CESTUJEME
VEŘEJNOU
DOPRAVOU
V PLZEŇSKÉM
KRAJI

Plzeňský kraj leží na jihozápadě České republiky a svou
rozlohou (7 649 km2) je třetím největším krajem v České
republice. Počet obyvatel (589 899 v roce 2020) ho naopak řadí
až na deváté místo ze čtrnácti krajů. Spolu s Jihočeským krajem
je nejméně zalidněným krajem v České republice.
Správním, kulturním, vědeckým i hospodářským centrem kraje
je město Plzeň, které bylo založeno roku 1295 českým králem
Václavem II. na soutoku čtyř řek (Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy).
V současnosti je Plzeň se 174 842 obyvateli (2020) čtvrtým
největším městem České republiky.
Plzeňský kraj je oblíbenou a vyhledávanou turistickou destinací.
Nachází se zde mnoho kulturních i historických památek a jsou
zde také ideální podmínky pro pěší turistiku, cykloturistiku i
zimní sporty., a to zejména v CHKO a NP Šumava.
Na mnohé výlety se můžete v Plzeňském kraji vypravit veřejnou
dopravou, a šetřit tak nejen peníze, ale i životní prostředí. Navíc
si bez starostí dát jedno točené v kraji, kde je pivo doma ☺.
Tipy na výlet najdete na: www.turisturaj.cz nebo
www.idpk.cz/cz/tipy-na-vylet/

Plzeňský kraj

Plzeň

Plzeňský kraj
vítěz ankety
Nejlepší místo
pro život
v roce 2014
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Více informací o Plzeňském kraji
najdete na www.kr-plzensky.cz

PLZNI

INFORMACE
Městskou hromadnou dopravu (MHD) v Plzni zajišťují Plzeňské
městské dopravní podniky, a.s. (PMDP). Cestování v Plzni vám
může usnadnit mobilní aplikace nebo některá z nabízených
čipových karet, díky kterým můžete v Plzni cestovat pohodlněji a
levněji.
TURISTICKÁ JÍZDENKA
Jízdenka je vratná a je vydávána oproti záloze ve výši 100 Kč. Na
jízdenku lze nahrát turistické předplatné pro zónu 001 Plzeň
v rozsahu 1 – 17 dní nebo elektronické peníze k platbě jízdenek.
JÍZDENKY V MHD PLZEŇ
Cestující může pro cesty ve vozech PMDP využívat různé formy
jízdních dokladů:
jízdenky s platností 30 nebo 60 minut zakoupené na
terminálech ve vozidlech PMDP (platba bankovní kartou,
Plzeňskou kartou nebo partnerskou kartou) nebo přes
mobilní aplikaci jsou přestupní na jiné spoje MHD i na spoje
ostatních dopravců IDPK.
• SMS jízdenky jsou přestupní pouze v rámci MHD Plzeň.
• Papírové jízdenky zakoupené v kamenných obchodech jsou
nepřestupní*.
* Pro vnitřní zónu (P) a pro vnější zóny (V) platí odlišné druhy
jízdních dokladů. Jízdenky pro zónu P nelze využít pro zóny V a
naopak!
•

Mobilní aplikaci Virtuální karta lze využít:
1.

k zakoupení všech přestupních jízdenek
IDPK včetně jízdenek Turista Plzeňskem
dle tarifu IDPK
k nákupu vstupenek do plzeňské ZOO
jako nosič předplatného jízdného pro zónu 001 Plzeň*

2.
3.

Stáhněte si mobilní aplikaci Virtuální karta a proveďte
registraci. Ihned můžete začít s nákupem jednorázových
jízdenek.
V případě, že chcete nakupovat dlouhodobé jízdné, je třeba
účet personifikovat. Vyplňte osobní údaje a nahrajte portrétovou fotografii (pořízenou např. mobilním telefonem).

