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Jak cestovat
příměstskými linkami
PID
Nástup předními dveřmi
Na příměstských autobusových linkách je povolen nástup pouze
předními dveřmi. Cestující se musí prokázat platným dokladem, nebo
si bez přirážky koupit jízdenku u řidiče. Nástup všemi dveřmi je možný
pouze na území Prahy a Kladna při cestě směrem do centra města.

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).

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.

Všechny jízdenky 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 jízdenky pro
jednotlivou jízdu, např. předplatné pro Prahu a jízdenku pro jednotlivou
jízdu pro 4 vnější pásma. Při přestupu není zapotřebí kupovat novou
jízdenku, což přispívá k většímu pohodlí cestujících a snižuje 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. U autobusu nemusím na přijíždějící
autobus mávat, u vlaku naopak ve vhodnou chvíli dám strojvedoucímu
zřetelné znamení (např. zvednutím ruky).
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

Tarifní pásma PID
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. Tarifní pásma 8 a 9 vstoupí v platnost ode dne
vyhlášení.

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).

Posun časové a pásmové platnosti
jízdenky
Časová platnost je vždy uvedena na jízdence a počítá se od označení
jízdenky (výjimka viz níže). Po uplynutí časové nebo pásmové platnosti
je jízdenka neplatná!
Pokud vyrážíte do regionu (vnějších pásem) a máte předplatní jízdenku
pro Prahu, můžete ji výhodně kombinovat s jednotlivou (krátkodobou)
jízdenkou pro vnější pásma (1 až 9). Při zakoupení jízdenky u řidiče
příměstského autobusu, nebo při označení předem zakoupené jízdenky
v nástupní vlakové stanici v Praze, se aplikuje časový a pásmový
posun platnosti této jízdenky. Čas a pásmo se počítá až od poslední
stanice/ zastávky v Praze a tudíž neplatíte za území Prahy dvakrát.

Slevy (zvýhodněné jízdné)
Na celostátní slevu ve výši 75 % z plnocenného jízdného mají ve vnějších
pásmech (0 až 9, vč. 0 a B) nárok tyto kategorie osob:
• děti od 6 do 15 let
• junioři od 15 do 18 let
• studenti od 18 do 26 let
• senioři od 65 do 70 let
Bližší informace o slevách a jejich podmínkách naleznete
v samostatném letáku „Slevy z jízdného PID“.

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.
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Informace o jízdném
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 2
(dospělý)

12 Kč
18 Kč
24 Kč
32 Kč
40 Kč
46 Kč
54 Kč
62 Kč
68 Kč
76 Kč
84 Kč
92 Kč 1
100 Kč 1

(neplatí v pásmu P)

3 Kč
4 Kč
6 Kč
8 Kč
10 Kč
11 Kč
13 Kč
15 Kč
17 Kč
19 Kč 1
21 Kč 1
•
•

Dvoupásmová jízdenka za 12 Kč (resp. 3 Kč) neplatí v Praze (pásma P, 0, B) a neplatí ani
ve vlacích (lze ji použít pouze v autobusech k přejezdu mezi dvěma mimopražskými
(vnějšími) pásmy).

** Dvoupásmová jízdenka za 18 Kč (resp. 4 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. 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 hl. m. Prahy),
pak platí pouze 30 minut.

Řidiči příměstských autobusů

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, studentským
průkazem nebo kartou ISIC.
Student od 18 do 26 let+ v prezenčním studijním programu;
nárok na slevu je nutné prokázat platnou kartou ISIC
nebo školou 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.
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.

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.

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
navazovat.

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.

Přehled plnocenných předplatních jízdenek
pro cestování po regionu (mimo Prahu)
Pásmová
platnost

Měsíční

Čtvrtletní

Roční 1

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

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

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.

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

Čtvrtletní
(90denní)

5měsíční
(150denní)

Roční
(365denní)

Dospělý 3

+

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

550 Kč

1

Platí až ode dne vyhlášení.

2

Tyto zvýhodněné jízdenky nelze použit
v pásmu P (linky MHD Praha) ani pro
vnitroměstské cesty!

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).

1 480 Kč
2 450 Kč
3 650 Kč

