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VEŘEJNÁ DOPRAVA

Základní charakteristiky veřejné dopravy
Dopravní obslužnost v Plzni a jejím okolí je zajišťována Integrovanou dopravou 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 a od ledna 2015 došlo k rozšíření o další 4 vnější zóny v oblasti Zbirožska. K 1.1.2018 došlo
k rozšíření IDP o 11 vnějších zón v oblasti okresu Plzeň-sever, přičemž 3 z těchto zón leží za hranicemi
Plzeňského kraje. K 1.7.2018 došlo k rozšíření IDP do zbylého území Plzeňského kraje. K 31.12.2018 celkem
existuje 70 tarifních zón, z čehož 4 leží mimo území Plzeňského kraje.
Většinu výkonů veřejné dopravy na území města Plzně zajišťují Plzeňské městské dopravní podniky,
a.s. Systém městské veřejné dopravy v Plzni tvoří tři trakce: tramvaje, trolejbusy a autobusy. Tramvajové linky
představují páteř městské dopravy, spojují největší předměstí s centrem města, vlakovým a autobusovým
nádražím. Obdobnou roli mají trolejbusové linky, které s výjimkou Severního Předměstí obsluhují další
významné městské čtvrti. Autobusové linky tvoří významný doplněk tramvajové a trolejbusové sítě, propojují
jednotlivá předměstí mezi sebou a zajišťují spojení do menších a okrajových městských částí.

Do systému jsou zahrnuty také 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., ARRIVA Střední Čechy s.r.o., Autobusová doprava - Miroslav Hrouda s.r.o. a Město
Blovice. Od 1.1.2018 byly zařazeni také dopravci VATRA BOHEMIA, s.r.o. a ANEXIA BUS, s.r.o. K 1.7.2018
byly do IDP zařazeni také dopravci Pavel Pajer (pouze do 9.12.2018, poté dopravce ukončil činnost), Město
Kašperské Hory, Obec Chanovice, Autobusy Karlovy Vary, a.s. a ČSAD STTRANS a.s.
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.
K 1.7.2018 byla zavedena přestupní jednodenní jízdenka TUrista PLzeňskem, která je uznávána všemi
dopravci v IDP, ale není nahrána na Plzeňskou kartu. Tato jízdenka platí po celém území IDP, je tedy síťová.
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Změny ve veřejné dopravě v Plzni i v Plzeňském kraji


Více vlaků z jižního Plzeňska až na Jižní Předměstí

Většina osobních vlaků přijíždějících do Plzně po železniční trati 190 ve směru od Horažďovic předměstí
a Blovic nově směřuje přes Hlavní nádraží až na zastávku Plzeň – Jižní předměstí. Zde mají cestující zajištěn
přestup na trolejbusové linky MHD obsluhující jak areál ŠKODA, tak především areály výrobních firem
v průmyslové zóně Borská pole.
Na železniční trati 190 z Horažďovic předměstí do Plzně je pro přepravu cestujících nasazena nová
moderní železniční jednotka RegioPanter. Jednotky RegioPanter se objevily také na takzvané Plzeňské lince,
která zajišťuje přepravu cestujících po tratích 190 a 170 mezi Blovicemi a Kozolupy a na území města Plzně
obsluhuje zastávky Koterov, Hlavní nádraží, Jižní předměstí, Zadní Skvrňany a Křimice.



Autobusy z regionu nově na Terminál Hlavní nádraží

Od 9.12.2018 byl zprovozněn nový autobusový Terminál Hlavní nádraží. Nově sem zajíždí páteřní
autobusová linka od Tachova, dále spoje autobusových linek od Losiné, Starého Plzence, Chrástu, Zruče –
Sence a Rokycan. O víkendu na Terminál jezdí také spoje linek obsluhujících severní Plzeňsko od Třemošné
až po Kralovice a Kožlany. U výše zmíněných linek se zrušilo zajíždění spojů na Centrální autobusové
nádraží, respektive zajíždění do zastávek Habrová či Mikulášská na Slovanech.
Podrobněji o Terminálu informujeme v kapitole č.10.
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Městská hromadná doprava v Plzni
V denním období je pravidelná městská hromadná doprava provozována 3 tramvajovými linkami, 9
trolejbusovými linkami a 27 autobusovými linkami. Z toho 12 spojů zajišťuje spojení do okolních obcí Letkov,
Nová Ves, Sedlec, Město Touškov, Třemošná, Zruč-Senec, Starý Plzenec, Smědčice, Bušovice, Chrást,
Dýšina, Tlučná, Vochov, Kozolupy aj.
Noční provoz je ve městě zajištěn 9 autobusovými linkami s označením N1 až N6 a N11 až N13 a
jednou trolejbusovou linkou N7.

