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• příprava nabídkových řízení (jak autobusy, tak vlaky) (2020)

• pořizování nových vozidel  zvýšení kvality služeb

• zlepšování nabídky spojů

• rozšíření systému Integrované dopravy Plzeňska na území celého 
kraje (1. 7. 2018)

Veřejná doprava v Plzeňském kraji  -
blízký výhled
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Rozšíření IDP od 
1.7.2018
• zóny v celém kraji celkem 72 

zón IDP od 1.7.2018

• integrace i mimo kraj, spádová
území s Karlovarským, Ústeckým, 
Středočeským a Jihočeským krajem

• jednotný jízdní doklad nahraný na 
Plzeňské kartě

• nadstandardní krajské slevy platné
od 1. 1. 2018
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• příprava tří celků

• linka P2 Beroun – Plzeň – Klatovy (elektrická trakce)

• provozní soubor „Plzeňsko“ (tratě nezávislé trakce v okolí Plzně)

• provozní soubor „Pošumaví“ (tratě nezávislé trakce v oblasti Pošumaví a Českého 
lesa)

Nabídková řízení v železniční dopravě
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• barevné řešení
vozidel vybírali 
sami občané

Nová vozidla na trati Pňovany – Plzeň –
Horažďovice předměstí
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• vítězná
varianta

Nová vozidla na trati Pňovany – Plzeň –
Horažďovice předměstí
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• osobní vlaky na rameni Beroun – Plzeň – Klatovy: nové elektrické jednotky (11 ks)

(společný projekt se Středočeským krajem)

• spěšné vlaky Plzeň – Karlovy Vary: nové elektrické jednotky (4 ks)
(společný projekt s Karlovarským krajem)

• tratě nezávislé trakce Plzeňsko: moderní motorové vozy, zřejmě repasované ze 
zahraničí

• tratě nezávislé trakce v Českém lese a Pošumaví: alespoň zčásti moderní motorové
vozy, zřejmě repasované ze zahraničí

Modernizace vozového parku na 
ostatních tratích - předpoklad
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• příprava dvou celků

• SEVER (oblast především severně od Plzně)

• JIH (oblast především jižně od Plzně)

Nabídková řízení ve veřejné linkové
dopravě
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Autobusy – modernizace vozového 
parku, jednotný vzhled
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• nová, klimatizovaná vozidla
• odbavení (mobil, platební karta, Plzeňská karta)
• možnost nákupu jízdenky přes internet, chytré vyhledání spojení dle aktuální

polohy cestujícího a jeho požadavků
• informační panely (na demo obrázku nejsou patrné)
• on-line sledování polohy vozidel, garantované návaznosti
• on-line informace o návaznostech na 

informačních panelech (vč. virtuálních)
• LCD monitory
• wi-fi, USB

Využití moderních prvků ve vozidlech 
i mimo ně
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• zvýšení kvality poskytovaných služeb
• zvýšení nabídky spojů (nová dopravní řešení)
• nová vozidla  zvýšení ekologičnosti, zlepšení ovzduší
• využití moderních technologií
• výhodnější cena pro cestující

•  noví cestující
•  snížení (resp. alespoň zastavení růstu) objemu individuální

automobilové dopravy a zvýšení orientace veřejnosti na 
veřejnou dopravu

Nabídková řízení a větší míra integrace 
– co očekáváme…
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Děkuji za pozornost


