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3. 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 31.12.2019 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, dále také dopravci VATRA BOHEMIA, s.r.o. a ANEXIA BUS, s.r.o., 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.  Jde nahrát jen na Plzeňskou kartu, tedy pro jednotlivce, nikoliv na Plzeňskou jízdenku 
přenosnou. 
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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 2019 

Počet vozidel MHD tramvaje trolejbusy autobusy Celkem 

celkem v provozním stavu 117 93 123 333 

z toho 
nízkopodlažních 
vozidel MHD 

počet  84 93 122 299 

%  72 100  99  90 
 

 tramvaje trolejbusy autobusy celkem 
MHD

Ujeté vozokilometry (tis.) 5 688 4 397 5 375 15 460 

Vypravená 
Vozidla/vlaky 

špička 50* 70 85 205 

sedlo 33 43 38 114 

Počet spojů 
za 1 pracovní den 1 250 1 454 1 878 4 582 

za 1 den prac. volna 855 870 892 2 617 

Počet provozovaných linek 3 10 36 49 

Délka provozovaných linek (v km) 25,3 86,6 481,4 593,3 

Délka provozované sítě (v km) 23,0 46 229,3 298,3 

Přepravené osoby (tis.)** 43 742 36 243 44 992 124 977 
 
* 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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Schéma linek MHD  
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Novinky – Plzeňská karta 

• Plzeňské městské dopravní podniky spustily nový e-shop Plzeňské karty 

Plzeňské městské dopravní podniky spustily nový e-shop pro dobíjení Plzeňské karty. Je uživatelsky 
přívětivější a umí upozornit uživatele na končící platnost kupónu či na nízký zůstatek na elektronické 
peněžence. 

Další změnou je rozšířený náhled na stav Plzeňské karty. V prostředí e-shopu má cestující přehled 
o historii kupónů časového předplatného, výši elektronické hotovosti v peněžence nebo datum konce platnosti 
Plzeňské karty. Je zde také možnost nastavit si tato upozornění prostřednictvím e-mailu. 

 

• Nastupující prvňáčci dostali Plzeňskou kartu zdarma 

Plzeňské městské dopravní podniky ve spolupráci s městem nabídly nastupujícím prvňáčkům Plzeňskou 
kartu ve formě přívěsku zdarma. Akce se týkala přibližně dvou tisíc dětí. Plus děti obdrželi i bonusový balíček. 

V něm jsou kupóny, které lze použít k získání slevy na vstupy či nákupy. Po předložení nové Plzeňské 
karty zároveň se speciálním kupónem získají děti zdarma permanentku do Techmanie, vstupenku na 
prohlídku Divadla Alfa nebo levnější vstup do zoologické zahrady. Dále mohou děti uplatnit slevové kupóny 
v knihkupectvích a dalších obchodech. 

 Plzeňská karta je dětmi využívaná nejen na cestování plzeňskou městkou veřejnou dopravou, ale 
také k rezervaci a výdeji školních obědů nebo jako kartu do Knihovny města Plzně. 

 

• Plzeňské městské dopravní podniky nově zavedly přenosné předplatné 

Na začátku roku 2019 zavedly Plzeňské městské dopravní podniky nový produkt – přenosné předplatné. 
Je vhodné pro ty, kteří si nechtějí kupovat jednotlivé jízdenky, ale ani naplno nevyužijí vlastní předplatné. 

Přenosné předplatné není vázané na konkrétní osobu, může ho využívat například více členů rodiny nebo 
skupina přátel. V jednu chvíli na něj ale může cestovat pouze jedna osoba. Pro použití přenosného 
předplatného je třeba si pořídit Plzeňskou mini, která je k zakoupení na Zákaznických centrech Plzeňských 
městských dopravních podniků za 200 korun. Dobíjení je možné  přes bankomaty České spořitelny či e-shop 
Plzeňské karty s možností následné validace ve vozech městské hromadné dopravy v Plzni. Na přenosné 
předplatné nelze uplatnit slevy pro studenty či důchodce.  

 

• Předplatné na MHD si Plzeňané nově nabijí na mobilní telefon i bankovní kartu 

Plzeňské městské dopravní podniky spustily provoz nové technologie odbavování s názvem Virtuální 
Plzeňská karta. Jako první v republice si plzeňští cestující mohou nahrát dlouhodobé předplatné na mobilní 
telefon nebo na bezkontaktní bankovní kartu. Nákup je možný přes internet nebo přímo v mobilní aplikaci. 