Statistika provozu MHD v roce 2018
Počet vozidel MHD

tramvaje

trolejbusy

autobusy

Celkem

116

87

113

316

počet

80

87

112

279

%

69

100

99

88

tramvaje

trolejbusy

autobusy

celkem
MHD

5 517

4 295

5 253

15 065

špička

51*

72

85

208

sedlo

35

46

39

120

1 244

1 430

1 930

4 604

855

868

892

2 615

3

10

36

49

Délka provozovaných linek (v km)

23,9

86,6

474,9

585,4

Délka provozované sítě (v km)

21,6

46

227,6

295,3

41 359

32 435

41 679

115 473

celkem v provozním stavu
z toho
nízkopodlažních
vozidel MHD

Ujeté vozokilometry (tis.)
Vypravená
Vozidla/vlaky

za 1 pracovní den
Počet spojů
za 1 den prac. volna
Počet provozovaných linek

Přepravené osoby (tis.)**

* U tramvajové trakce jde o vypravené vlaky sestávající ze souprav více vozů nebo kloubových tramvají různé délky
** Jedná se o statistický údaj (přepravované osoby), který vychází z počtu prodaných jízdenek a předplacených dnů
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Novinky


Nová mobilní aplikace Plzeňských městských dopravních podniků

Nová mobilní aplikace Moje PMDP, která je zdarma pro telefony se systémem Android a iOS, má za
cíl ulehčit cestování městskou veřejnou dopravou obyvatelům Plzně i návštěvníkům. Před rokem vydaly
PMDP mobilní aplikaci Moje Plzeňská jízdenka rozšiřující nabídku možností odbavení, Moje PMDP nabízí
aktuální a přehledné informace z dopravy.
Moje PMDP umí vyhledávat odjezdy ze zastávky a spojení, vše s aktuálními časy, tedy i se
započítáním případného zpoždění. Pro pohodlné každodenní cestování městskou veřejnou dopravou lze
ukládat zastávky do oblíbených či si vybrat z těch nejbližších.
Podnětem pro vývoj aplikace byla oblíbenost zastávkových jízdních řádů, které jsou na webu PMDP.
Aplikace upozorňuje cestující na dopravní nehody nebo na jiné události, u kterých hrozí delší zpoždění spojů
MHD. Uživatel se také dozví o všech plánovaných změnách v dopravě.
Pokud cestující nejezdí plzeňskou MHD denně, pomůže mu interaktivní mapa. Na té si zobrazí trasu
vybraných linek či si vybere libovolnou zastávku a uvidí všechny projíždějící linky, jedním klikem lze navíc
zobrazit časy jejich odjezdů.



Od prvního září 2018 jezdí děti v plzeňské MHD bezplatně

Od prvního září 2018 jezdí děti ve věku od 6 do 15 let bezplatně. Podmínkou je, že budou mít tento nárok
aktivován na Plzeňské kartě. Do roku 2015 měly děti slevu v MHD ve výši 50 procent, od 1. ledna 2016
poskytla rada města slevu pro děti ve výši 62,5 procent z plnocenné předplatné jízdenky, od 1. ledna 2018 pak
slevu ve výši 75 procent a od 1. září 2018 bude sleva stoprocentní.
Od 1. září 2018 budou děti při přepravní kontrole v plzeňské MHD prokazovat svůj nárok na bezplatnou
jízdu tím, že předloží revizorovi Plzeňskou kartu se zaznamenaným nárokem na jízdu zdarma. Odpadne tak
řada problémů především spojených s řešením jízd na černo v případě nezletilých cestujících. Slevy jsou
vázány na držení Plzeňské karty také z evidenčních důvodů. Získané informace mají dopad na financování
MHD z městského rozpočtu.
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Nové trolejbusy

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) uzavřely rámcovou smlouvu na dodávku 17 nových
velkokapacitních trolejbusů typu 27 Tr se Škodou Electric. Prvních sedm kloubových nízkopodlažních vozidel
za více než 110 milionů korun získaly PMDP na přelomu roku 2018 a 2019. Jeden takový trolejbus má
obsaditelnost více než sto pasažérů.
Nové trolejbusy navíc mohou jezdit i mimo trolejové vedení. Vozidlo přepne na bateriový pohon, na který
může ujet i několik kilometrů. Tato vozidla jsou velmi flexibilní a mohou obsluhovat i ty části města, kde není
trolejové vedení. Provoz trolejbusů s trakční baterií se v Plzni osvědčil, proto PMDP upřednostňují v poslední
době nákup takto vybavených trolejbusů ve dvanáctimetrové či v kloubové verzi.
Kloubové trolejbusy s bateriovým pohonem typu 27 Tr určené pro Plzeň mají vedle komfortního vybavení
také nejnovější design. Dodavatel totiž při jejich výrobě používá poslední, tedy čtvrtou generaci karosérie.



