holder.
In the external zones (1–5) children under 6 years of age N.B. travel free of charge by trains and buses of
PIT. Seniors over 70 years of age N.B., holders of ZTP identification card; holders of ZTP-P identification
card including wheelchair, dedicated escort and guide dog travel free of charge only by PIT buses.
** For seniors over 70 years of age N.B. who are holders of opencard with uploaded application “Senior
70+” (price 20,- CZK), the fare for travelling by trains of PIT in the territory of Prague (tariff zones
P, 0 and B) is 0,- CZK.

Přeprava zavazadel

16 Kč

Luggage transport

0 Kč

Cena přepravného za zavazadlo, psa bez schrány
nebo dětský kočárek bez dítěte je 16 Kč. Časová
a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo nebo
psa bez schrány je shodná s časovou a pásmovou
platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo
nebo psa přepravuje, max. však 240 min.

Bezplatně se přepravuje dětský kočárek s dítětem.
Kolo se přepravuje bezplatně pouze v metru, na
přívozech, na lanové dráze na Petřín a v určených
časech ve vybraných tramvajových úsecích. Ve vlacích
PID na území Prahy cestující s platnou jízdenkou PID
přepravuje jízdní kolo bezplatně.

Transport fare for luggage, dogs without
transportation box or strollers without babies
is 16 CZK. The time and zone validity of a ticket
for luggage or a dog not in carrier is the same
as the time and zone validity of the ticket of the
passenger transporting them. Maximum ticket
validity is 240 min.

Strollers with babies are transported free of charge.
Bicycles are transported free of charge only in
the metro, on ferries, on the funicular to Petřín
and within the designated times on selected tram
segments.
On PIT trains, passangers with valid PIT ticket can
transport bicycles free of charge.
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