Co se mění od 1. 1. 2021?

Ke změnám dochází především na území tarifní zóny 001 Plzeň:
- upravuje se cena všech předplatních kuponů,
- nárok na zlevněné předplatné na turistické kartě budou nově
mít také senioři ve věku 65 až 70 let
- senioři od 70 let budou moci v zóně 001 Plzeň cestovat zdarma:
- po předložení platného osobního identiﬁkačního průkazu
(např. občanský průkaz).
- nebo po předložení Plzeňské karty s nahraným nárokem
na bezplatnou přepravu.

Kalkulátor jízdného IDPK
Cenu jednotlivých přestupních jízdenek v systému Integrované
dopravy Plzeňského kraje (IDPK) si dnes můžete zjistit několika
způsoby:
- přes mobilní aplikace Virtuální karta, která je dostupná
pro telefony s operačním systémem Android a iOs.
- přes kalkulátor na webu.
V kalkulátoru si:
- zvolíte trasu odkud a kam cestujete (případně upřesníte zvolenou trasu, protože pro některé relace existuje více tras),
- zvolíte si kategorii cestujícího
- zvolíte, zda máte na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na slevu
neo nárok na bezplatnou přepravu v zóně 001 Plzeň (bezplatná přeprava pro dítě, apod.),
Přesnou cenu jízdenky zjistíte také v případě, že máte pro část
trasy (pro jednu či více tarifních zón) na Plzeňské kartě aktivované předplatné jízdné.
Kalkulátor naleznete na
idpk.cz/cz/kalkulator-jednotliveho-jizdneho
Cenu předplatného pro vámi vybranou trasu si můžete zjistit na
idpk.cz/cz/kalkulator-predplatneho/2020

Tarif v otázkách a odpovědích

Prokázání nároku na slevu

Kolik zaplatím od 1.1.2021 za jízdenku?

Dítě do 6 let

To závisí na tom, kolik zón při své cestě projedete a jakou slevu
budete uplatňovat. V rámci jedné vnější zóny budete cestovat
za 12 Kč (základní jízdné), ve dvou zónách za 22 Kč…. Maximálně
můžete za jednu cestu zaplatit 72 Kč a to v případě, že by vedla
přes více než 7 zón (a to i včetně Plzně). Pokud chcete cestovat
celý den bez omezení, je tu pro vás jízdenka Turista Plzeňskem.

Cestující s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí do 6 let. Pro každé další dítě je nutné zakoupit
zlevněnou jízdenku v ceně stanovené pro dítě ve věku 6 – 15 let.
U dopravce PMDP není počet dětí do 6 let přepravovaných
zdarma omezen.

Musím vědět, jaké zóny pro svoji cestu potřebuji?
Ne, pokud si budete kupovat jízdenku ve vozidle nebo ve vlakové stanici, pak stačí nahlásit výstupní zastávku. Bude vám vydána jízdenka s informací, jak dlouho jízdenka platí a v jakých zónách. Při přestupu se stačí danou jízdenkou prokázat. V případě, že pro cestu existují dvě alternativní trasy, může se řidič
či průvodčí při prodeji jízdenky zeptat cestujícího na upřesňující informace o cestě (cesta přes).
Jak to bude s cestováním v Plzni, platí mi jízdenka i na plzeňskou MHD?
Ano, pokud budete cestovat do Plzně nebo přes území Plzně
a na jízdence budete mít uvedenou zónu 001 Plzeň či zónu
255 (síťová jízdenka), můžete využít i spoje PMDP a cestovat
MHD v Plzni. Plzeňskou MHD můžete využít také v případě,
že máte zakoupenou jízdenku Turista Plzeňskem s MHD Plzeň.
Musím si kvůli novému tarifu zřizovat Plzeňskou kartu
nebo jiný průkaz?
Ne, nemusíte. Pouze v případě, že máte nárok na využití některé z nabízených slev, které jsou na Plzeňskou kartu vázány.
Jsou všechny jízdenky přestupní mezi všemi dopravci?
Ne, nejsou. V rámci spojů IDPK je zavedena nepřestupní jízdenka IDPK, která platí pouze na jeden spoj linkového autobusu či
vlaku, pro který byla zakoupena pro přepravu do vzdálenosti
10 km dle platného jízdního řádu. Přestupní na spoje dalších
dopravců nejsou ani SMS jízdenka, 180 minutová a 24 hodinová
jízdenka a papírové nepřestupní jízdenky PMDP.
Jakou jízdenku si mám koupit, když cestuji vlakem mimo
území Plzeňského kraje, resp. za hranice IDPK?

