Změny v tarifu

Cestujeme

Změny v tarifu

Cestujeme

Zóna 001 Plzeň
• zavedení zlevněného předplatného pro válečné veterány
• zavedení zlevněného předplatného pro osoby na mateřské

Co je Integrovaná doprava Plzeňska?

Změny v tarifu veřejné dopravy:

Co potřebuji k nahrání slevy na Plzeňskou kartu:

Integrované dopravy Plzeňska

dovolené a osoby pobírající rodičovský příspěvek
V případě, že jako rodič jedete plzeňskou MHD s dítětem do 6
let, máte nárok na zlevněné jednotlivé jízdné PMDP.
• zlevnění předplatného jízdného pro děti do 15 let
• zavedení bezplatné přepravy jízdních kol ve vozech PMDP pro
držitele ročního předplatného pro zónu 001 Plzeň. Tato
novinka nebude platit pro cestující, kteří mají nárok na
bezplatnou přepravu v této zóně (viz druhá strana letáku).
POZOR: Ve vozidlech MHD je možné jízdní kolo přepravovat
pouze o víkendech a státních svátcích za cenu plnocenné
jízdenky.

v Integrované dopravě Plzeňska

Integrovaná doprava Plzeňska, tedy IDP, je dopravní systém, ve
kterém lze u zapojených dopravců využívat jeden jízdní doklad –
předplatné jízdné IDP nahrané na Plzeňské kartě.

Jaké výhody má využívání předplatného jízdného?

Předplatné jízdné IDP je přestupní jízdné mezi zapojenými
dopravci. Cestující, který jej využívá, si nemusí kupovat jízdenky u
jednotlivých dopravců, ale prokazuje se u všech pouze Plzeňskou
kartou (nebo jinou kartou evidovanou v systému Plzeňské karty).

Pro jaké zóny cestující předplatné jízdné potřebuje?
Je několik možností, jak to zjistit:
• z jízdního řádu (dle trasy spoje)
• na portálu idos.cz
• na portálu www.poved.cz

U kterých dopravců lze předplatné jízdné využít?

Vnější zóny

• zavedení zlevněného předplatného pro osoby na mateřské

dovolené a osoby pobírající rodičovský příspěvek
• změny v předplatném pro žáky a studenty
• zavedení 365 a 183 denního předplatného a zrušení
desetiměsíčního a měsíčního předplatného (předplatné
bude nově poskytováno i o letních prázdninách)
• zlevnění předplatného pro studenty do 26 let na 50 %
plnocenného jízdného
• zlevnění předplatného pro děti do 15 let na 25 %
plnocenného jízdného
• předplatné pro žáky i studenty bude platit pro všechny trasy
(nebude omezeno žákovským průkazem a trasou bydliště –
škola) po celý rok
• zlevnění jízdného pro osoby pobírající starobní nebo invalidní
důchod pro invaliditu III. stupně
• zlevnění předplatného pro všechny osoby, které dosáhly věku
65 let
• zavedení zlevněného jízdného pro válečné veterány
• zrušení zvýhodněného předplatného – od ledna 2018 nebude
dále poskytováno zvýhodněné předplatné ve výši 365 Kč/zóna

Předplatné je možné využívat u dopravců:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (PMDP), ČSAD autobusy
Plzeň a.s. (ČSAD), České dráhy, a.s. (ČD), ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
s.r.o., Autobusová doprava – Miroslav Hrouda s.r.o., Město Blovice
Od 1. 1. 2018 také u dopravců: VATRA BOHEMIA, GW Train Regio,
ANEXIA BUS

Je možné kombinovat předplatné a jízdné dopravce?

Ano, cestující může v autobusech, osobních a spěšných vlacích
kombinovat předplatné jízdné a jednotlivé jízdné dopravce, které
lze navíc v autobusech hradit z elektronické peněženky Plzeňské
karty.

Platí předplatné jízdné IDP ve všech vlacích Českých drah?

Předplatné jízdné IDP je možné využít ve všech osobních
a spěšných vlacích ČD. Ve vlacích kategorie R, Rx, Ex a EC je
možné předplatné jízdné IDP využít pouze v relaci Plzeň – Borovy
(předplatné platí do/ze zastávky Borovy i když zde vlak nestaví)
a Plzeň – Kařez. Cestující jedoucí vlakem kategorie R, Rx, Ex, EC,
dopravce ČD a GW Train Regio na předplatné jízdné IDP musí mít
předplatné pro všechny zóny, kterými při své cestě projíždí!
V rychlících GW Train Regio platí IDP v úseku Plzeň – Blatno
u Jesenice.

