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Základní informace 



Obsah prezentace 
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• pár slov o Plzeňské kartě 

• co činí plzeňské řešení unikátním 

• bankovní karty v dopravě 

• ocenění 

 



Plzeňská karta – technické detaily 

 bezkontaktní čipová karta (čip MIFARE® DESFire EV1) 

 nepřenosná karta s identifikačními prvky držitele 

 jméno, příjmení, fotografie, datum narození 

 

 dopravní aplikace 

 elektronická peněženka 

 uživatelský profil držitele (nároky na slevu) 
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možnost užití Plzeňské karty 
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 Městská hromadná doprava 
 nosič dlouhodobého předplatného v rámci celé Integrované dopravy Plzeňska  
 nákup jednotlivého jízdného ve vozech MHD 
 

 Elektronická peněženka 
 nákup jízdenek u všech autobusových dopravců v IDP 
 platby za služby u dalších nedopravních subjektů (ZOO, bazén, divadlo, ….) 
 platba za parkovné v parkovacích domech i v automatech 

 
 Identifikační systémy 

 systémy PMDP - docházkový, přístupový, stravovací, čerpací stanice, tiskové prostředí 
 stravovací systémy na všech základních a některých středních školách v Plzni 
 čtenářský průkaz ve všech knihovnách v Plzni 
 Bonusový program PK – věrnostní systém 

 
 Kultura 

 rezervační systém Plzeňská vstupenka 
 Centrální rezervační kancelář 



čím je Plzeňská karta unikátní 
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 revizorský systém v mobilním telefonu 

 elektronické potvrzení o studiu 

 dobíjení Plzeňské karty na bankomatech 
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užití mobilních telefonů 

• SMS jízdenky 

čím je Plzeňská karta unikátní 

• aplikace  

Moje Plzeňská jízdenka 
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interoperabilita 

čím je Plzeňská karta unikátní 

Reálné propojení systémů 

Plzeňská karta 

Karlovarská karta 

Mariánka (karta Mariánských Lázní) 

InKarta Českých drah 

+ 



statistiky 
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počet vydaných Plzeňských karet     504 453 

počet platných karet          306 309 

počet karet s předplatním kuponem        97 732 

počet karet s nabitou elektronickou peněženkou     103 521 

počet nákupů elektronickými penězi [rok]                 4 272 790 

podíl samoobslužného odbavení Plzeňské karty        36 % 

data k 30 září 2017 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------   
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bankovní karty v dopravě 

• jedno zařízení na vůz  

• platba bankovní i Plzeňskou kartou 

• tisk jízdenky  

• sdružování jednotlivých nákupů do jedné zúčtovací 

transakce 

• cestující platí pouze cenu jízdenek 

• akceptovány všechny karty MasterCard a VISA  
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bankovní karty v dopravě 

•výběr jízdného 

•možnost opravy 

•přiložení karty 

•provedení transakce 

•tisk jízdenky 
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rozvoj mimo dopravu 

docházkové systémy 

kopírování/tisk 

přístupové systémy 

občerstvení 

klubová karta  
FC Viktoria 

sběrné dvory 

Plzeňská karta   
klíče k městu 



Awards 
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MasterCard – 2012 česká centra rozvoje: 
ocenění za nejlepší kartu veřejné dopravy  
v ČR pro rok 2012 

Česká inovace 2013: 
Vítěz kategorie Inovace ve veřejné správě  
- za nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatu 

Quality Innovation of the Year 2014  
1. místo v kategorii veřejná správa a neziskový sektor  
- za nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatů 

Egovernment The Best 2015  
1. místo v kategorii MasterCard centra rozvoje 
- za zavedení platby bezkontaktní bankovní kartou  
  v městské hromadné dopravě 



prostor pro vaše dotazy 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

Plzeňské městské     telefon: +420 378 037 310 

dopravní podniky a.s.     mobil: +420 724 361 999 

Denisovo nábřeží 920/12     e-mail: chval@pmdp.cz 

301 00 Plzeň - Východní Předměstí    web: www.pmdp.cz 

Czech Republic 

Mgr. Martin Chval 

ředitel úseku Plzeňská karta 

http://www.pmdp.cz/

