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3. VEŘEJNÁ DOPRAVA 
 

 
Základní charakteristiky veřejné dopravy 
 

Dopravní obslužnost v Plzni a jejím okolí zajišťuje Integrovaná doprava Plzeňska 
(IDP). Systém byl spuštěn roku 2002 v oblasti asi do 15 km od středu Plzně, v roce 2012 byl 
rozšířen do okruhu asi 35 km od Plzně. Do systému je zahrnuta městská hromadná doprava 
v Plzni a úseky regionálních autobusových linek a železničních tratí. V současnosti jsou do něj 
zapojeni dopravci: Plzeňské městské dopravní podniky a.s., ČSAD autobusy Plzeň a.s., České 
dráhy a.s., PROBO BUS a.s., Autobusová doprava - Miroslav Hrouda s.r.o. a Město Blovice.  

 
Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 25 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 24 

vnějších zón (021 - 131), které zahrnují 194 obcí. 
 
Integrace spočívá v možnosti zakoupení předplatného časového jízdného na Plzeňské 

kartě, které je uznáváno na linkách a spojích všech dopravců začleněných do IDP. Jako 
jednotný jízdní doklad lze využít také Plzeňskou jízdenku, která je na rozdíl od Plzeňské karty 
přenosná a slouží jako elektronická peněženka. 

 
 

Městská hromadná doprava v Plzni 
 

Ve dne je pravidelná městská hromadná doprava provozována 3 tramvajovými 
linkami, 9 trolejbusovými linkami a 24 autobusovými linkami. Z toho 9 spojů zajišťuje spojení 
do okolních obcí Letkov, Nová Ves, Sedlec, Město Touškov, Třemošná, Zruč-Senec, Starý 
Plzenec, Smědčice, Bušovice, Chrást, Dýšina, Tlučná, Vochov, Kozolupy… 

 
Tělesně postiženým je kromě běžných spojů s nízkopodlažními vozy k dispozici 

samostatná autobusová linka č. 72. 
 

Noční provoz je ve městě zajištěn 6 autobusovými linkami s označením N1 až N6. 
 
 

 
Přejmenování zastávek MHD v Plzni 
 

Dne 15.12.2013 došlo k faktickému přejmenování cca 180 zastávek MHD v Plzni 
(polovina celkového počtu). O vývoji procesu přejmenování byla veřejnost průběžně 
informována. Důvodem ke změně názvů těchto zastávek byly především názvy dle dnes již 
neexistujících objektů, nejednotné pojmenování v přestupních uzlech a potřeba signalizovat 
významné turistické cíle. Tato změna má zkvalitnit informovanost cestujících zejména 
prostřednictvím databáze zastávek v CIS (celostátní informační systém o jízdních řádech 
osobní dopravy). 
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Statistika provozu MHD v roce 2013 
 
 

Počet vozidel MHD tramvaje trolejbusy autobusy Celkem 

celkem v evidenčním stavu 122 87 114 323 

z toho nízkopodlažních 
vozidel MHD 

počet 74 70 94 238 

% 61 80 82 74 

 
 

 tramvaje trolejbusy autobusy celkem 
MHD 

Ujeté vozokilometry (tis.) 5 504 4 269 5 298 15 071 

Vypravené spoje 
špička 49* 68 88 205 

sedlo 34 45 40 119 

Počet spojů 
za 1 pracovní den 1243 1469 1942 4654 

za 1 den pracovního 
volna 857 864 888 2609 

Počet provozovaných linek 3 9 33 45 

Délka provozovaných linek (v km) 23,9 78,9 438,72 541,52 

Délka provozované sítě (v km) 21,6 44 209,8 275,4 

Přepravené osoby (tis.)** 37 174 28 041 35 378 100 593 

* U tramvajové trakce je většina kurzů zajištěna soupravami dvojic tramvají nebo kloubovými tramvajemi 
ekvivalentu 2xT3. 
** Jedná se o statistický údaj (přepravované osoby), který vychází z počtu prodaných jízdenek a předplacených 
dnů 
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