Jak spočítat celkovou cenu předplatného jízdného?

Celková cena je tvořena součtem předplatného jízdného
za všechny zóny, které pro svoji cestu cestující potřebuje. Ke
zjištění ceny předplatného je možné využít kalkulačku předplatného jízdného na www.poved.cz v sekci Integrovaná doprava
Plzeňska.

Šetřete výdaje

využívejte výhod Integrované dopravy Plzeňska

UPOZORNĚNÍ: V případě, že by Plzeňská karta nešla načíst, noste
v peněžence potvrzení o dobití předplatného jízdného. Tímto
dokladem je možné spolu s Plzeňskou kartou prokázat, že máte
předplatné jízdné na Plzeňské kartě nahrané.

veřejné dopravy Plzeňského kraje (jednotlivé jízdné)

Od roku 2018 Plzeňský kraj umožňuje vybraným skupinám
cestujících cestovat levněji i na jednotlivé jízdné. K prokázání
nároku na slevu je nutné mít nahranou slevu na Plzeňské kartě.
• Zlevnění jízdného pro děti do 15 let a pro žáky a studenty od
15 do 26 let – děti a žáci do 15 let budou nově jezdit za 25 %
základního jízdného a studenti do 26 let za 50 % základního
jízdného. Zlevněné jízdné bude platit na všechny trasy
v Plzeňském kraji a to i o prázdninách. Bez Plzeňské karty
musí žáci i studenti předkládat i nadále žákovský průkaz a
platí pro ně i nadále slevy pouze ve školním roce a ve výši
stanovené Cenovým výměrem Ministerstva ﬁnancí.
• Jezdíte-li na slevový průkaz na Plzeňské kartě, nemusíte mít
žákovský průkaz. V opačném případně jej však pro uznání
slevy mít musíte!
• Zavedení zlevněného jízdného (sleva 50 % ze základního
jízdného) pro osoby na mateřské dovolené a osoby
pobírající rodičovský příspěvek.
• Zlevnění jízdného pro všechny osoby starší 65 let.
• Zlevnění jízdného pro osoby pobírající starobní nebo
invalidní důchod pro invaliditu III. stupně – důchodci budou
mít nově nárok na zlevněné jízdné ve výši 50 % základního
jízdného.
• Zavedení zlevněného jízdného pro válečné veterány ve výši
50 % základního jízdného.

UVEDENÉ SLEVY BUDOU POSKYTNUTY POUZE PO
PŘEDLOŽENÍ PLZEŇSKÉ KARTY S NAHRANOU SLEVOU!
Všechny uvedené slevy platí na území Plzeňského kraje:

• Ve všech osobních a spěšných vlacích (ČD), a ve vlacích Rx na
trase Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín (odbavení jako v Sp).

• Ve všech vlacích GW Train Regio.
• Na všech autobusových linkách .

Slevy Plzeňského kraje v jednotlivém jízdném neplatí na:

• ve vlacích kategorie R, Rx, Ex, IC, EC a SC Českých drah
• ve vozech dopravce PMDP a na všech linkách MHD

v Plzeňském kraji
• na linkách dopravců ČSAD Benešov, ČSAD Jindřichův Hradec,
Dopravní Podnik Karlovy Vary, Plzeňské městské dopravní
podniky, Klatovská dopravní společnost, Autobusy VKJ,
Student Agency/Regiojet, ČSAD autobusy České Budějovice,
UMBRELLA Coach & Buses, Baronetto a LEXTRANS BUS
• na všech mezinárodních linkách
• na nočních linkách, cyklobusech a vybraných dálkových linkách
Kompletní seznam naleznete na www.poved.cz.

Jezděte výhodněji

Integrovaná doprava Plzeňska a veřejná doprava
Plzeňského kraje – svezení pro celou rodinu

Plzeňský organizátor veřejné dopravy

STUDENT 15–26 let
Studenti musí začátkem každého školního/akademického roku
donést na prodejní místo Plzeňské karty potvrzení o studiu na
formuláři PMDP (vybrané školy jej zasílají elektronicky) nebo
žákovský průkaz. Nárok na slevu platí studentům v posledním
ročníku studia do 30. června.

DÍTĚ do 15 let
Dítěti je automaticky aktivována sleva při zřízení Plzeňské karty.

DRŽITELÉ ZLATÉ JANSKÉHO PLAKETY
Pro uplatnění výhod předkládají držitelé alespoň zlaté Janského
plakety osvědčení vydané Českým červeným křížem.