Jakou jízdenku si mám koupit v plzeňské MHD, aby mi platila
pro cestu mimo Plzeň s jiným dopravcem a neplatil jsem
nic navíc?

V případě přepravy vlakem mimo území Plzeňského kraje je
možné využít tarif dopravce České dráhy nebo tarif dopravce
GW Train Regio.

Pokud nemáte pro zónu 001 Plzeň předplatné a kupujete si
v MHD v Plzeň jízdenku, kupte si jízdenku označenou „P+V.” Jízdenka vám bude uznána do první vnější zóny sousedící s Plzní
a v autobuse/vlaku si jen dokoupíte doplatkovou jízdenku do své
cílové zastávky (pokud neleží v první zóně sousedící s Plzní).
Pokud si zakoupíte jízdenku označenou pouze P, můžete ji u ostatních dopravců využít pouze v případě, že vaše výstupní zastávka se nachází na území města Plzně. K jízdence „P” nelze dokoupit doplatkovou jízdenku pro vnější zóny.

Bude možné zakoupit jízdenky online?
Vybrané jednotlivé i předplatné jízdenky bude možné zakoupit
prostřednictvím mobilní aplikace Virtuální karta.

Dítě 6 – 15 let
Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle neprokazuje. Aktivace nároku na bezplatnou přepravu pro zónu 001 Plzeň na Plzeňskou kartu se provádí na základě předložení rodného listu dítěte při aktivaci nároku na kartu.
Junior 15 – 18 let
Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle nebo při aktivaci
předplatného na Plzeňskou kartu prokazuje:
- platným identiﬁkačním osobním dokladem,
- platným průkazem ISIC,
- žákovským průkazem potvrzeným školou a dopravcem,
- Plzeňskou kartou s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné.
Student 18 – 26 let
Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle či při aktivaci zlevněného předplatného na Plzeňskou kartu prokazuje:
- platným průkazem ISIC,
- žákovským průkazem potvrzeným školou a dopravcem,
- Plzeňskou kartou s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné.
Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P
Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle či při aktivaci zlevněného předplatného nebo bezplatné přepravy na Plzeňskou
kartu prokazuje platným průkazem ZTP nebo ZTP/P.
Dárce krve, držitel zlaté Janského plakety
Nárok na zlevněnou jízdenku nebo bezplatnou přepravu se
ve vozidle prokazuje Plzeňskou kartou s nahraným zlevněným/
bezplatným tarifem. Zlevněný/bezplatný tarif a zlevněné předplatné jsou na Plzeňskou kartu aktivovány po předložení platného průkazu vydaného Českým červeným křížem a platného
identiﬁkačního osobního dokladu,
Důchodce, držitel zlaté Janského plakety (dárce krve)
Nárok na zlevněnou jízdenku nebo bezplatnou přepravu se
ve vozidle prokazuje Plzeňskou kartou s nahraným zlevněným/
bezplatným tarifem. Zlevněný/bezplatný tarif a zvýhodněné předplatné jsou na Plzeňskou kartu aktivovány po předložení platného průkazu vydaného Českým červeným křížem, platného
identiﬁkačního osobního dokladu a rozhodnutím České správy
sociálního
zabezpečení o přiznání starobního důchodu nebo
důchodu pro invaliditu 3. stupně.
Rodiče či poručníci při návštěvě dětí v ústavech
Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle prokazuje průkazem
vydaným navštěvovaným ústavem.

Osoba na mateřské či rodičovské dovolené

Bezplatná přeprava

Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle prokazuje Plzeňskou
kartou s nahraným zlevněným proﬁlem. Nárok na aktivaci zlevněného proﬁlu či zlevněného předplatného na Plzeňskou kartu
se prokazuje předložením Potvrzení o přiznání peněžité pomoci
v mateřství nebo Rozhodnutí o přiznání rodičovského příspěvku
a platného identiﬁkačního osobního dokladu.