Plzeňská karta nově nabízí Senior Pas

Plzeň rozšířila možnost slev vázaných na tzv. Senior Pas. Ten nabízí slevy a výhody nejen na území
města, kraje, ale i po celé České republice. Plzeňské městské dopravní podniky a statutární město Plzeň
představily ve spolupráci se Senior Pasem nové využití Plzeňské karty pro cestující ve věku nad 55 let. Jedná
se o spojení Plzeňské karty a Senior Pasu, které je zcela unikátní a první svého druhu v České republice.
Držitelé Plzeňské karty s logem Senior Pasu pak mohou čerpat slevy a výhody u zapojených subjektů v rámci
celé České republiky. Jedná se o jeden z projektů konceptu Smart City Plzeň.
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Realizované rekonstrukce


Rekonstrukce napájecích kabelů

Na přelomu roku 2017 a 2018 se prováděla akce Rekonstrukce napájecích kabelů trakčního vedení
v úseku měnírna Slovany - Slovanská třída.



Repanelizace úseků tramvajových tratí

Dále se v roce 2018 prováděla repanelizace úseků tramvajové trati Klatovská třída (úsek Bendova –
Hálkova a úsek od nám. Míru k zastávce Dobrovského).
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Další rekonstrukce tramvajových tratí

Stavěla se také nová tramvajová trat na mostě generála Pattona a v jižním železničním podjezdu na
Mikulášské třídě.



Nové sociální buňky pro řidiče MHD

Na začátku roku 2018 se osadily nové sociální buňky pro řidiče MHD na konečné tramvají Světovar,
na konečné trolejbusů Na Dlouhých a Ústřední hřbitov. Původní staré a nevyhovující buňky, byly
demontovány. Na konci roku bylo uvedeno do provozu nové sociální zařízení pro řidiče autobusů na Košutce.

Na Dlouhých
Košutka

Světovar
Ústřední hřbitov
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Carsharing
V ulicích Plzně se 12. září objevilo osm červených Karkulek – aut, která vytvořila novou linku jedoucí
přesně tam, kam právě potřebujete. Karkulka je název Plzeňského carsharingu, tedy systému sdílených aut,
která mohou Plzeňané využívat. Sdílení automobilů se v posledních letech stává stále populárnějším. Lidem,
kteří auto potřebují jen občas a ročně najedou méně než 10 tisíc kilometrů, přináší úsporu peněz a času.
Všechny Karkulky mají dálniční známky a součástí jejich výbavy je CCS karta pro tankování (cena
pohonných hmot je již v ceně služby). Technický stav a čistota aut je pravidelně kontrolována a pro případ
potřeby je nonstop k dispozici dispečink provozovatle. Vybrat si můžete ze dvou typů Karkulek. Do městského
provozu se hodí Ford KA+, pro delší cesty s větší posádkou nebo objemnějším nákladem je připravený Ford
Focus Combi. Oba typy aut mají příjemnou výbavu jako klimatizace, hands-free nebo vyhřívání sedaček.
Pro využívání sdílených aut stačí projít jednoduchou registrací, ke které potřebujete e-mail, řidičský průkaz
skupiny B a bankovní kartu s povolenou internetovou platbou. Po schválení registrace si můžete kteroukoliv
z Karkulek podle potřeb rezervovat. Rezervace jsou snadné a rychlé. Stačí vybrat auto, zvolit čas, od kdy do
kdy vozidlo potřebujete a rezervaci potvrdit. Vůz lze v době rezervace odemknout mobilní aplikací Karkulka
nebo přiložením Plzeňské karty ke čtečce za čelním sklem. Klíčky od auta jsou uloženy v přihrádce
spolujezdce spolu s doklady a stručným manuálem.
Cena rezervace Karkulky se skládá vždy ze dvou složek – délky rezervace a ujetých kilometrů. Platba se
provádí automaticky v okamžiku zahájení rezervace, kdy dochází k úhradě rezervovaného času a následně při
ukončení rezervace na základě ujetých kilometrů.
Každá Karkulka má svoji domovskou zónu, kde čeká na vyzvednutí a do které se po konci jízdy zase
vrací. Současné zóny jsou ve čtvrtích Bory, Skvrňany, Doubravka, Bolevec, Košutka. Dvě zóny jsou pak na
Slovanech a jedna v centru města. Právě v centru Plzně, kde jsou zpoplatněna parkovací místa, nemusíte se
sdíleným autem parkovné platit. Všechny Karkulky mají totiž cenu parkovného v ceně služby.
Pokud vás Karkulka zaujala, na internetových stránkách karkulka.pmdp.cz se dozvíte veškeré potřebné
informace a můžete si s pomocí Karkulačky spočítat, jestli se právě vám více vyplatí automobil vlastnit, nebo
je pro vás výhodnější vyzkoušet carsharing.
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