DRŽITELÉ PRŮKAZŮ ZTP NEBO ZTP/P
U dopravce PMDP se cestující prokazují pouze předložením
průkazu ZTP nebo ZTP/P, u ostatních dopravců se prokazují
Plzeňskou kartou s nahraným bezplatným tarifem (v zóně
001 Plzeň) nebo předplatným jízdným IDP (vnější zóny).

STAROBNÍ ČI INVALIDNÍ DŮCHODCI
Cestující předkládají potvrzení o přiznání starobního důchodu
nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně. V případě
invalidního důchodu je nárok na slevu nahrán na kartu na 2 roky.

OSOBY POBÍRAJÍCÍ PENĚŽITOU POMOC V MATEŘSTVÍ
NEBO RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
Po předložení Potvrzení o přiznání peněžité pomoci v mateřství
se nárok na slevu aktivuje na dobu 2 let. Po předložení Rozhodnutí o přiznání rodičovského příspěvku se nárok na slevu aktivuje na
celou dobu, kdy je příspěvek pobírán.

VÁLEČNÍ VETERÁNI
Po předložení osvědčení vydávaného ministerstvem obrany ČR
podle zvláštních předpisů se nárok na slevu aktivuje do konce
platnosti Plzeňské karty.

OSOBY starší 65 let
Cestující předkládají občanský průkaz.
Bez prokázání slevy Plzeňskou kartou platí tarif dopravce.

s veřejnou dopravou Plzeňského kraje
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Tarif IDP 2018

Bankomaty České spořitelny a prodejní místa Plzeňské karty

Zóna 001 Plzeň

Plzeňská karta…

• slouží jako jediný doklad k prokázání nároku na slevu ve

Počet dní

Dospělý

Důchodce

Student

Dítě

Mateřská

Veterán

Firemní

1

54 Kč

27 Kč

27 Kč

14 Kč

27 Kč

27 Kč

69 Kč

30

452 Kč

226 Kč

226 Kč

113 Kč

226 Kč

226 Kč

586 Kč

90

1 290 Kč

645 Kč

645 Kč

323 Kč

645 Kč

645 Kč

1 678 Kč

123

1 742 Kč

871 Kč

871 Kč

436 Kč

871 Kč

871 Kč

2 265 Kč

183

2 312 Kč

1 156 Kč

1 156 Kč

578 Kč

1 156 Kč

1 156 Kč

3 008 Kč

365

4 002 Kč

2 001 Kč

2 001 Kč

1 001 Kč

2 001 Kč

2 001 Kč

5 204 Kč

Bezplatná přeprava
• děti do 6 let
• držitelé průkazu ZTP, ZTP/P s Plzeňskou kartou s bezplatným

• držitelé zlaté Janského plakety s Plzeňskou kartou s bezplatným
tarifem

• důchodce starší 70 let s Plzeňskou kartou s bezplatným tarifem

tarifem (ve vozidlech PMDP se cestující prokazují pouze
průkazem ZTP nebo ZTP/P

Vnější zóny (ceny za jednu zónu)
Počet dní

Plzeňská karta

Dospělý

Důchodce

Student

Dítě

Mateřská

Veterán

ZJP

ZTP

Firemní

1

42 Kč

21 Kč

21 Kč

10 Kč

21 Kč

21 Kč

21 Kč

10 Kč

52 Kč

30

340 Kč

170 Kč

170 Kč

85 Kč

170 Kč

170 Kč

170 Kč

85 Kč

440 Kč

90

968 Kč

484 Kč

484 Kč

242 Kč

484 Kč

484 Kč

484 Kč

242 Kč

1 259 Kč

123

1 308 Kč

654 Kč

654 Kč

327 Kč

654 Kč

654 Kč

654 Kč

327 Kč

1 669 Kč

183

1 734 Kč

867 Kč

867 Kč

433 Kč

867 Kč

867 Kč

867 Kč

433 Kč

2 256 Kč

365

3 002 Kč

1 501 Kč

1 501 Kč

750 Kč

1 501 Kč

1 501 Kč

1 501 Kč

750 Kč

3 903 Kč

ZJP – držitelé zlaté Janského plakety

Bezplatná přeprava
• 2 děti do 6 let jedoucí s držitelem předplatného
Víte, že...
• ve všech vozidlech PMDP a ve všech příměstských

autobusech označených samolepkou o dobíjení Plzeňské
karty lze také platit jízdné elektronickou peněženkou Plzeňské
karty?
• předplatné pro zónu 001 Plzeň můžete využít pro cestování
po Plzni u všech dopravců zapojených do IDP,
kteří v zóně 001 Pzeň jezdí, s výjimkou vlaků R, Rx, EC, Ex, IC
a SC?

