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Městská hromadná doprava v Praze
Městskou hromadnou dopravu v Praze zajišťují metro, tramvaje, autobusy a lanovka na rozhlednu Petřín.

Metro
Cestování metrem je rychlé, efektivní a bezpečné. Na třech trasách linek (zelená A, žlutá B a červená linka C) je možné
využít 57 stanic, včetně tří přestupních Muzeum (A-C), Můstek (A-B) a Florenc (B-C). Metro jezdí denně od 5:00 do 24:00
hod. Intervaly jsou v dobách ranní a odpolední špičky cca 2-3 minuty, ve večerních hodinách a o víkendech nepřekračují
10 minut. Více informací najdete   zde .

Tramvaje
Denní provoz, tj. v době od 5:00 do 24:00 hod zajišťují tramvajové linky s čísly 1-26, noční tramvajové linky mají čísla
91-99. Denní linky mají ve špičkách intervaly 8 minut, v ostatních obdobích 10-20 minut. Noční linky jezdí v intervalu
30 minut.

Autobusy

https://pid.cz/metro/
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Městské autobusy jezdí mezi 5:00 a 0:30 hod. Ve špičce mají interval většinou 10-20 minut, v ostatních obdobích 15-30
minut.

Lanovka na Petřín
Lanová dráha na Petřín navazuje na tramvajovou dopravu v zastávce Újezd. Její konečná zastávka se nachází v blízkosti
populární vyhlídkové věže – Petřínské rozhledny. V letním období jezdí pravidelně každých 10 minut, od listopadu do
března každých 15 minut.

Jízdné v MHD
Základní přestupní jízdenka pro dospělého nad 15 let (90
minut)

40 Kč

Zkrácená přestupní jízdenka pro dospělého nad 15 let (30
minut)

30 Kč

Turistická jízdenka (24 hodin) 120 Kč

Turistická jízdenka (72 hodin) 330 Kč

Pro pravidelné cestování po městě je cenově nejvýhodnější karta   Lítačka  s nahraným kupónem pro dané období
(měsíční, čtvrtletní, roční).

Kde koupit jízdenku
V automatech na výdej jízdenek, které jsou instalovány ve všech stanicích metra a u vybraných zastávek povrchové
dopravy. Jízdenky prodávají i některé trafiky a další obchody. Po vstupu do přepravního prostoru je třeba jízdenku
označit. Neoznačená jízdenka je považována za neplatnou.

Další možností je zakoupit si SMS jízdenku prostřednictvím mobilního telefonu. Na číslo 902 03 napište zprávu podle
vámi zvoleného druhu jízdenky – DPT24, DPT32, DPT110 nebo DPT310, kde číslice znamená cenu jízdenky. Následně
vám pak přijde SMS jako potvrzení o zakoupené jízdence.

https://www.pidlitacka.cz/home
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Další informace o pražské městské hromadné dopravě včetně možnosti vyhledat spojení najdete   zde .

Taxi služba
Pražští taxikáři ve světě bohužel nemají příliš dobrou pověst. Od února 2020 došlo ke zvýšení cen na 36 Kč na kilometr,
nástupní sazba je nyní 60 Kč. Doporučujeme vám dohodnout si s řidičem cenu ještě před nástupem do vozu. Mezi
spolehlivé společnosti, jejichž dispečeři jsou schopni komunikovat v angličtině, patří   AAA Radiotaxi  (tel. +420 222 333
222),   Profi taxi  (tel. +420 261 314 151) a   City Taxi  (tel. +420 257 257 257).

Sdílená kola
Podobně jako v jiných evropských metropolích, funguje i v Praze systém veřejně sdílených jízdních kol. Bližší informace
najdete   zde .

Parkovací zóny
Od roku 1996 jsou v jednotlivých částech Prahy postupně zřizovány zóny placeného stání. Modrá zóna je určena pro
parkování rezidentů s dlouhodobou parkovací kartou, fialová zóna je tzv. smíšenou zónou pro rezidenty i nerezidenty se
zaplaceným parkovným (doba stání je max. 24 hodin) a oranžová zóna je určena pro návštěvníky, kteří zde po uhrazení
parkovného mohou stát max. 2 hodiny.

Provozní doba parkovacích zón je většinou od pondělí do pátku od 8:00 do 20:00, ale může se v jednotlivých městských
částech lišit. Mimo tuto provozní dobu je možné v zónách parkovat bez omezení.

Více informací o pražských parkovacích zónách najdete   zde .

https://www.dpp.cz/
https://www.aaataxi.cz/
https://www.profitaxi.cz/
https://www.citytaxi.cz/
https://prahounakole.cz/en/bikesharing-in-prague/
https://www.parkujvklidu.cz/cs/domovska-stranka/

