
INFORMACE O VÝHODNĚJŠÍM CESTOVÁNÍ PRO DŮCHODCE V PRAZE –  

                              V METRU, TRAMVAJÍCH A AUTOBUSECH : 

 

 Od 1.7.2011 došlo v pražské MHD ke změnám jízdného a délky platnosti jízdenek. 

Nejpoužívanější jednorázové jízdenky doznaly následujících změn : 

 

Druh jízdenky :             platnost:        důchodce bez průkazky:          držitel průkazky: 

krátkodobá                   30 min.                     24 Kč                                   12 Kč 

základní                        90 min.                     32 Kč                                   16 Kč 

1 denní                          24 hod.                   110  Kč                                   55 Kč 

 

 Jízdenka krátkodobá je nyní plně přestupní a bude platit také na přívozech, lanové 

dráze na Petřín a na nočních linkách. 

 

 Pro seniory ve věku od 60 do 65 let se od 1.července 2011 ohledně prokazování slev nic 

nemění.Pokud se prokážou  „ průkazkou PID nebo opencard s příslušnou aplikací, jezdí po 

Praze za poloviční jednotlivé jízdné. 

 

 Oproti předchozímu období je zavedeno jízdné zdarma pro seniory od 65 do 70 let. 

K využívání bezplatného jízdného budou senioři potřebovat Open-card se speciální aplikací, 

která umožňuje ověření věku.Kdo má zájem o tento způsob cestování v Praze, musí si o kartu 

požádat v informačních centrech Dopravního podniku (od nás nejbližší) na zastávkách : 

                                          -   Nádraží Holešovice  (naproti nádraží – směr autobus.nádraží 

      -  Muzeum 

                                          -   Magistrát – Škodův palác 

                                          -   Anděl 

 Vlastní karta je zdarma.Na kartu však je nutné nahrát zmíněnou aplikaci v ceně 120 Kč . 

Nahraná aplikace na opencard   „Jízdné zdarma“  pak bude mít maximální platnost 6 let. 

 

 Senioři nad 70 let : senioři se nadále prokazují občanským průkazem nebo  „průkazkou 

PID“ . 

 

 Nově jsou zavedeny SMS jízdenky : 

 

- pokud chcete SMS jízdenku na 30 min. za 24 Kč, zašlete SMS zprávu ve tvaru : DPT24 

-           - „ -                                  90 min. za 32 Kč,                - „ -                           DPT32 

-           - „ -                                24 hod. za 110 Kč                 - „ -                           DPT 110 

 

Všechny 3 zprávy se posílají na tel. číslo :  902 06 

 

Tento text je pouze orientačním výňatkem,plné znění Tarifu PID najdete na  : 

                      www.ropid.cz     nebo    www.dpp.cz      

 

 

V Ústí nad Labem 3. října 2011   

http://www.ropid.cz/
http://www.dpp.cz/