• všechny transakce provedené přes e-shop Plzeňské karty lze

kromě, prodejních míst Plzeňské karty a bankomatů České
spořitelny, validovat také ve všech vozidlech PMDP (platí
pouze pro Plzeňské karty orientované na výšku)?
• zlevněné předplatné pro žáky a studenty (1–123 denní, 183
denní i 365 denní) si můžete na Plzeňskou kartu nahrát ještě
den před vypršením nároku na slevu? Takže i žáci 9. tříd si
mohou nahrát předplatné pro děti do 15 let na celý rok, i když
v daném roce dosáhnou 15 let.

Bankomaty České spořitelny:
• Blovice
• Bor
• Dobřany
• Domažlice
• Holýšov
• Horažďovice
• Horní Bříza
• Hrádek - Nová Huť
• Chotíkov
• Kasejovice
• Kašperské Hory
• Kdyně
• Klatovy
• Kralovice
• Mýto
• Nepomuk
• Nýrsko
• Nýřany
• Planá

• Plánice
• Plasy
• Plzeň
• Poběžovice
• Přeštice
• Radnice
• Rokycany
• Spálené Poříčí
• Staňkov
• Starý Plzenec
• Stod
• Strašice
• Stříbro
• Sušice
• Tachov
• Vejprnice
• Zbiroh
• Železná Ruda

Planovaná prodejní místa Plzeňské karty:
• Bělá nad Radbuzou
• Bezdružice
• Domažlice
• Horažďovice
• Horšovský Týn
• Kašperské Hory
• Klatovy
• Kralovice
• Manětín
• Nepomuk
• Rokycany
• Stříbro
• Sušice
• Tachov
• Zbiroh
• Železná Ruda
Stav k 1. listopadu 2017. Kompletní seznam na www.poved.cz.

veřejné dopravě

• slouží jako elektronická peněženka k úhradě jednotlivého
jízdného u autobusových dopravců

• slouží jako nosič předplatného jízdného IDP – využijete jeden
jízdní doklad ve vlaku, autobusu i MHD

Plzeňská karta je bezkontaktní čipová karta, která slouží jako
nosič předplatného jízdného IDP a zároveň jako elektronická
peněženka. Může sloužit nejen k úhradě jízdného ve vozidlech
MHD a příměstských autobusech, ale také k uhrazení parkovného
v Plzni, vstupu do ZOO, bazénu apod.

Kde je možné podat žádost o vydání Plzeňské karty?

• Zákaznické centrum PMDP, Denisovo nábřeží 12, Plzeň
• Zákaznické centrum PMDP, Klatovská třída 12, Plzeň
• Podat žádost o vydání PK lze také na Úřadu městského
obvodu Plzeň 2 Slovany a Plzeň 4 Doubravka

• Na vybraných místech Plzeňského kraje (viz mapu)
Co je nutné k získání Plzeňské karty?

• vyplněná Žádost o vydání Plzeňské karty
• podepsané Obecné obchodní podmínky pro vydávání
a používání Plzeňské karty

• občanský průkaz nebo cestovní pas (za děti do 15 let vyřizuje

žádost i vyzvednutí Plzeňské karty nebo jejího duplikátu
zákonný zástupce, který doloží rodný list dítěte nebo
Občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno. V případě, že je
žadatel zastupován třetí osobou, je vyžadována vždy úředně
ověřená plná moc)
• průkazová fotograﬁe (v Zákaznických centrech PMDP v Plzni je
možné nechat se vyfotografovat)
• doklad o nároku na slevu
• zaplacení poplatku dle aktuálního ceníku

Kde lze dobít Plzeňskou kartu?

• Na prodejních místech Plzeňské karty:

Zákaznické centrum PMDP, Denisovo nábřeží 12, Plzeň
Zákaznické centrum PMDP, Klatovská třída 12
• prodejna ČD - přepážka Plzeňská karta, Plzeň hlavní nádraží
• prodejna ČSAD autobusy Plzeň, CAN
• prodejní místa v obcích (viz mapu)
• na bankomatech (ATM) České spořitelny
• přes e-shop Plzeňské karty
• v označených vozidlech autobusových dopravců (pouze 1-123
denní kupony a elektronickou peněženku)
•
•

TIP: Jednou z výhod Plzeňské karty je i to, že v případě ztráty je
možné kartu zablokovat a předplatné a elektronickou peněženku
nabít (převést) na novou kartu.
O Plzeňské kartě a jejím bonusovém programu najdete více na
www.plzenskakarta.cz.