Nárok na bezplatnou přepravu mají:
děti do 6 let (cestující starší deseti let s platným jízdním dokladem IDPK má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí do 6 let)
| průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se
přepravují současně s tímto držitelem.
V zóně 001 Plzeň má na bezplatnou přepravu nárok držitel
průkazu ZTP nebo ZTP/P | senior nad 70 let* | držitel zlaté
Janského plakety | dítě od 6 do 15 let, pokud má nárok aktivován na Plzeňské kartě.
Ve vnějších zónách má na bezplatnou přepravu nárok senior
nad 70 let, který je držitelem průkazu Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederace politických vězňů ČR
(KPV), Sdružení bývalých politických vězňů (SBPV) nebo Spolku PTP - Plzeň - Západní Čechy (PTP) pokud má tento nárok
aktivován na Plzeňské kartě.
* senior se může prokázat také platným osobním identiﬁkačním průklazem

Válečný veterán
Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle prokazuje Plzeňskou
kartou s nahraným zlevněným proﬁlem. Nárok na aktivaci zlevněného proﬁlu či zlevněného předplatného na Plzeňskou kartu
se prokazuje předložením osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany podle zvláštních předpisů a platného
identiﬁkačního osobního dokladu.
Důchodce do 65 let
Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle prokazuje Plzeňskou
kartou s nahraným zlevněným proﬁlem. Nárok na aktivaci zlevněného proﬁlu či zlevněného předplatného na Plzeňskou kartu
se prokazuje předložením platného identiﬁkačního osobního
dokladu a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení
o přiznání starobního důchodu nebo důchodu pro invaliditu
3. stupně.
Senior 65+
Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle prokazuje Plzeňskou
kartou s nahraným zlevněným proﬁlem. Nárok na aktivaci zlevněného proﬁlu či zlevněného předplatného na Plzeňskou kartu
se prokazuje předložením platného identiﬁkačního osobního
dokladu a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení
o přiznání starobního důchodu nebo důchodu pro invaliditu
3. stupně (zóna 001 Plzeň).
Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle nebo při aktivaci
zlevněného předplatného na Plzeňskou kartu prokazuje
platným identiﬁkačním osobním dokladem (vnější zóny).
Bývalý politický vězeň či bojovník za svobodu (Senior 70+)
Nárok na bezplatnou přepravu se při jeho aktivaci na Plzeňskou kartu prokazuje platným identiﬁkačním osobním dokladem
- a průkazem vydaným Ústředním orgánem Českého svazu
bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů
ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV) nebo
Spolkem PTP-Plzeň-Západní Čechy (PTP).
Senior 70+
Nárok na bezplatnou přepravu v zóně 001 Plzeň se ve vozidle
prokazuje předložením platného identiﬁkačního osobního dokladu nebo Plzeňskou kartou s nahraným nárokem na bezplatnou přepravu. Nárok na zlevněnou jízdenku pro vnější zóny
se ve vozidle prokazuje předložením platného identiﬁkačního
osobního dokladu nebo Plzeňskou kartou s nahraným slevovým
nárokem. Nárok na zlevněné předplatné (vnější zóny) se prokazuje předložením platného identiﬁkačního osobního dokladu
a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání
starobního důchodu nebo důchodu pro invaliditu 3. stupně.

Přenosné a ﬁremní předplatné
Přenosné předplatné není vázané na konkrétní osobu, může
ho využívat například více členů rodiny nebo parta přátel.
V jednu chvíli na něj však samozřejmě může cestovat jen jedna osoba. Nosičem jízdného je nový typ Plzeňské mini (k zakoupení na Zákaznických centrech PMDP za 200 Kč).
POZOR: Přenosným předplatným není možné se prokázat
přepravní kontrole zpětně a při ztrátě Plzeňské mini není možné vrácení předplatného ani částky na el. peněžence!
Nárok na ﬁremní předplatné mají právnické osoby, které předloží doklad o přidělení IČ, živnostenský list či platný výpis
z obchodního rejstříku a nechají si zhotovit Firemní Plzeňskou
kartu.
Přeprava zavazadel (mimo MHD Plzeň)

