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NÁHRADA JÍZDNÉHO NA AKCI DUHOVÝ MOST  

Jízdné účastníkům akce administruje a proplácí ÚKD na základě zaslaných jízdních dokladů a 
vyplněného formuláře. Předvyplněný formulář bude rozeslán do dužin po Duhovém mostě. 

Podmínky úhrady jízdného na a z Duhového mostu: 

- Jízdenky: autobus, vlak 2. třídy, místenky (vlaky s povinnou rezervací míst), při použití 1. třídy, 
Business class v Leo Expresu a RegioJetu, se hradí jízdné ve výši 2. třídy, Standardu. Do 
kanceláře budete zasílat jízdenky a vyplněný formulář. Pokud budete mít elektronické 
jízdenky, budete přeposílat elektronické jízdenky a elektronicky vyplněný formulář. Pouze 
v případě, že budete mít zakoupené papírové jízdenky, budete zasílat originály těchto jízdenek 
poštou. 

- Při použití osobního automobilu se proplácí doprava za předpokladu, že v automobilu 
pojedou minimálně 3 osoby/účastníci Duhového mostu. Při dvou a méně osobách se proplácí 
řidiči doprava ve výši vlakového jízdného za dopravovaný počet osob. Řidič zašle do kanceláře 
elektronicky vyplněný formulář a sken velkého technického průkazu použitého vozidla. 

Předpokládá se hospodárné použití dopravy. 

 

Cestování po Praze 

S Duhovým mostem jsou spojeny náklady s cestováním po Praze, které v rámci náhrady 
cestovného budeme proplácet. Základní škola, ve které DM proběhne je nejblíže stanice 
metra Nové Butovice. Tzn., trasa z nádraží metrem, metrem na nádraží – proplácíme. Dále 
budeme proplácet jízdenky v rámci programu. 

Zde pro orientaci trasa z metra Nové Butovice ke škole. 
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Důležitá informace: vyúčtovat můžete pouze jízdenky označené v době konání akce za 
příslušný počet účastníků. Budeme potřebovat, ať nám po akci zašlete označené jízdenky. 
Jestliže budete jízdenky kupovat v trafice nebo přímo u stánku MHD Praha můžete dostat také 
doklad o zaplacení. Ten nepotřebujeme. Jízdenky můžete zakoupit také v automatech. Tady je 
třeba myslet na dostatečné množství mincí. Dále např. v infocentrech, prodejních místech 
Dopravního podniku. SMS jízdenky nelze vyúčtovat. 

 

Možnosti cestování po Praze městskou hromadnou dopravou 

Nejrychlejší variantou je cestovat na „jízdné dle tarifu“.   
Např. dítě ve věku 6 – 15 let může cestovat ze stanice metra C Hlavní nádraží do stanice metra 
B Nové Butovice na krátkodobou jízdenku za 12 Kč (aplikace uvádí, že se dá trasa zvládnout za 
23 min., ale pokud budete větší skupina, je třeba počítat s delším časem na přestup z metra C 
na metro B a tady doporučuji jízdenku na 90 min. za 16 Kč). Dospělí dle tabulky níže. Jízdenky 
na 24 hod. nebo 72 hod. se v rámci naší akce nevyplatí. 
 

                  
 
 
 
Dále platí, že: 

- Děti do 6 let cestují po Praze bezplatně, dítě musí být doprovázeno osobou starší 10 
let. 

- Děti od 6 do 10 let cestují po Praze bezplatně, pokud prokáží svůj věk: 
a. Osobní průkazku ověřenou jejím vydavatelem se jménem, příjmením, datem 

narození a fotografií dítěte (např. pas, občanský průkaz, školní průkazka, průkaz 
ISIC Scholar, průkazka jiného dopravce) 

b. Průkazku PID „Dítě 6-15“ 
c. Čipovou kartu zaregistrovanou v systému PID Lítačka s potvrzenou věkovou 

kategorií 
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d. Průkaz PID „Dítě 6-15“ 
e. Žákovský průkaz  

- Děti od 10 do 15 let cestují po Praze bezplatně, pokud prokáží tento nárok 
předepsaným způsobem: 
a. Čipovou kartou zaregistrovanou v systému PID Lítačka s příslušnou aplikací 
b. Průkazem PID „Dítě 6-15“ 

K vydání průkazu PID je potřeba doložit věk občanským průkazem (u dětí rodným listem). Je 
potřeba fotografie 4,5 × 3,5 cm (ne starší než 1 rok). Cena za vystavení průkazu je 20 Kč. Průkaz 
lze vyřídit na některém z předprodejních míst dopravního podniku ve stanicích metra.  

https://pid.cz/kontakty/prodejni-mista/?filter=prukazkypid 

 

 

 

 

 

 


