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3. Tarifní podmínky MHD Příbram 

 

Jízdenka 

pro jednotlivou jízdu 

Platba čipovou kartou 

(elektronická peněženka) 

Platba hotově nebo 

bankovní kartou ve vozidle 

osoby od 15 do 60 let, 

pes beze schrány,  

zavazadla větší než 20x30x50 cm 

dětský kočárek bez dítěte 

10 Kč 12 Kč 

děti od 6 do 15 let,  

osoby nad 60 let,  

zaměstnanci dopravce 

5 Kč 6 Kč 

  

 

 

Časová jízdenka měsíční 

Občanská nad 15 let věku 300 Kč 

v informační kanceláři 

Žákovská do 15 let  

Studentská od 15 do 26 let 

Důchodci nad 60 let 

150 Kč 

v informační kanceláři 

 

 

Bezplatná přeprava  Děti do 6 let,  

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P a jejich průvodci, invalidní 

vozík,  

Dětský kočárek s dítětem včetně jednoho průvodce,  

Občané města Příbrami nad 70 let při odbavení čipovou 

kartou,  

Dárci krve nebo kostní dřeně (dle seznamu MěÚ Příbram),  

Držitelé průkazů PTP s trvalým bydlištěm ve městě Příbram 

nebo obcích spadajících do okruhu MHD Příbram,  

Městská policie Příbram,  

Přeprava pojízdných tašek pro žáky škol a osoby nad 60 let 

věku,  

Důchodci-přímí účastníci odboje (držitelé osvědčení podle 

zákona 255/46 Sb. nebo držitelé osvědčení MNO a účastníci 

v I. a II. odboji – ustanovení se vztahuje i na vdovy po 

účastnících odboje, které byly za ně provdány v době odboje 

manžela  
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Platnou jízdenku u jednotlivých kategorií nahrazuje 

 

Držitelé průkazů ZTP a ZTP-P čipová karta nebo průkaz ZTP, ZTP/P 

Osoby nad 70 let čipová karta 

Účastníci odboje  evidenční jízdenka vydaná u řidiče 

Dárci krve, dárci kostní dřeně čipová karta 

Držitelé průkazu PTP evidenční jízdenka z čipové karty vydaná u řidiče 

Městská policie Příbram uniforma ve spojení se služebním odznakem 

 

Pokud se tito cestující při přepravní kontrole neprokáží evidenční jízdenkou z platné čipové karty, 

případně dokladem o zaplacení, jsou posuzováni jako cestující bez platné jízdenky. 

 

Při platbě čipovou kartou (elektronickou peněženkou) je umožněn jeden zvýhodněný přestup do 20 

minut. Cena přestupní jízdenky je snížena o již zaplacenou zónu. 

 

 

Přepravní podmínky turistické dopravy v Příbrami 

 

Turistická doprava v Příbrami je provozována tažným vozidlem a třemi vagónky s maximální 

obsaditelností 12 osob v každém vagónku. 

 

Vagónky musí být obsazeny rovnoměrně-při neúplném obsazení musí být přednostně obsazeny 

přední vagónky. 

 

Před jízdou musí být vagónky zajištěny ochrannými řetízky. 

 

Povinnosti cestujících – za jízdy nenastupovat ani nevystupovat, nevyklánět se z vagónku, 

nevystrkovat končetiny. Děti do 12 let cestují pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 

  

 

 

V Příbrami 1. 9. 2017 

 


