Senior od 65 do 70 let
Praha – 0 Kč
Senioři od 65 do 70 let cestují v Praze za 0 Kč, pokud prokáží nárok předepsaným
způsobem:
1. Čipovou kartou zaregistrovanou v systému PID Lítačka s příslušnou aplikací
2. Průkazem PID „Senior 65-70“
Toto jsou jediné způsoby prokázání nároku na jízdné za 0 Kč, jiné dokumenty nebo
průkazy (např. občanský průkaz) nejsou uznávány! Vydání čipové karty nebo průkazu PID
je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii. Více informací
v samostatném článku.
Pokud Senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou
jízdenku (při prokázání nároku na slevu pro Seniory od 60 do 70 let stačí jízdenka
zvýhodněná).

Region – sleva 75 %
Senioři od 65 do 70 let mohou na příměstských linkách cestovat za zvýhodněné
(čtvrtinové) jednotlivé i předplatní jízdné, pokud prokáží věk např. občanským
průkazem nebo cestovním pasem.

Senior od 70 let
Bezplatná přeprava (kromě vlaků)
Senioři od 70 let jezdí bezplatně v celém systému PID kromě vlaků (metro, tramvaje,
autobusy, lanová dráha, přívozy). K prokázání nároku na bezplatnou přepravu lze využít:
1. Občanský průkaz země EU
2. Cestovní pas
3. Povolení k pobytu

Vlaky v Praze za 0 Kč
V Praze mohou senioři od 70 let cestovat za 0 Kč i vlaky PID, pokud prokáží nárok
předepsaným způsobem:
1. Čipovou kartou zaregistrovanou v systému PID Lítačka s příslušnou aplikací
2. Průkazem PID „Senior 70+“

Vlaky v Regionu – sleva 75 % pouze na jednotlivém jízdném
Senioři od 70 let mohou na příměstských vlakových linkách cestovat za zvýhodněné
(čtvrtinové) jednotlivé jízdné, pokud prokáží věk např. občanským průkazem nebo
cestovním pasem. Zvýhodněné (čtvrtinové) předplatní jízdné není definováno!

Doprovod dítěte do 3 let (pouze Praha)
Praha – 0 Kč
Osoba doprovázející dítě do 3 let může na všech linkách na území Prahy jezdit zdarma s
výjimkou vlaků, pokud prokáže věk dítěte jedním z následujících dokladů
1. Průkazem PID „Dítě do 3 let“
2. Občanským průkazem dítěte
3. Cestovním pasem dítěte

Osoba ZTP
Bezplatná přeprava
Osoby s průkazem ZTP a ZTP/P jezdí v celém systému PID bezplatně s výjimkou vlaků, v
případě ZTP/P včetně kompenzační pomůcky, průvodce nebo vodícího psa, pokud se
přepravují současně s držitelem průkazu.