•
•

Vybrané položky lze zaplatit pomocí Apple pay či online bankovní kartou (platba na klik).
* Předplatné je uznáváno pouze ve vozidlech dopravce PMDP

www.virtualnikarta.cz
Chcete vědět, kdy vám to jede, najít si spojení nebo jen zjistit,
zda má spoj zpoždění? Stáhněte si do mobilního telefonu
aplikaci Moje PMDP a v plzeňské MHD vás nic nezaskočí.
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informací
o cestování
s PMDP
VíceVíce
informací
o cestování
s PMDP
najdete
na www.pmdp.cz
najdete
na www.pmdp.cz

KRAJI

•
•
•

•

•

•

Na celou cestu (bez ohledu na počet přestupů a druhy dopravy)
vám stačí jedna jízdenka, kterou koupíte v autobusu, ve vlaku,
na nádraží nebo v MHD Plzeň*.
Pokud pro svou cestu využíváte předplatné jízdné, při odbavení
vždy nahlaste výstupní zastávku, kde budete vystupovat z daného spoje.
Na začátku vaší cesty si koupíte jízdenku do cíle vaší cesty, přestože v průběhu cesty budete přestupovat. Řidič autobusu, průvodčí ve vlaku i ve stanici má v odbavovacím zařízení seznam
všech zastávek IDPK (včetně zastávek MHD v Plzni), nemusíte
tedy znát ani počet ani názvy zón, přes které budete cestovat.
Při přestupu pak předložíte zakoupenou jízdenku ke kontrole
a nahlásíte výstupní zastávku na daném spoji.
Při cestě na vzdálenost do 10 km vám bude vydána nepřestupní
jízdenka, která neplatí v MHD Plzeň a nelze ji zakoupit pro přepravu v rámci města Plzně. Poznáte ji tak, že na ní není vytištěn
QR kód.
Pokud nemáte předplatné a potřebujete cestovat ze zóny 001
Plzeň do vnějších zón, navolíte na terminále ve voze PMDP jízdenku P+V (dle vašeho nároku na slevu). a tou se poté prokážete
ve vlaku/ busu. Pokud cestujete přes více než jednu vnější zónu,
bude vám vydána prolongovaná jízdenka do vaší cílové zastávky*.
Vybrané spoje (nebo některé zastávky) jsou autobusem
obslouženy jen po předchozím objednání. V jízdních řádech (i
na idosu) jsou označeny symbolem . Více na
www.idpk.cz/cz/spoje-na-zavolani

1.

2.
3.
4.
5.

Přestupní jízdenky platí v modrých autobusech, ve
všech vlacích (včetně R, IC a Ex) a ve všech spojích
MHD Plzeň, Stříbro, Rokycany, Sušice a Domažlice. Od
1. 7. 2021 také v MHD Klatovy.
K nákupu jízdenek můžete využít mobilní aplikaci
Virtuální karta (lze stáhnout v Google Play a App Store)
Na nádraží, ve vlaku, v modrých autobusech i v MHD
lze jízdenky platit bezkontaktní platební kartou.
Za jednu jízdenku kamkoliv v rámci Plzeňského kraje
zaplatíte maximálně 72 Kč.
Celodenní (24 hod.) jízdenka Turista Plzeňskem vás
vyjde jen na 130 Kč. Pokud chcete využít i MHD v Plzni,
zaplatíte 180 Kč a následně můžete bez omezení
cestovat po celém kraji.

* více informací jak si zakoupit a využívat jízdenky IDPK v MHD
Plzeň, najdete na www.idpk.cz
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A kdy Vám to jede?
Vyhledávač jízdních řádů naleznete na:
www.jezdimepokraji.cz

