
Děti musí mít aktivovanou Plzeňskou kartu, 

aby mohly jezdit MHD od září zdarma 

Od 1. září 2018 budou moci děti do 15 let v plzeňské MHD jezdit zdarma. Při přepravní 

kontrole se budou revizorovi prokazovat Plzeňskou kartou, na níž však musí mít tento 

nárok potvrzen. Aby mohly děti tuto výhodu od 1. září využívat, musí být jejich Plzeňská 

karta předložena do 31. srpna na některém z prodejních míst Plzeňské karty. Pracovníci na 

přepážkách poté na kartu elektronicky zaznamenají nárok na bezplatnou jízdu v MHD. 

 

Ilustrační obrázek (Plzeňská karta) 

„Rada města začala cenu předplatného jízdného pro děti ve věku 6 až 15 let snižovat již od 

roku 2016. Do roku 2015 měli 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,“ uvedl Petr 

Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. 

V Plzni tuto službu poskytnou v Zákaznických centrech PMDP na adresách Denisovo 

nábřeží 12 a Klatovská třída 12, na Centrálním autobusovém nádraží a na hlavním 

nádraží Českých drah, na Úřadu městského obvodu Plzeň 2 a Úřadu městského obvodu 

Plzeň 4. Nárok na bezplatnou jízdu zaznamenají klientům i všechna další prodejní místa 



Plzeňské karty v Plzeňském kraji. Seznam prodejních míst je uveden zde: 

www.plzenskakarta.cz/o-nas/prodejni-mista. 

Pokud nebudou mít děti tento nárok na Plzeňské kartě aktivován či Plzeňskou kartu vůbec 

nemají, musí jako dosud platit poloviční jízdné. V případě, že dítě Plzeňskou kartu nemá 

a chce využívat jízdu v MHD zadarmo, rodiče či zákonní zástupci mu ji musí pořídit. 

Podrobnosti o postupu zřízení Plzeňské karty najdete zde: www.plzenskakarta.cz/plzenska-

karta/porizeni-karty. 

Dětem, které 1. září nastupují do prvních tříd plzeňských základních škol, vydávají PMDP 

Plzeňskou kartu zdarma, pokud o ni rodiče prvňáčka požádají. „V případě, že jim byla karta 

vydána po 1. červenci 2018, na ní bude již aktivován nárok na bezplatnou jízdu dítěte. Pokud 

ji vyzvedli před tímto datem, musí navštívit přepážku PMDP a nechat si kartu aktivovat,“ 

uvedl Radomír Kozler, ředitel úseku Plzeňská karta PMDP. 
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