kolo | zavazadlo | zvíře bez schrány
20 Kč | 240 min nebo 40 Kč | 24 hod.
Pro přepravu jízdních kol mohou u jednotlivých dopravců platit
rozdílné přepravní podmínky. Více informací na www.idpk.cz.
Bezplatná přeprava v IDPK se stanoví pro případ přepravy:
snadno přenosných věcí (tzv. ruční zavazadla) | dětského kočárku s dítětem | jednoho páru lyží v obalu | zavazadel, která
mají rozměry max. 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce,
jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru
desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg | dětského kočárku pro děti, které jsou
držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíků pro invalidy, kteří jsou
držiteli průkazů ZTP a ZTP/P | tašek na kolečkách (držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) | živých zvířat ve schráně s nepropustným
dnem do rozměru 25 x 40 x 60 cm (1 schrána)
Platným identiﬁkačním osobním dokladem se rozumí platný
identiﬁkační doklad, který obsahuje fotograﬁi nebo digitální
zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození jeho
držitele.

TARIF
INTEGROVANÉ
DOPRAVY
PLZEŇSKÉHO
KRAJE
OD 1. 1. 2021

Ceny jednotlivých přestupních jízdenek pro přepravu v zóně 001 Plzeň a ve vnějších zónách na území Plzeňského kraje
junior

tarifní zóny

dítě do

dítě 6 - 15

15 - 18 let

základní

ZTP

6 let

let

student

jízdné

ZTP/P

čas (min)