Čas
(min.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

30

9 Kč

18
Kč

18
Kč

0 Kč

18
Kč

18
Kč

60

11
Kč

22
Kč

22
Kč

0 Kč

22
Kč

22
Kč

P+
1

60

12
Kč

21
Kč

26
Kč

3 Kč

21
Kč

24
Kč

P+
2

90

14
Kč

23
Kč

36
Kč

5 Kč

23
Kč

29
Kč

P+
3

120

17
Kč

26
Kč

46
Kč

8 Kč

26
Kč

34
Kč

P+
4

150

19
Kč

28
Kč

56
Kč

10
Kč

28
Kč

39
Kč

P+
5

180

22
Kč

31
Kč

66
Kč

13
Kč

31
Kč

44
Kč

1

60

3 Kč

3 Kč

12
Kč

3 Kč

3 Kč

6 Kč

2

60

5 Kč

5 Kč

22
Kč

5 Kč

5 Kč

11
Kč

3

90

8 Kč

8 Kč

32
Kč

8 Kč

8 Kč

16
Kč

4

120

10
Kč

10
Kč

42
Kč

10
Kč

10
Kč

21
Kč

5

150

13
Kč

13
Kč

52
Kč

13
Kč

13
Kč

26
Kč
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180

15
Kč

15
Kč

62
Kč

15
Kč

15
Kč

31
Kč

Síťová

240

24
Kč

33
Kč

72
Kč

15
Kč

33
Kč

49
Kč

12
Kč

3 Kč

3 Kč

6 Kč

Vnější zóny

001 Plzeň (P) + vnější zóny

001 Plzeň
(P)

3

nepřestupní

3 Kč

3 Kč

1. Dítě 6 – 15 let | 2. Junior 25 – 18 let, student 18 – 26 let | 3.
Základní jízdné | 4. ZTP, ZTP/P | 5. Senior 65+ | 6. Návštěva
dětí
V tarifu IDPK platí i další slevy a bezplatná přeprava pro
vybrané skupiny cestujících. Podrobné informace o jízdném
a poskytovaných slevách najdete na www.idpk.cz

&

Jednodenní přestupní jízdenka Turista Plzeňskem umožňuje
přepravu po území celého Plzeňského kraje po celý den (24
hod.) ve všech spojích IDPK, tj. na většině autobusových linek, ve
všech osobních a spěšných vlacích, a ve všech vlacích R, Ex a IC
(ve 2. vozové třídě).
Jednodenní přestupní jízdenka Turista Plzeňskem a Bavorskem*
umožňuje přepravu po území celého Plzeňského kraje a v autobusech po území okresu Cham po celý den (24 hod.) ve všech
spojích IDPK, tj. na většině autobusových linek, ve všech
osobních a spěšných vlacích a ve všech vlacích R, Ex a IC (ve 2.
vozové třídě) a v autobusech vybraných německých dopravců

Jízdenku lze zakoupit ve všech autobusech modré flotily | ve
vlacích od průvodčích | na nádražích v pokladně | v mobilní
aplikaci | ve vozidlech vybraných německých dopravců
Platnost jízdenky Jízdenka je platná po dobu 24 hodin od
zakoupení.
*) platí od data vyhlášení (bude zveřejněno na www.idpk.cz)

Turista Plzeňskem a
Bavorskem

Turista Plzeňskem
jízdenka

Jednotlivec

Skupina*

Jednotlivec

Skupina*

Bez
MHD
Plzeň

130 Kč

250 Kč

240 Kč

360 Kč

S MHD
Plzeň

180 Kč

350 Kč

-

-

*) Skupina – 2 dospělí a až tři děti do 15 let

VLAK

LES

PROVOZ VLAKU
• Každou sobotu od 15. 5. do 25. 9. a navíc 4. 7. a 5. 7.
• Mimo toto období je možné využít vlaky na tratích 178 a
184, případně autobusovou linku 722
TIPY NA VÝLETY PO CESTĚ
Vodní nádrž Hracholusky (zast. Pňovany zastávka) | Hornický
skanzen Stříbro (zast. Stříbro) | Klášter Kladruby (zast. Stříbro +
5 km) | Zámek Svojšín (zast. Svojšín) | Zámek Bor (zast. Bor) |
Rybník Sycherák (zast. Borek u Tachova) | Zřícenina kostela Sv.
Apoleny (zast. Třemešné pod Přimdou) | Český les a památky
bývalých obcí (zast. Bělá nad Radbuzou zastávka) | Zřícenina
zámku Bělá nad Radbuzou a barokní most (zast. Bělá nad
Radbuzou zastávka)

5

Podrobné informace o jízdence Turista Plzeňskem a Turista
Plzeňskem a Bavorskem najdete na www.idpk.cz.

KRAJI

ZAVAZDEL

Cyklobusy a turistické linky
Přeprava jízdních kol
v autobusech je umožněna
na 16 linkách.

kolo | zavazadlo | zvíře bez schrány
20 Kč | 240 min nebo 40 Kč | 24 hod.
Pro přepravu jízdních kol mohou u jednotlivých dopravců platit
rozdílná pravidla. Více informací na www.idpk.cz.
Jízdní kola je možné přepravovat ve veřejné linkové dopravě
pouze na spojích označených jako cyklobus (v záhlaví jízdního
řádu je symbol ). Vybrané cyklobusy pojmou maximálně 5
jízdních kol, ostatní 22. U spoje přepravujícího kola je maximální
kapacita vždy uvedena. Ve vlacích je umožněna přeprava kol na
všech osobních a spěšných vlacích a dále ve vybraných
rychlících a expresech. Bližší informace o přepravě kol ve vlacích
najdete na www.cd.cz.
V MHD Plzeň je možno přepravovat kola v dopravních
prostředcích pouze o víkendech a státních svátcích.
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Více informací o přepravě jízdních kol najdete
na www.idpk.cz.