Předplatné si cestující zakoupí online kartou či převodem z účtu na internetových stránkách 
eshop.virtualnikarta.cz či v mobilní aplikaci Virtuální Plzeňská karta.  
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Novinky – vozový park 

• Plzeň nasadila trolejbusy nové generace na dvou nejvytíženějších linkách 

Plzeňské městské dopravní podniky pořídily sedm nových kloubových trolejbusů Škoda 27 Tr nové 
generace za více než 116 milionů korun. Jedná se o bateriové trolejbusy, které se dobíjejí dynamicky během 
jízdy pod dráty a mohou obsloužit nové lokality bez trolejového vedení. Dále jsou to první plně klimatizované 
vozy elektrické trakce v Plzni. Protože tramvajová a trolejbusová doprava má dvoutřetinový podíl na výkonech 
plzeňské městské hromadné dopravy, je investice do moderních, ekologických trolejbusů velmi důležitá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasazení nových trolejbusů je v souladu s plány PMDP i města a reaguje na nárůst poptávky po MHD na 
trase mezi Hlavním nádražím, centrem města a průmyslovými zónami od Škodovky a Techmanie až po 
výrobní areály v západní části Borských polí.  

 

• Tramvaje nové generace jsou tišší a plně klimatizované. 

Po úspěšném začlenění plně klimatizovaných trolejbusů a autobusů do vozového parku Plzeňských 
městských dopravních podniků se klimatizací dočkali i cestující v tramvajích. Do provozu vyjely tři nové plně 
klimatizované a zcela nízkopodlažní tramvaje EVO2. Tramvaje mají větší kapacitu i tišší jízdu, pohodlnější 
sedačky nebo odbavovací terminál akceptující bankovní karty u každých dveří. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tramvajové linky tvoří páteř dopravní infrastruktury v Plzni a přepraví okolo 40 milionů cestujících ročně. 
Tepelný komfort cestujícím zajistí čidla, které má tramvaj umístěna ve dveřích.  
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• Dvě ze tří trakcí Plzeňských městských dopravních podniků jsou zcela nízkopodlažní 

Ve vozovém parku Plzeňských městských dopravních podniků již nenajdeme jiné než bezbariérové 
autobusy. Zařadily se tak po bok trolejbusů, které jsou již od dubna roku 2018 stoprocentně nízkopodlažní. 
Obnova vozového parku přinesla zvýšení komfortu a bezpečnosti veřejné dopravy. Nízkopodlažnost také 
přispívá k urychlení nástupu a výstupu cestujících, což pozitivně ovlivňuje dobu přepravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2019 zařadily Plzeňské městský dopravní podniky do provozu celkem osmnáct nových 
velkokapacitních autobusů SOLARIS Urbino 18, čtyři dvanáctimetrové autobusy SOR NS 12, sedm 
velkokapacitních trolejbusů 27 Tr SOLARIS s trakčními bateriemi a sedm tramvají EVO2. Plzeňané tak mají 
k dispozici jeden z nejmodernějších vozových parků MHD v České republice. Všechny nově pořizované vozy 
jsou již jen nízkopodlažní. 

 

• Městské dopravní podniky v Plzni se zapojily do mezinárodního projektu 

PMDP se zapojily do mezinárodního projektu nazvaného EfficienCE. Jeho cílem je snížit uhlíkovou stopu 
v regionu střední Evropy. PMDP se projektu účastní s bateriovou posilovací stanicí, která bude sloužit 
k vyrovnání špičkového zatížení v trolejové síti a podpoří energeticky účinné formy městské dopravy, zejména 
rozvoj trolejbusů. 
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Realizované rekonstrukce  
 

• Repanelizace úseku tramvajové trati Karlovarská 

V roce 2019 se provedla repanelizace části tramvajové trati na Karlovarské ulici (úsek Pod Záhorskem 
k mostu generála Pattona). Výměna panelů byla prováděna kvůli špatnému stavu starých panelů a podloží 
pod nimi.   

