
Tarif v otázkách a odpovědích
Kolik zaplatím od 1.7.2020 za jízdenku? 

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. 

Musím vědět, jaké zóny pro svoji cestu potřebuji?

Ne, pokud si budete kupovat jízdenku ve vozidle nebo ve vlako-
vé stanici, pak stačí nahlásit výstupní zastávku. Bude vám vydá-
na jízdenka s informací, jak dlouho jízdenka platí a v jakých zó- 
nách. Při přestupu se stačí danou jízdenkou prokázat. V přípa-

dě, že pro cestu existují dvě alternativní trasy, může se řidič 
či průvodčí při prodeji jízdenky zeptat cestujícího na upřesňu-
jící informace o cestě (cesta přes).

Jak to bude s cestováním v Plzni, platí mi jízdenka i na plzeň-
skou 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 někte-
ré 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 jízden-
ka 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 v tarifu PMDP a papírové nepřestupní jízdenky PMDP.

Mění se předplatné?

Ne, předplatné zůstává beze změn. 

 Jakou jízdenku si mám koupit, když cestuji vlakem mimo 
území Plzeňského kraje, resp. za hranice IDPK?

V případě přepravy vlakem mimo území Plzeňského kraje je 

možné využít tarif dopravce České dráhy nebo tarif dopravce   
GW Train Regio.

Bude možné zakoupit jízdenky online? 

Vybrané jednotlivé i předplatné jízdenky bude možné zakoupit 
prostřednictvím mobilní aplikace. 

Prokázání nároku na slevu
Dítě do 6 let

Cestující s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepra-
vu 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. 

Dítě 6 – 15 let

Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle neprokazuje. Aktiva-
ce nároku na bezplatnou přepravu pro zónu 001 Plzeň na Plzeň-
skou kartu se provádí na základě předložení rodného listu dítě-
te 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 zlev-
něného 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 zlev-
něného 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 před-
platné  jsou na Plzeňskou kartu aktivovány po předložení plat-
ného průkazu vydaného Českým červeným křížem a platného 
identifikačního osobního dokladu, 

Důchodce, držitel zlaté Janského plakety (dárce krve)

-    

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

Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle prokazuje Plzeňskou 
kartou s nahraným zlevněným profilem. Nárok na aktivaci zlev-
něného 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.  

Válečný veterán

Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle prokazuje Plzeňskou 
kartou s nahraným zlevněným profilem. Nárok na aktivaci zlev-
něného profilu či zlevněného předplatného na Plzeňskou kartu 
se prokazuje předložením osvědčení válečného veterána vyda-
ného Ministerstvem obrany podle zvláštních předpisů a platného
identifikačního osobního dokladu.

Důchodce do 65 let

Senior 65+

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 Plzeň-
skou kartu prokazuje platným identifikačním osobním dokla-
dem 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+

Platným identifikačním osobním dokladem se rozumí platný 
identifikační doklad, který obsahuje fotografii nebo digitální 
zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození jeho

držitele.

Bezplatná přeprava

Nárok na bezplatnou přepravu mají:
děti do 6 let (cestující starší deseti let s platným jízdním dokla- 

Ve vnějších zónách má na bezplatnou přepravu nárok senior

dem IDP 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 aktivo-

ván na Plzeňské kartě.

nad 70 let, který je držitelem průkazu Českého svazu bojovní- 

ků za svobodu (ČSBS), Konfederace politických vězňů ČR 

(KPV), Sdružení bývalých politických vězňů (SBPV) nebo Spol- 

ku PTP - Plzeň - Západní Čechy (PTP) pokud má nárok akti- 

vován na Plzeňské kartě.

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 jed-
na osoba. Nosičem jízdného je nový typ Plzeňské mini (k zakou-
pení na Zákaznických centrech PMDP za 200 Kč). 
POZOR: Přenosným předplatným není možné se prokázat 
přepravní kontrole zpětně a při ztrátě Plzeňské mini není mož-

 Nárok na mají právnické osoby, které  před-firemní předplatné
né vrácení předplatného ani částky na el. peněžence!  

loží doklad o přidělení IČ, živnostenský list či platný výpis 
z obchodního rejstříku a nechají si zhotovit Firemní Plzeňskou 

kartu.

Přeprava zavazadel

kolo zavazadlo zvíře bez schrány    | |

snadno přenosných věcí (tzv. ruční zavazadla)  dětského ko-|

20 Kč 240 min 40 Kč 24 hod.|  |  nebo
Pro přepravu jízdních kol mohou u jednotlivých dopravců platit
rozdílné přepravní podmínky. Více informací na www.idpk.cz. 

Bezplatná přeprava se stanoví pro případ přepravy:

čárku 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 hmot-

nost 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 prů-|
kazů ZTP a ZTP/P)  živých zvířat ve schráně s nepropustným |
dnem do rozměru 25 x 40 x 60 cm (1 schrána)

Nárok na zlevněnou jízdenku nebo bezplatnou přepravu se 
ve vozidle prokazuje Plzeňskou kartou s nahraným zlevněným/
bezplatným tarifem. Zlevněný/bezplatný tarif a zvýhodněné před-
platné  jsou na Plzeňskou kartu aktivovány po předložení plat-
ného 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.

Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle prokazuje Plzeňskou 
kartou s nahraným zlevněným profilem. Nárok na aktivaci zlev-
něného 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.
  

Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle prokazuje Plzeňskou 
kartou s nahraným zlevněným profilem. Nárok na aktivaci zlev-
něného 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 bezplatnou přepravu se ve vozidle prokazuje Plzeň-
skou kartou s nahraným bezplatným tarifem. Nárok na aktivaci 
bezplatného profilu na Plzeňskou kartu se prokazuje předlože-
ním platného identifikačního osobního dokladu (zóna 001 
Plzeň). Nárok na zlevněnou jízdenku se ve vozidle prokazuje 
předložením platného identifikačního osobního dokladu. Ná-
rok na zlevněné předplatné (vnější zóny) se prokazuje předlože-
ním platného identifikačního osobního dokladu a rozhodnutí 
České správy sociálního zabezpečení o přiznání starobního
 důchodu nebo důchodu pro invaliditu 3. stupně.
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