CYKLOBUSY

CYKLOBUSY
PROVOZ CYKLOBUSŮ
• Zpravidla denně 1. 7. – 30. 8, o víkendech 14. 6. – 28. 9.
• Mimo toto období nejedou pouze linky 979 a 980
KOLA JSOU PŘEPRAVOVÁNA NA LINKÁCH:
• 452 (Plzeň –) Sušice – Horská Kvilda – Kvilda
• 970 Sušice – Velhartice – Běšiny – Klatovy
• 972 Železná Ruda,Alžbětín – Prášily – Hartmanice – Sušice
• 974 Sušice – Kašperské Hory – Modrava – Kvilda
• 975 Sušice – Kašperské Hory – Stachy
• 979 Železná Ruda, Špičák – Prášily – Modrava – Kvilda
• 980 Horská Kvilda – Kvilda – Bučina,st.hr.
• 981 Domažlice – Klatovy – Prášily – Srní – Kvilda
Přestupy mezi linkami jsou umožněny v Sušici, Petrovicích u
Sušice a na Kvildě. Na vlaky navazují linky v zastávce
Sušice,žel.st. a Železná Ruda.
UPOZORNĚNÍ! Kola jsou přepravována pouze na vybraných
spojích, u některých spojů je přeprava kol omezena na 5 kol.
Podrobnosti najdete v jízdním řádu dané linky.
TIP! Na Šumavu se lze dostat též spěšným vlakem z Plzně
přes Přeštice, Klatovy, Nýrsko, Špičák až do Železné RudyAlžbětína. Vlak jezdí denně od 5. 6. do 12. 9.

AUTOBUSECH
Na vybraných linkách je možné přepravit maximálně 5 kol na
venkovním nosiči. Rozšířená přeprava jízdních kol je umožněna v
období 1 . 7. – 30. 8. (soboty, neděle, státní svátek).
LINKA 240 KAŘEZ – ZBIROH – ZVÍKOVEC
Tipy na výlet : zámek Zbiroh | expozice požární ochrany Zbiroh |
skryjská jezírka | CHKO Křivoklátsko | zřícenina hradu Týřov
LINKA 745 BOR – PŘIMDA – ROZVADOV
Tipy na výlet : zámek Bor | zřícenina hradu Přimda | muzeum
pohraniční stráže Rozvadov | rozhledna Milíře | Český les
LINKA 746 PLANÁ – LESTKOV – KONST. LÁZNĚ – BEZDRUŽICE
Tipy na výlet : zřícenina hradu Švamberk | lázeňské městečko
Konstantinovy Lázně | zřícenina hradu Gutštejn | železniční
muzeum Bezdružice | zámek Bezdružice
LINKA 970 SUŠICE – VELHARTICE – KLATOVY
Tipy na výlet: katakomby a Černá věž Klatovy | zřícenina hradu
Velhartice | muzeum Šumavy a rozhledny v Sušici
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Více informací o cyklobusech najdete
na www.idpk.cz.

CYKLOBUSY

CYKLOBUSY
Cyklobusy disponují vleky na přepravu 22 kol. Místo pro kola
nelze rezervovat. Na linkách platí jízdenky Turista Plzeňskem i
na území sousedního kraje.
LINKA 423 PLZEŇ – SPÁLENÉ POŘÍČÍ – ROŽMITÁL POD TŘEM.

•
•

Soboty, neděle a státní svátky 24. 4. – 26. 9.
Mimo toto období máte možnost využít běžnou linku 423
Plzeň – Rožmitál p. Tř.