 

 

 

 

 

 
 
 

• Repanelizace úseku tramvajové trati Slovanská 

V lednu roku 2019 byla zahájena rozsáhlá repanelizace tramvajové trati na části Slovanské třídy, kde 
ležel tramvajový svršek z roku 1982, nejstarší v Plzni. Stavba byla rozdělena na dvě části, a to úsek 
Sladkovského – Částkova a Částkova – náměstí Milady Horákové. Ve směru do centra byl kolejový svršek 
měněn v celé délce úpravy. Ve směru z centra pak v úseku ulic Motýlí (Částkova) až náměstí Milady 
Horákové. Zbývající úsek trati byl zachován, protože prošel rekonstrukcí v roce 2011 a je v dobrém stavu. 
Spolu s opravou tramvajové tratě došlo k celoplošné opravě krytu silnice I/20 na Slovanské třídě a 
k rekonstrukci vodovodu a kanalizace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po dobu rekonstrukce byl zachován jednokolejný tramvajový provoz, tramvaje linky č. 1 objížděly 

uzavřený úsek velkou smyčkou přes Světovar vždy v jednom nebo druhém směru. 
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• Prodloužení tramvajové tratě k Západočeské univerzitě  

Dne 15. prosince 2019 po zhruba třiadvacetileté přípravě a přes rok trvající výstavbě došlo k prodloužení 
tramvajové linky č. 4. Plzeňská tramvajová síť se tak v jižní části města rozšířila o 1,3 km a na páteřní systém 
MHD se byl napojen areál Západočeské univerzity.  

Historie přípravy 

Západočeská univerzita, založená transformací dosavadních fakult v roce 1991, se nachází na ploše 
vymezené ulicemi Univerzitní, U Letiště, Folmavská a silnicí I/27 do Klatov, která se nazývá „Zelený 
trojúhelník-jih“. Napojení univerzity bylo zajištěno autobusovou linkou od tramvajové konečné Bory. Problém 
této linky spočíval v nárazovém přetěžování, navíc se situace zhoršila tím, jak byla tato linka od ledna 1997 
prodloužena do oblasti Borských polí a její kapacita začala být využívána též pro dopravu zaměstnanců 
továren. První úvahy o napojení univerzity na tramvajovou síť vznikly v roce 1995.  

V letech 1998 – 2000 se vedení navržené trati postupně upravovalo. Stopa trati byla umístěna severně 
od univerzity, aby tramvaj vytvořila dopravní osu celého řešeného území mezi Folmavskou a Univerzitní ulicí. 
Zde byla časem postavena další obchodní centra i bytové domy, které měly přispět k dostatečnému a 
rovnoměrnému využití uvažované trati. Ve východním úseku bylo rozhodnuto o vedení trati Kaplířovou ulicí, 
mimo areál kasáren. Dále vznikl návrh nového terminálu veřejné dopravy „Kaplířova“ (v trojúhelníku mezi 
ulicemi Dobřanská, Kaplířova a přeložkou silnice I/27), včetně nové nácestné točky tramvají, terminálu 
příměstské autobusové dopravy a velkého parkoviště P+R. 

V roce 2000 schválila Rada města Plzně koncepci řešení MHD na Borských polích. První etapou byla v té 
době již fungující autobusová doprava, druhou etapou bylo zavedení trolejbusové linky na Borská pole a 
výhled představovala tramvajová trať k univerzitě. Trolejbusová trať měla obsloužit převážnou část území 
Borských polí s významnými výrobními a obchodními aktivitami. Tramvajová trať měla zajistit kvalitní a 
kapacitní obsluhu univerzity, navazující zóny městského bydlení a obchodních center v území Zelený 
trojúhelník - jih.  

V letech 2009-2011 se stavěla čtyřpruhová silnice I/27 ve směru od Klatov k Sukově ulici a v rámci této 
stavby byly postaveny opěry budoucího tramvajového mostu. Na opěry byla prozatímně položena lávka pro 
chodce a cyklisty, zajišťující propojení mezi Kaplířovou ulicí a univerzitou.  

10. září 2018 byla oficiálně zahájena stavba nové tramvajové trati. Slavnostní zprovoznění nové trati 
proběhlo 15. prosince 2019 a následujícího dne byl zahájen pravidelný provoz. Jako samostatné stavby se 
připravují objekty zázemí pro cestující a dopravce na terminálu Bory, záchytné parkoviště systému P+R pro 
315 aut na terminálu Bory a projekt revitalizace Borského parku na místě zaniklé tramvajové i autobusové 
točky.  
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Popis tramvajové trati 

