
DĚTI A STUDENTI
CESTUJEME V IDPK
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průkazem, platným průkazem ISIC nebo Plzeň-
skou kartou s nahraným zlevněným profilem*. 
V zóně 001 Plzeň nemáte nárok na zlevněné jed-
notlivé jízdné. 

DO 15 LET

15 – 18 LET

18 – 26 LET

Pro uplatnění slevy na jízdném ve 
všech zónách se nemusíte pro-
kazovat žádným

Pro uplatnění slevy na jízdném 
ve vnějších zónách vám stačí se 
prokázat platným identifikač-
ním dokladem (OP, pas), nebo žákovským průka-
zem či Plzeňskou kartou s nahraným zlevněným 
profilem*. V zóně 001 Plzeň nemáte nárok na 
zlevněné jednotlivé jízdné. 

Pro uplatnění slevy na jízdném 
ve vnějších zónách se musíte 
prokázat platným žákovským

průkazem. Pro bezplatnou přepravu v Plzni musíte 
mít na Plzeňské kartě nahraný bezplatný tarif pro 
děti do 15 let..  

* Pro případ kontroly ze strany Ministerstva dopravy je nutné 
mimo Plzeňské karty doložit jeden z předepsaných dokladů. 

• Při nákupu jízdenky nemusíte znát zóny, přes které poje-
dete, nahlásíte cílovou zastávku (i když neleží na spoji, 
kterým jedete) a je vám vydána jízdenka na celou trasu.  

• Pokud cestujete na vzdálenost maximálně 10 km           
na jednom spoji, pak je vám vydána nepřestupní jíz-
denka (nemá vytištěný QR kód). 

• Při cestě do/z Plzně platí přestupní jízdenka s vytištěným 
QR kódem také na linky MHD.  

• Při cestě z Plzně je možné si v MHD zakoupit jízdenku 
P+V (pokud nemáte pro zónu Plzeň předplatné) a tu 
poté předložit ke kontrole ve vlaku/autobusu a zakoupit 
si případně doplatkovou jízdenku do své cílové zastávky. 

• Pokud máte předplacené všechny zóny potřebné pro 
cestu na daném spoji (musíte nahlásit výstupní zastávku 
na daném spoji), pak nevyjede žádný doklad a jste 
vpuštěni do vozidla. Pokud máte na Plzeňské kartě do-
statečný zůstatek na elektronické peněžence, pak Vám 
bude nahrána jízdenka na Plzeňskou kartu. Strojek Vám 
vydá pouze příjmový doklad.

• Pokud nemáte dostatečný zůstatek na EP, pak vyjede 
přestupní jízdenka s QR.Při přestupu s již zakoupenou 
jízdenkou nahlásím řidiči/průvodčímu zastávku, na které 
budu vystupovat na daném spoji a předložím ke kontro-
le jízdenku (papírovou nebo  nahranou na Plzeňské 
kartě).

• Jízdenky si můžete zakoupit také přes mobilní aplikaci 
Virtuální karta. Při nákupu jízdenky z mobilní aplikace si 
v sekci Jednotlivé jízdné kraj zvolíte nástupní a výstupní 
zastávku a čas, kdy chcete cestovat. Po nastoupení do 
dopravního prostředku pouze ukážete řidiči/vlakové 
četě QR kód jízdenky v mobilní aplikaci. PŘEDPLATNÉ JÍZDNÉ IDPK

S NÍM SE CESTOVÁNÍ OPRAVDU VYPLATÍ

Zlevněné předplatné je vám na Plzeňskou kartu aktivo-
váno po předložení stejných dokladů, které musíte před-
ložit pro aktivování slevy na jednotlivé jízdné. V případě 
předplatného mají nárok na slevu v zóně  001 Plzeň i stu-
denti od 15 do 26 let. Předplatné jízdné je vázáno na Pl-
zeňskou kartu. Je možné jej na kartu nahrát na vybraných 
prodejních místech v Plzeňském kraji, přes e-shop nebo 
přes bankomat České spořitelny

Nový tarif jednotlivého jízdného uznává na 
území vnějších zón státem nařízené slevy. 
Na území města Plzně se  řídí stanovení 
ceny jízdného za zónu 001 Plzeň tarifem 
města Plzně. 

VIRTUÁLNÍ KARTA

Virtuální karta je mobilní aplikace ve které je možné si 
zakoupit jednotlivé přestupní jízdenky, turistické jízdenky 
nebo předplatné jízdné (to zatím jen pro zónu 001 Plzeň a 
je uznáváno jen dopravcem PMDP).. Aplikaci si můžete 
stáhnout App Store nebo Google Play. K jejímu využívání 
je nutné se registrovat, personalizovat svůj účet (za-dat 
jméno, …) a nahrát aktuální fotografii. Pokud chcete 
využívat nějakou slevu na jízdné, je nutné předložit doklady 
nutné k jejímu poskytnutí na jednom ze zákaznických 
centre PMDP v Plzni. 
POZOR Z technických důvodů zatím nelze v linkových 
autobusech a ve vlacích prokázat nárok na zlevněné jed-
notlivé jízdné pro zónu 001 Plzeň či bezplatnou přepravu 
pro zónu 001 Plzeň nárokem nahraným na Virtuální kartě.
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30 0 Kč 9 Kč 18 Kč

60 0 Kč 11 Kč 22 Kč

P+1 60 3 Kč 12 Kč 21 Kč

P+2 90 5 Kč 14 Kč 23 Kč

P+3 120 8 Kč 17 Kč 26 Kč

P+4 150 10 Kč 19 Kč 28 Kč

P+5 180 13 Kč 22 Kč 31 Kč

1 60 3 Kč

2 60 5 Kč

3 90 8 Kč

4 120 10 Kč

5 150 13 Kč

6 180 15 Kč

3 Kč 3 Kč 3 Kč

240 15 Kč 24 Kč 33 Kč
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PK – nárok na bezplatnou přepravu musí být 
nahrán na Plzeňské kartě

Podrobný návod na využívání aplikace 
nejdete na www.plzenska karta.cz/virtualni-

karta

zóna

počet dnů 31 183 365 31 183 365

001 Plzeň

dítě do 15

  student        

15 - 26

0 Kč 0 Kč 0 Kč 87 Kč 433 Kč 750 Kč

vnější zóny

244 Kč 1 158 Kč 2 003 Kč 87 Kč 433 Kč 750 Kč