dárce krve

důchodce

senior

do 65 let

65 - 70 let

mateřská
senior 70+

návštěva dětí

18 - 26 let
PK
001 Plzeň

PK

PK *

PK

PK *

PK

18 Kč

9 Kč

18 Kč

9 Kč

30

0 Kč

0 Kč

9 Kč

18 Kč

18 Kč

0 Kč

0 Kč

60

0 Kč

0 Kč

11 Kč

22 Kč

22 Kč

0 Kč

0 Kč 22 Kč

veterán

PK
18 Kč

0 Kč

18 Kč

11 Kč 22 Kč 11 Kč 22 Kč

0 Kč

22 Kč

001

P+1

60

0 Kč

3 Kč

12 Kč

21 Kč

26 Kč

3 Kč

6 Kč 24 Kč 15 Kč 24 Kč 12 Kč 21 Kč

3 Kč

24 Kč

Plzeň +

P+2

63

0 Kč

5 Kč 14 Kč

23 Kč

36 Kč

5 Kč

11 Kč 29 Kč 20 Kč 29 Kč 14 Kč 23 Kč

5 Kč

29 Kč

P+3

66

0 Kč

8 Kč

17 Kč

26 Kč

46 Kč

8 Kč

16 Kč 34 Kč 25 Kč 34 Kč 17 Kč 26 Kč

8 Kč

34 Kč

P+4

69

0 Kč

10 Kč 19 Kč

28 Kč

56 Kč

10 Kč

21 Kč 39 Kč 30 Kč 39 Kč 19 Kč 28 Kč

10 Kč

39 Kč

P+5

72

0 Kč

13 Kč 22 Kč

31 Kč

66 Kč

13 Kč

26 Kč 44 Kč 35 Kč 44 Kč 22 Kč 31 Kč

13 Kč

44 Kč

vnější
zóny

vnější
zóny

1

60

0 Kč

3 Kč

3 Kč

12 Kč

3 Kč

6 Kč

6 Kč

3 Kč

3 Kč

6 Kč

2

60

0 Kč

5 Kč

5 Kč

22 Kč

5 Kč

11 Kč

11 Kč

5 Kč

5 Kč

11 Kč

3

90

0 Kč

8 Kč

8 Kč

32 Kč

8 Kč

16 Kč

16 Kč

8 Kč

8 Kč

16 Kč

4

120

0 Kč

10 Kč

10 Kč

42 Kč

10 Kč

21 Kč

21 Kč

10 Kč

10 Kč

21 Kč

5

150

0 Kč

13 Kč

13 Kč

52 Kč

13 Kč

26 Kč

26 Kč

13 Kč

13 Kč

26 Kč

180

0 Kč

15 Kč

15 Kč

62 Kč

15 Kč

31 Kč

31 Kč

15 Kč

15 Kč

31 Kč

6
nepřestupní*

síťová

240

0 Kč

3 Kč

3 Kč

12 Kč

3 Kč

0 Kč

15 Kč 24 Kč

33 Kč

72 Kč

15 Kč

6 Kč

6 Kč

3 Kč

31 Kč 49 Kč 40 Kč 49 Kč 24 Kč 33 Kč

vnější
zóny

čas (min)

3 Kč

6 Kč

15 Kč

49 Kč

Síťová jízdenka
Jednotlivá i předplatná síťová jízdenka
umožňuje cestujícímu přepravu
ve všech tarifních zónách IDPK
po celou dobu své časové platnosti

Tarif IDPK je uznáván na MHD v Plzni,
Rokycanech, Domažlicích, Stříbře
a Sušici. V případě, že se k uznávání tarifu připojí další města, bude informace
zveřejněna na www.idpk.cz.
Uznávání jízdenek IDPK ve vozidlech
dopravců:
Dopravci Transdev Střední Čechy,
ČSAD STTRANS, ČSAD autobusy Plzeň
a LEXTRANS BUS uznávají na všech
svých linkách zařazených do IDPK
pouze předplatné jízdenky IDPK. Cestující se při nástupu do vozidla musí
prokázat Plzeňskou kartou a potvrzením o zaplacení předplatné jízdenky.
UPOZORNĚNÍ pro cestující, kteří mají
na Plzeňské kartě nahrán proﬁl Důchodce do 70 let. Tito cestující budou
od 1. 12. 2020 odbaveni ve vozidlech
za stejnou cenu jako skupina Důchodce
do 65 let.

* držitel PK bez aktivovaného nároku na zlevněné/bezplatné
jízdné v zóně 001 Plzeň

CESTOVÁNÍ V TARIFNÍ ZÓNĚ 053 ŽIHOBCE:
zóny

PK Nárok na takto označenou slevu
nebo na bezplatnou přepravu musí
cestující prokázat aktivovaným nárokem na Plzeňské kartě

1

2

3

053

60

20 Kč

10 Kč

5 Kč

053+ 1

90

32 Kč

16 Kč

8 Kč

053+ 2

120

42 Kč

21 Kč

10 Kč

053+ 3

150

52 Kč

26 Kč

13 Kč

053+ 4

180

62 Kč

31 Kč

15 Kč

Z důvodu velikosti zóny 053 Žihobce platí pro cestování v této
tarifní zóně odlišné ceny i časové platnosti jednotlivého
jízdného.
1 základní
2 rodiče na návštěvu dětí | mateřská dovolená | veterán
3 dítě | junior | student | senior 65+ | senior 70+ | držitel ZTP
nebo ZTP/P

PŘEPRAVA VEŘEJNOU DOPRAVOU PO ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ
30 a 60 minutové jízdenky PMDP (zakoupené ve vozidle PMDP)
je možné využít i pro cestu vlakem nebo linkovým autobusem
na území města Plzně. Stejně tak je možné v drážní pokladně,
ve vlaku nebo v linkovém autobuse zakoupit 30 a 60 minutové
jízdenky a přestoupit s nimi na spoje MHD provozované PMDP.
Pro přestup na vlak nebo linkový autobus platí také jízdenky
„P+V“ nebo „V“ zakoupené ve vozidle PMDP (a to i pro přepravu
po první vnější zóně sousedící s tarifní zónou 001 Plzeň). K jízdence „P+V“ nebo „V“ je možné si při přepravě z Plzně v linkovém autobusu nebo ve vlaku dokoupit doplatkovou jízdenku
do cílové zastávky, pokud se zastávka nachází v druhé či další
vnější zóně.