V Kaplířově ulici je trať vedena uprostřed dvoupruhového uličního profilu na samostatném zvýšeném 
tělese. Na severní straně ulice jsou osazeny protihlukové stěny.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Křižovatka ulic Kaplířova – Dobřanská je přestavěna na víceramennou okružní křižovatku s vnějším 
průměrem necelých 50 m, tramvajová trať prochází napříč a přejezdy přes okružní pás jsou zajištěny 
světelnou signalizací. Následuje nová točka tramvají Bory. Výhodou pravotočivého řešení obratiště Bory je, že 
zastávka ve směru do centra je společná pro tramvaje vyjíždějící z točky i pro spoje přijíždějící po hlavní trati 
od univerzity. Ve směru z centra jsou tramvajové zastávky rozdělené. Uvnitř obratiště i po jeho obvodu se 
nacházejí autobusové zastávky a odstavné plochy, které slouží pro ukončení linek městské a regionální 
dopravy. Ve vazbě na tramvaj jsou zde ukončeny autobusové linky z okrajových částí Plzně (Litice, Valcha, 
Lhota) a část spojů tangenciálních městských linek, dále regionální autobusy z jižního a jihozápadního 
Plzeňska. Ve spojení s velkým záchytným parkovištěm P+R se jedná o jeden z největších dopravních 
terminálů v Plzni. Od terminálu překonává trať po novém mostě silnici I/27. Jedná se o šikmý jednopolový 
most v přímém úseku tramvajové trati, určený k převedení dvoukolejné tramvajové trati, pěších a cyklistů přes 
čtyřpruhovou směrově rozdělenou silnici I/27. Nosnou konstrukci mostu tvoří ocelový trámový prostý nosník 
vyztužený obloukem (Langerův trám). Rozpětí mostu činí 38 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Následuje zastávka s názvem „Technická“, sloužící jak pro areál univerzity, tak pro obytnou zástavbu 
severně od ní. Poblíž ulice U Letiště se pak nachází nová točka tramvají Univerzita. Uvnitř obratiště se 
nachází malý autobusový terminál, který umožňuje ukončení některých městských i regionálních linek. Dále 
zde stojí nová trakční měnírna a provozní objekt zázemí pro řidiče. 

Změny linkového vedení od 16.12.2019 související s otevřením nové tramvajové trati nebyly příliš 
rozsáhlé, neboť větší změny byly provedeny již v roce 2010 při zahájení trolejbusového provozu na Borská 
pole. Nyní došlo pouze k přesunutí konečné autobusových linek č. 21, 23, 24, 26, 30 a 32 na nový terminál 
Bory. Tramvajová linka č. 4 byla prodloužena po nové trati tak, že zhruba každý druhý spoj končí na terminálu 
Bory a zbytek pokračuje na zastávku Univerzita. Větší změny přináší stavba do regionální dopravy, protože 
nový terminál Bory umožňuje ukončit příměstské linky na okraji města s přestupem na tramvaj bez nutnosti 
zajíždět do centra.  



Průměrné počty osob přepravených v roce 2018 na tramvajových linkách za 1 pracovní den

          

       

 

        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



V úseku jsou počty osob přepravených za 1 pracovní den - průměr za listopad 2019
V bodě je pak obrat zastávky, tedy součet vystupujících a nastupujících za 1 pracovní den v tomtéž období.
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Plzeňský carsharing 

 

Před více než rokem uvedly Plzeňské městské dopravní podniky do provozu Plzeňský carsharing jménem 
Karkulka. Plzeň se tak stala prvním městem v České republice, kde je carsharing provozován městskou 
společností. Za dobu své existence využilo carsharing ke konci roku 2019 přes 700 zákazníků, kteří ho použili 
pro cesty nejen po Čechách, ale také po celé Evropě. Karkulky zavítaly do desítky zemí Evropy a nejely více 
než 140 tisíc kilometrů.  Vozový park ke konci roku 2019 tvořily   4 vozy Ford KA+, 5 vozů Ford Focus combi a 
1 Škoda Roomster. 

 

 

 

 

 

 

Karkulky parkují v různých částech města a je možné si je kdykoliv rezervovat. Mezi obyvateli Plzně je o 
tyto sdílené automobily zájem, mimo jiné proto, že nabízejí kvalitní alternativu individuální automobilové 
dopravy. Uvádí se, že jedno sdílené auto nahradí několik aut v osobním vlastnictví. Zvláště o víkendech se 
stává, že jezdí současně všechny Karkulky.  

Karkulky jsou celkově vnímány jako zajímavý potenciál pro mobilitu města. Zcela jistě se najde skupina 
lidí, která se rozhodne nepořizovat si vlastní automobil, což bude ku prospěchu parkování i dopravě ve městě. 
V budoucnu by měli mít Plzeňané možnost vyzkoušet si i jízdu Karkulkou-elektromobilem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




