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Představení projektu Plzeňská karta

Plzeňská karta
je bezkontaktní čipová karta vybavená čipem typu 
MIFARE Standard s kapacitou 1kB
je nepřenosná karta se zaznamenanými 
identifikačními prvky držitele
plní funkci multifunkční městské karty pro široké
spektrum použití, a to jak v městských, tak i 
mimoměstských organizacích

Projekt Plzeňská karta
je městský projekt, který vznikl na základě
zadání a požadavků města Plzně

Cíle projektu Plzeňská karta
zkvalitňování služeb občanům
propojení jednotlivých služeb jedním mediem
jednotný systém úhrady služeb poskytovaných 
městem
jednoznačná identifikace držitele karty
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Z historie projektu PK
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Využití Plzeňské karty

městská hromadná doprava
nosič dlouhodobého předplatného v rámci celého IDP
nákup jednotlivého jízdného ve vozech MHD

elektronická peněženka
nákup jízdenek u 2 dopravců v IDP
platby za služby u 7 nedopravních subjektů

identifikační systémy
docházkový, přístupový a stravovací systém PMDP
čerpací stanice PMDP
stravovací systémy na všech základních a některých 
středních školách
čtenářský průkaz v knihovnách ZČU

kultura
rezervační systém Plzeňská vstupenka
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Plzeňská karta v číslech

počet vydaných Plzeňských karet: 191 635

počet obyvatel Plzně 166 118

počet obyvatel Plzně - držitelů PK 101 408

počet držitelů PK z Plzeňského kraje 140 322

počet karet s aktivním předplatným kuponem 89 571

počet karet s nabitou elektronickou peněženkou 54 223

celková úložka EP na všech PK 12 771 973,- Kč

průměrná úložka na elektronické peněžence 231,- Kč

počet nákupů z EP měsíčně 131 630

Plzeňská vstupenka - počet vstupenek (rok) 221 114
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Vozový odbavovací systém
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Proč samoobslužné odbavení ?

samoobslužné odbavení je dalším krokem ke zkvalitnění
služeb pro držitele Plzeňské karty

samoobslužné odbavení eliminuje nutnost návštěvy 
předprodejního místa (kamenné prodejny)

provoz 24 hodin  - NON STOP

platba za transakce je umožněna z bankovní karty nebo
z Plzeňské karty

na SZ je zpřístupněn městský informační portál a další
povolené stránky internetu

na SZ je zpřístupněn rezervační systém
Plzeňská vstupenka
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Odbavovací systém
informace o předplatném a zůstatcích na PK
zakoupení předplatných kuponů
dobití elektronické peněženky

Rezervační systém Plzeňská vstupenka
rezervace vstupenek

Veřejný internet
stránky města Plzně
stránky Plzeňské karty
stránky PMDP
stránky dopravců v IDP
IDOS a informace o jízdních řádech
a další ...

Placení na samoobslužné zóně
Plzeňskou kartou
platební bankovní kartou

Možnosti samoobslužné zóny
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Schéma systému Samoobslužných zón
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Schéma samoobslužné zóny
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dotace z fondů EU
SROP (společný regionální operační program)
dotace ve výši 25 milionů Kč

obsah projektu
vybudování 25 terminálů v Plzni a okolí

přijetí veřejností
za první měsíc provozu se na samoobslužných zónách 
odbavilo 4.048 držitelů Plzeňské karty a provedlo transakce 
v hodnotě 3.253.000,- Kč

Projekt Samoobslužných zón
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Otázky a odpovědi

… děkuji za pozornost

Mgr. Martin Chval
projektový manažer úseku Plzeňská karta
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
email: chval@pmdp.cz


