CESTUJEME PLZEŇSKÝM KRAJEM
NA JEDNU JÍZDENKU!

PŘESTUPNÍ
JÍZDENKA IDPK
Využijte komfort přestupní jízdenky IDPK, která umožňuje cestovat v rámci IDPK na jednu jízdenku se všemi vlaky, s ﬂotilou
modrých autobusů dopravce ARRIVA a ve všech provozech
MHD v Plzeňském kraji (s výjimkou MHD Tachov).
Jak si koupím přestupní jízdenku v busu nebo ve vlaku?
Na začátku vaší cesty si koupíte jízdenku do cíle vaší cesty, přestože v průběhu cesty budete přestupovat. Řidič autobusu i průvodčí ve vlaku (i ve stanici) má v odbavovacím zařízení seznam
všech zastávek IDPK (včetně zastávek MHD v Plzni), nemusíte
tedy znát ani počet ani názvy zón, přes které budete cestovat.
V každém dalším spoji nahlásíte řidiči/průvodčímu zastávku,
na které budete vystupovat z daného spoje a přiložíte dopravní
kartu nebo QR kód na jízdence k odbavovacímu zařízení.
Jak si koupím přestupní jízdenku pro celou cestu v MHD Plzeň?
Pokud nemáte pro zónu 001 Plzeň předplatné, tak si na odbavovacím zařízení ve voze PMDP vyberete jízdenku P+V (dle vašeho
nároku na slevu) a tou se poté prokážete ve vlaku/busu, kde vám
bude vydána již jen doplatková jízdenka do vaší cílové zastávky.
Příklad: cesta z Plzně do Spáleného Poříčí
1. V MHD si zakoupím jízdenku P+V, která mi platí pro cestu
v zóně Plzeň a pro cestu v jakékoliv první zóně za hranicí
města Plzně, a využiji ji pro cestu na vlakové nádraží v Plzni.
2. S jízdenkou P+V nastoupím do vlaku a při kontrole se ji proprokáži průvodčímu.
3. Vystoupím v Nezvěsticích (první zóna za Plzní) a přestoupím
a bus/vlak do Spáleného Poříčí. Při nástupu/kontrole předložím jízdenku P+V a zakoupím si doplatkovou jízdenku.
Příklad: cesta z Plzně do Stříbra
1. V MHD si zakoupím jízdenku P+V, která mi platí pro cestu
v zóně Plzeň a pro cestu v jakékoliv první zóně za hranicí
města Plzně, a využiji jí pro cestu na vlakové/autobusové nádraží v Plzni.
2. S jízdenkou P+V nastoupím do vlaku/busu a protože tento
spoj již jede do cíle mé cesty, tak při nástupu do busu nebo
při kontrole ve vlaku se jízdenkou P+V prokáži a zakoupím
si doplatkovou jízdenku do svého cíle.
Jak mohu prokázat nárok na slevu?
Slevy nebo bezplatná přeprava poskytované nad rámec výměru
Ministerstva ﬁnancí jsou vázány na Plzeňskou kartu.

vybrané příklady relací

Stříbro - Železná Ruda
vlak
Stříbro (6:21) - Plzeň (6:49)
vlak
Plzeň (7:00) - Železná Ruda město (8:52)
Na cestu využijete síťovou jízdenku za 72 Kč*. Pokud
budete v ten samý den cestovat i zpět, vyplatí se vám
jízdenka Turista Plzeňskem za 130 Kč. Pokud byste si zakoupili jízdenku Stříbro - Plzeň a následně pak jízdenku
Plzeň - Železná Ruda, zaplatili byste 46 Kč + 72 Kč.
Zbiroh - Plzeň (FN Bory)
bus
Zbiroh (6:25) - Kařez (6:37)
vlak
Kařez (6:45) - Plzeň hl.n. (7:18)
MHD Hlavní nádraží (7:23) - Nemocnice Bory (7:36)
Na cestu využijete jízdenku za 46 Kč*, která vám platí
i na MHD v Plzni.
Pokud byste si zakoupili jízdenku Zbiroh - Kařez
a Kařez - Plzeň, zaplatili byste 12 Kč + 46 Kč.
Tachov - Planá
bus
Tachov (8:10) - Planá (8:24)
Na cestu využijete jízdenku za 22 Kč*.
Stříbro, aut. st. - Kladruby, u školy
bus
Stříbro (7:40) - Kladruby (7:51)
Na cestu využijete jízdenku za 12 Kč*. Tato jízdenka
je dále nepřestupní, protože byla vydána na vzdálenost
do
10 km.
_________________________________________________________
*) cena za základní jízdné.
Pro zjištění ceny jednotlivé jízdenky můžete využít kalkulátor
www.idpk.cz/cz/kalkulator-jednotliveho-jizdneho/
A jaké další výhody můžete ve veřejné dopravě využívat?
1. Za jednu jízdenku kamkoliv v rámci Plzeňského kraje zaplatíte
maximálně 72 Kč. Jízdenka má časovou platnost 240 minut.
2. Celodenní (24 hod.) jízdenka Turista Plzeňskem vás vyjde jen
na 130 Kč. Pokud chcete využít i MHD v Plzni, zaplatíte 180 Kč,
a následně můžete bez omezení cestovat po celém kraji.
3. K nákupu přestupních jízdenek můžete využívat i mobilní aplikaci Virtuální karta (dostupná pro Android a iOs).
4 . Za jízdenky můžete v linkových autobusech, v MHD Plzeň
i ve vlacích platit také bezkontaktní platební kartou.
5. Všechny jízdenky, na nichž je uvedena zóna 001 Plzeň, jsou
přestupní na všechny linky MHD Plzeň.
6. Přestupní jízdenky platí též na linkách MHD Rokycany,
Domažlice, Stříbro a Klatovy.
7. Při nákupu přestupného jízdného ušetříte, neboť neplatíte
znovu za zónu, kterou jste již projeli.
8. U řidiče, průvodčího či revizora se prokazujete QR kódem,
který je na přestupní jízdence (ev. v mobilní aplikaci).
Průvodčí a revizor si QR kód načtou, u řidiče autobusu snímá
QR kód skener odbavovacího zařízení. Řidiči stačí nahlásit,
že máte přestupní jízdenku a do jaké zastávky jedete,
on si ověří platnost jízdenky přes QR kód na jízdence.
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