
I N F O R M A C E  

o přípravách na zavedení nového způsobu odbavování  ve vozech MHD 

v Mariánských Lázních a dalších obsluhovaných obcích. 

Jak jsme již občany informovali, pokračují práce na novém odbavovacím systému. Nyní, kdy 
jsme již získali potřebný souhlas Drážního úřadu (povolení instalací systému do trolejbusů), 
podepsali smlouvu s ČSOB  (akceptace transakcí bankovními kartami) a kdy úspěšně 
proběhla homologace tohoto systému v systému Plzeňské karty pokračují postupně první 
montáže do vozidel. Zatím ještě bez elektronických validátorů, či jednodušeji řečeno 
„terminálů“, jejichž dodávku s příslušnými identifikačními kódy očekáváme začátkem měsíce 
dubna. Tyto terminály budou instalovány u předních, nástupních dveří. Následně bude 
probíhat zkušební provoz včetně zácviku provozních zaměstnanců a v případě, že bude 
úspěšně prověřena plná funkcionalita systému (současně jsou totiž instalovány a 
zprovozňovány systémy pro dispečerské řízení, informační systémy jako hlášení zastávek 
apod.) bude systém plně zprovozněn. Možná stojí za poznamenání, že řešení, které 
připravujeme je v naší republice unikátní a je vyvinuto speciálně pro Mariánské Lázně. Je 
prakticky kombinací propojení dvou systémů a to příměstského a městského. 

Jak tedy bude fungovat? Cestující bude mít následující možnosti: 

1. Cestující, který má kartu „MARIÁNKA“ se zaplaceným (nahraným) časovým 
předplatním tarifem, např. 90-denním, při nástupu do vozu MHD přiloží kartu 
k odbavovacímu terminálu (viz obr. 1)  k označenému místu pod podsvíceným 
displejem. Po cca 1 vteřině se ozve  zvukový signál (pípnutí), čímž bude odbavení 
ukončeno a cestující postoupí dále do vozu viz obr. 2.(Pozn. na displeji se zobrazí i 
hotovost na elektronické peněžence „EP: „). Pokud platnost  zaplaceného 
(nahraného) časového tarifu na kartě již uplynula, ozve se odlišný zvukový signál 
a na displeji se objeví oznámení o neplatnosti (viz obr. 3). Cestující si potom musí 
zakoupit jízdenku. 
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Stávající vydané časové předplatní legitimace s kupóny zůstanou v platnosti do 
ukončení platnosti příslušného časového kupónu, 
v případě ročních kupónů do konce roku 2017.  
Pokud platnost vydaného ročního časového kupónu přesahuje 
do roku 2018, potom si cestující  během 2. pololetí 2017 nechá toto předplatné přehrát 
na kartu „MARIÁNKA“. 
 
2. Cestující, který má kartu „MARIÁNKA“ bez nahraného časového předplatného 

tarifu, ale  má na kartě uloženu elektronickou hotovost (zakoupenou a nahranou 
na kartu v Zákaznickém centru na Hlavní třídě) si na displeji odbavovacího 
terminálu (obr. 4) dotykem prstu zvolí příslušnou jízdenku, přiloží kartu na 
označené místo pod displejem na cca 2 vteřiny  a ve spodní části terminálu 
odebere vytištěnou jízdenku.                 
                       Obr. 4 

                      



Pokud cestující potřebuje více jízdenek (např. pro dalšího  spolucestujícího, zavazadlo apod.), 
opakuje uvedený postup. 

Informace o zůstatku elektronické hotovosti na kartě „MARIÁNKA“ bude při každé 
transakci vytištěna na zakoupené jízdence. 
 
Stejný postup cestující použije i při koupi jízdenky bankovní kartou VISA či 
MasterCard, ale musí se jednat o bankovní kartu b e z k o n t a k t n í ! 
 

                                   
 

 
 
 
Pro odbavení elektronickou hotovostí bude možné   
 použít i bezkontaktní karty vydávané Plzeňskými 
městskými dopravními podniky  a Dopravním 
podnikem Karlovy Vary, a.s.  
 
 
 

 
3. Cestující, který nemá kartu „MARIÁNKA“ ani bezkontaktní bankovní kartu, 

si zakoupí jízdenku za odpočítanou hotovost přímo u řidiče vozidla MHD – po 
zaplacení (přímo řidiči – stávající pokladní automaty budou demontovány) si 
odebere vytištěnou jízdenku ve spodní části odbavovacího terminálu. 

 

K této informaci je ještě nutné dodat, že  zahájení aktivací (nahrávání) předplatného i 
elektronické hotovosti  na karty „Mariánka“ je  v Zákaznickém centru na Hlavní třídě 
plánováno od 6. dubna 2017 a plné zprovoznění nového odbavování ve vozidlech 
plánujeme od soboty 22. dubna 2017. Termíny však ještě potvrdíme, resp. zveřejníme. 
Jak jsme  uvedli v úvodu, čeká nás ještě řada úkonů a zkoušek a i když věnujeme přípravě 
maximální pozornost, nelze úplně vyloučit případnou komplikaci. 

Ještě uvádíme přehled jízdenek a ceny předplatného, které vstoupí v platnost dnem realizace 
nového odbavování. 

 

 

 



 Struktura tarifu nového odbavovacího systému MHD ("Plzeňské karty") pro rok 2017

 schválen usnesením ZM/361/16 ze dne 13. 9. 2016

Druh jízdenky/ BČK základní 

nepřest.

 24 hodinová 

(přestupní)

základní 

nepřestupní

60 minutová 

(přestupní)

 24 hodinová 

(přestupní)

15 -

denní

30 - 

denní

90 - 

denní

365 - denní

 dospělý  20,-   50,-  12,- 18,-    40,-  190,- 280,- 660,- 2200,-

 dítě od 6 let  do 15 let  10,-   20,-    6,- 9,-    18,- 140,- 330,- 1100,-

 student od 15 let do 26 let  20,-   50,-   12,- 18,-    40,- 140,- 330,- 1100,-

 důchodce do 70 let  20,-   50,-   12,- 18,-    40,- 140,- 330,- 1100,-

 důchodce nad 70 let  20,-   50,-    12,- 18,-    40,- 100,- 

 zavazadlo, pes  10,-  20,-     6,- 9,-    18,- 

přenosný pro právnické 

osoby 

3 500,-

lázeňská karta v přípravě v přípravě

zaměstnanci 200,-

jízdenky - platba  v 

hotovosti řidiči

jízdenky  - bezhotovostní platba BČK ve voze 

("Plzeňská karta", bankovní bezkontaktní 

karta)

 Časové předplatné ( "Plzeňská karta")  


