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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, 
9 trolejbusovými 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 a Kozolupy. 
 

Tělesně postiženým je kromě běžných spojů s nízkopodlažními vozy k dispozici 
samostatná autobusová linka č. 72. 
 

Noční provoz na území města je zajištěn 6 autobusovými linkami označenými N1 až N6. 
 
 
Inteligentní zastávky 

 
Během dubna 2012 se v Plzni objevily první tzv. inteligentní zastávky. Jedná se 

o světelné panely, na kterých jsou pomocí oranžových LED displejů zobrazovány odjezdy 
nejbližších spojů MHD z dané zastávky. Panely umožňují i zobrazování textu o případných 
mimořádnostech v provozu. První dva měsíce provozu byly testovací, od června jde 
o skutečné aktualizované údaje, neboť data pro zastávky pocházejí z dynamického 
dispečinku sledujícího skutečnou polohu vozidel.  

 
Panely jsou umístěny na zastávkách, které pro ně byly technicky připravené při 

nedávných rekonstrukcích. Jedná se o tyto páry zastávek:  
 

Lékařská fakulta, Karlovarská (tram, bus)  Pod Záhorskem (tram) 
Výstaviště (tram)     Habrmanova (tram) 
U Práce, Americká (t-bus, bus)   Mrakodrap (t-bus, bus)  
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Připravuje se rovněž zprovoznění akustického hlášení. V případě potřeby bude mít 
dispečer možnost oslovit cestující hlášením na všechny, či na konkrétní zastávku. Zastávky 
také nabídnou své informace o odjezdech v podobě akustického hlášení nevidomým, kteří 
mají ovladač. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Statistika provozu MHD v roce 2012 
 
 
Počet vozidel MHD tramvaje trolejbusy autobusy Celkem 

celkem v evidenčním stavu 122 87 113 322 

z toho nízkopodlažních 
vozidel MHD 

počet 65 70 90 225 

% 53 80 80 70 

 
 

 tramvaje trolejbusy autobusy celkem 
MHD 

Ujeté vozokilometry (tis.) 5 508 4 261 5 410 15 102 

Vypravené spoje 
špička 48* 69 88 205 

sedlo 36 45 40 121 

Počet spojů 
za 1 pracovní den 1 243 1 479 1 967 4 689 

za 1 den prac. volna 857 864 905 2 626 

Počet provozovaných linek 3 9 31 43 

Délka provozovaných linek (v km) 23,90 78,9 370,14 472,94 

Délka provozované sítě (v km) 21,6 44 179,73 245,33 

Přepravené osoby (tis.)** 36 706 27 675 34 773 99 154 
 
* 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 