Turista Plzeňskem

Ceny předplatných jízdenek (předplatného) v zóně 001 Plzeň a ve vnějších zónách

síťová jednodenní
jízdenka

jednotlivec

skupina

bez MHD Plzeň

130 Kč

250 Kč

včetně MHD Plzeň

180 Kč

350 Kč

zóna

001
Plzeň

* skupinou se rozumí 2 dospělí a až 3 děti do 15 let
Jednodenní přestupní jízdenka Turista Plzeňskem umožňuje
přepravu po území celého Plzeňského kraje po celý den (24 hod.)
ve všech spojích IDPK, tj. na většině autobusových linek,
ve všech osobních a spěšných vlacích, a ve všech vlacích kategorie R, Ex a IC (ve 2. vozové třídě).
Jízdenku lze zakoupit ve všech autobusech v barvách Plzeňského kraje | ve vlacích od průvodčích | na prodejních místech
dopravců | přes e-shop Plzeňské karty | na bankomatech České spořitelny | v mobilní aplikaci Virtuální karta
Jízdenku lze také nahrát na Plzeňskou kartu.
Platnost jízdenky
Jízdenka zakoupená ve vozidle, od průvodčích nebo v mobilní
aplikaci je platná po dobu 24 hodin od zakoupení.
Jízdenka zakoupená přes s-shop, bankomat nebo prodejní
místo je platná na zvolený kalendářní den od 0:01 do 23:59.
Pro přepravu po území tarifní zóny 001 Plzeň je možné zakoupit
turistické předplatné na 1 – 17 dnů nebo nahrát elektronické peníze do elektronické peněženky. Turistické předplatné je aktivováno na Turistické jízdence (kterou je možné zakoupit za vratnou
zálohu 100 Kč na Zákaznických centrech PMDP a v Informačním
centru města Plzně). Více na www.pmdp.cz

PŘESTUPNÍ JÍZDENKA IDPK
S novým tarifem si nemusíte v každém vozidle kupovat novou
jízdenku. Při nástupu do prvního spoje si koupíte jízdenku až
do vámi zvolené konečné zastávky a touto jízdenkou se při
přestupu prokazujete. Takto můžete jet např. z Žihle do Železné Rudy vlakem, autobusem a také využít i plzeňskou MHD s
jednou jedinou jízdenkou.
* NEPŘESTUPNÍ JÍZDENKA IDPK
Nepřestupní jízdenka IDPK platí pro přepravu spojem, pro který
byla zakoupena. Je automaticky vydána cestujícímu, který splní
podmínky pro její vydání (vzdálenost z nástupní do výstupní
zastávky max. deset km). Tato jízdenka není zónová, tzn. že pokud se cestující přepravuje přes hranici mezi zónami, nemá
to na cenu jízdenky vliv. Jízdenka není nabízena pro přepravu
v rámci města Plzně (tj. nelze ji zakoupit v případě, že nástupní
i výstupní zastávka se nachází na území města Plzně).
S jízdenkou lze dojet do Plzně např. při přepravě z Třemošné
do Plzně), ale nelze ji pak dále využít pro přepravu ve spojích
MHD provozovaných PMDP.

