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Veřejná doprava v Praze: jednoduše, 
rychle a snadno! 

Používání veřejné dopravy v Praze je poměrně jednoduché. Město má jednotný 
systém jízdenek na všechny druhy dopravy: tramvaje, autobusy, metro, lanovou 
drahu a říční přechody. 

V závislosti na vašich plánech si můžete koupit lístek, jehož platnost může být 30 
nebo 90 minut, stejně jako 24 nebo 72 hodin od okamžiku prvního použití – 
označení. 

Označení provedete jen jednou, a to ve žlutém označovači. Pokud máte v plánu 
aktivně využívat dopravu po Praze celý týden, má smysl uvažovat o nákupu 
jízdenky s platností 30 dnů. 

 

30 90 24 72 30 
minut minut hodin hodin dnů 

24,- 32,- 110,- 340,- 670,- 
 

Jízdenky MHD se prodávají v téměř každé stanici metra, v hale nádraží, v 
automatech s možností platit v hotovosti (mince). Některé stanice jsou vybaveny 
automaty s akceptací platby platební kartou.  

V některých případech lze jízdenky zakoupit dozorčího na některých stáncích, 
nebo v staničních obchodech. Automaty na lístky lze také nalézt i na některých 
tramvajových zastávkách. 

 

 V případě, že budete muset koupit měsíční jízdenku, musíte se obrátit na některou ze 
specializovaných prodejen. Ty se nachází v kuloárech hlavních stanic. 
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Letiště – centrum města 
Zpravidla je nejvhodnější způsob, jak se dostat do centra města z letiště, využít 
veřejnou dopravu: autobusem číslo  119  dojedete ke stanici metra  A  
 „Dejvická“ , poté metrem, autobusem nebo tramvají k cíli. Cesta autobusem z 
letiště do Dejvic bude trvat nejméně 24 minuty. Chcete-li poté pokračovat do 
centra, je třeba zakoupit si jízdenku s platností alespoň 90 minut. V nočních 
hodinách (0:15 – 5:00) jezdí z města na letiště autobus číslo  510 . 

Je-li vaším cílem hlavní vlakové nádraží v Praze, můžete si využít autobus  AE , 
který přes den jezdí v intervalu 30 minut. Jízdenku na této lince získáte výhradně 
u řidiče. 
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Směnárny a výměna peněz 

Mějte na paměti, že směnárna na letišti, nádraží nebo autobusovém nádraží patří 
zpravidla k těm méně výhodným. Doporučujeme tak využít směnárnu v centru. 
Nejdete ji téměř na každém rohu. Další možností je směnit peníze v bance, tam 
ale s největší pravděpodobností zaplatíte poplatek za směnu. 

Zajímavé! 

 Aby se předešlo nepříjemným situacím a podvodům, musite se dohodnout na kurzu 
měny konkrétní částky před poskytnutím peněz zaměstnance směnárny. 

 

 Pokud nemáte dostatečnou hotovost na nákup jízdenky na městskou veřejnou dopravu 
(např. na letišti), nebojte. Nové prodejní automaty na lístky umí přijímat nejenom 
hotovost, ale i platební karty. 

 

Při plánování vaší cesty se nezapomeňte zeptát ve své bance, jak máte nastavenou 
svou platební kartu. Konkrétně zda máte povolené platby v zahraničí. 
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Mobilní volání a internet 

Jestliže nejste občany země EU, může se vám používání mobilního telefonu v 
Praze prodražit. V rámci roamingu totiž platíte i za příchozí hovory a odchozí 
volání, sms a internet jsou drahé. Zkušenější turisté volí cestu pořídit si SIM kartu 
místního operátora. Její cena se obvykle pohybuje od 200Kč. 

                          
 

                
 
 
 

 V případě ztráty vašeho mobilního telefonu můžete pro spojení s přáteli a známými využít 
služby Call points dostupné v centru města. Zpravidla jsou označeny symboly „Call Point“ 
a poskytují internetové služby a mezinárodní volání za přijatelné ceny. 

 
 
 

 

 

 

 