vnější
zóna

síťové
jízdné

dny

zlevněné
sl . 1

sl . 2

základní

sl . 3

sl . 4

zákl adn í

akčn í

firemní

31

0 Kč

251 Kč

502 Kč

-

651 Kč

183

0 Kč

1 191 Kč

2 382 Kč

-

3 094 Kč

3 65

0 Kč

2 060 Kč

4 120 Kč

-

5 355 Kč

31

87 Kč

175 Kč

87 Kč

175 Kč

350 Kč

288 Kč

440 Kč

183

433 Kč

867 Kč

433 Kč

867 Kč

1 734 Kč

1 434 Kč

2 256 Kč

3 65

750 Kč

1 501 Kč

750 Kč

1 501 Kč

3 002 Kč

2 800 Kč

3 903 Kč

31

558 Kč

1 117 Kč

558 Kč

1 117 Kč

2 234 Kč

-

-

5 489 Kč

183

2 744 Kč 5 489 Kč 2 744 Kč

10 978 Kč

-

-

3 65

4 750 Kč 9 500 Kč 4 750 Kč 9 500 Kč 19 000 Kč

-

-

Předplatná jízdenka (předplatné) IDPK

Předplatná jízdenka je:
- přestupní mezi všemi spoji dopravců IDPK
- možné aktivovat na 1 až 365 dnů
- vázána na Plzeňskou kartu
- možné ji zakoupit pro konkrétní tarifní zóny
U kterých dopravců lze předplatnou jízdenku využít?
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (PMDP) | ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. | České dráhy,a.s. (ČD) | GW Train Regio a.s. |
ČSAD autobusy Plzeň a.s. (ČSAD) | Transdev Střední Čechy s.r.o. |
ČSAD STTRANS a.s. | LEXTRANS BUS s.r.o.
Je možné kombinovat předplatné a jednotlivé jízdenky?
Ano, cestující může v linkových autobusech, osobních a spěšných vlacích kombinovat předplatné a jednotlivé jízdenky, které
lze hradit z elektronické peněženky Plzeňské karty bezhotovostně.
Jaké jízdenky mohu využít ve vlaku?
Do IDPK jsou zařazeny všechny osobní a spěšné vlaky a všechny
vlaky kategorie R, Ex a IC, které zajišťují přepravu na území IDPK.
Ve vlacích kategorií R, Ex a IC může cestující využívat časové
předplatné pouze v případě, že má aktivováno časové předplatné pro všechny tarifní zóny, kterými při přepravě vlakem
projíždí.
Speciﬁka cestování vlakem s předplatným naleznete
na www.idpk.cz

Tento leták má pouze informativní charakter, podrobné
informace o Tarifu a tarifních zásadách IDPK, poskytovaných slevách a cenách jízdenek naleznete
na www.idpk.cz.

AKČNÍ PŘEDPLATNÉ
Co je nutné udělat pro
získání akčního předplatného? Stačí, když si
předplatné nahrajete
nejpozději tři dny před
začátkem jeho platnosti
na Plzeňskou kartu.
Kde je možné akční
předplatné nahrát
na Plzeňskou kartu?
- na všech prodejních
místech Plzeňské karty
- na bankomatech
(ATM) České spořitelny
- přes e-shop Plzeňské
karty
Akční PŘEDPLATNÉ
je nabízeno pouze
ve vnějších zónách
a pouze pro
základní předplatné

Sl. 1 dítě 6 – 15 let | držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P | senior 70+
Sl.2 držitel zlaté Janského plakety
Sl.3 junior 15 – 18 let | student 18 – 26 let | senior 65+
Sl.4 důchodce do 65 let | válečný veterán | osoba na mateřské

Plzeňská karta

Plzeňská karta je bezkontaktní čipová karta, která slouží jako
nosič jízdenky či předplatného IDPK |elektronická peněženka |
doklad k prokázání nároku na slevu či zvýhodnění ve veřejné
dopravě.
Kde je možné podat žádost o vydání Plzeňské karty?
Zákaznické centrum PMDP, Denisovo nábřeží 12, Plzeň |
Zákaznické centrum PMDP, Klatovská třída 12, Plzeň | ve vybraných městech Plzeňského kraje
Co je nutné k získání Plzeňské karty?
vyplněná Žádost o vydání Plzeňské karty | podepsané Obecné
obchodní podmínky | občanský průkaz (za nezletilé děti musí
žádost podat a kartu vyzvednout rodič nebo zákonný zástupce, přičemž musí jejich vztah doložit rodným listem |
průkazová fotograﬁe (v Zákaznických centrech PMDP v Plzni
je možné se nechat vyfotografovat) | zaplacení poplatku za vydání Plzeňské karty dle platného ceníku.
Doklady o nároku na slevu se předkládají při vyzvednutí karty.
Kde lze aktivovat předplatné na Plzeňskou kartu?
na prodejních místech Plzeňské karty | na (ATM) bankomatech
České spořitelny na území Plzeňského kraje | přes e-shop
Plzeňské karty | v označených autobusech linkové dopravy*.

* V modrých autobusech lze na Plzeňskou kartu pouze prodloužit platnost předplatného, které je na kartě již nahrané.,