TIPY NA VÝLETY PO CESTĚ
Rotunda Sv. Petra a Pavla (zast. Starý Plzenec) | Zřícenina hradu
Radyně (zast. Starý Plzenec + 2, 5 km) | Zámek Kozel (zast.
Šťáhlavy + 2 km) | Zámek Spálené Poříčí (zast. Spálené Poříčí) |
Atom muzeum Javor 51 (zast. Míšov) | CHKO Brdy (zast.
Věšín,Teslíny) | Zámek Rožmitál pod Třemšínem (zast. Rožmitál
p.Tř.,aut.st.)
LINKA 452 PLZEŇ – SUŠICE – HORSKÁ KVILDA – KVILDA

•
•

Soboty, neděle a státní svátky 1. 7. – 30. 8.
Mimo toto období máte možnost využít běžnou linku 452
Plzeň – Sušice s přestupem na linku 974

TIPY NA VÝLETY PO CESTĚ
Zřícenina hradu Radyně (zast. Losiná + 2 km) | Zřícenina hradu
Vlčtejn (zast. Vlčtejn) | Muzeum Františka Křižíka (zast.
Plánice,nám.) | Zřícenina tvrze Kašovice (zast. Mokrosuky,
rozc.1.2 či Hrádek,Kašovice) | Město Sušice, muzeum Šumavy
a rozhledny (zast. Sušice,nábř.) | Muzeum skla Annín (zast.
Dlouhá Ves,Annín,rozc.0.5) | Šumava (zast. Horská Kvilda,u
hotelu a dále) | Jezerní slať (Kvilda,park. u Jezerní Slatě)

TIP! V Sušici lze přestoupit na další linky směr Prášily,
Modrava, Srní, Kašperské Hory.
LINKA 251 PLZEŇ – STŘÍBRO – BOR – TACHOV – STARÁ KNÍŽECÍ
HUŤ
•
•

Soboty, neděle a státní svátky 24. 4. – 26. 9.
Mimo toto období máte možnost využít běžnou linku 722
Plzeň – Tachov

TIPY NA VÝLETY PO CESTĚ
Zřícenina hradu Buben (zast. Plešnice,rozc.1.0 + 2 km) | Hornický
skanzen Stříbro (zast. Stříbro,aut.st.) | Klášter Kladruby (zast.
Stříbro,rozc. k nádr. + 5,5 km) | Zámek Bor (zast. Bor,statek) |
Zámek Tachov (zast. Tachov,aut.nádr.) | Jízdárna Světce a
zřícenina kláštera (zast. Tachov,Rychta + 2 km) | Rozhledna
Vysoká (zast. Tachov,Rychta) | Český les a památky bývalých
obcí (zast. Lesná a dále) | Pomník obětem pochodu smrti
(zast. Lesná, Stará Knížecí Huť)
TIP V zastávce Bor,aut.st. možno přestoupit na cyklobus Bor –
Přimda – Rozvadov (pouze o letních prázdninách)
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Více informací o cyklobusech
naleznete na www.idpk.cz

CYKLOBUSY
LINKA 649 PLZEŇ – HORŠ. TÝN – BĚLÁ NAD RAD. – PŘIMDA
•

Soboty, neděle a státní svátky 24. 4. – 26. 9.

TIPY NA VÝLETY PO CESTĚ
Klášter Chotěšov (zast. Chotěšov,žel.st.) | Muzeum dějin
Holýšovska a památník koncentračního tábora Holýšov (zast.
Holýšov,u Obuvi) | Hrad a zámek Horšovský Týn (zast. Horšovský
Týn) | Zámek Ronšperk (zast. Poběžovice,škola) | Zřícenina
zámku Bělá nad Radbuzou a barokní most (zast. Bělá
n.Radb.,město) | Český les a památky bývalých obcí (zast. Bělá
nad Radbuzou a dále) | Zřícenina kostela Sv. Apoleny
(Třemešné,Nová Ves či Přimda, Málkov) | Zřícenina hradu Přimda
(zast. Přimda)
LINKA 322 PLZEŇ – DOLNÍ BĚLÁ – MANĚTÍN
•
•
•

Soboty, neděle a státní svátky 1. 7. – 30. 8.
Pouze 5 kol v cyklobusových spojích (9:05 z Plzně, 11:38 z
Manětína)
Mimo toto období je možné využít běžnou linku 322

TIPY NA VÝLETY PO CESTĚ
Muzeum keramiky Horní Bříza (zast. Horní Bříza + 2 km) |
Zřícenina hradu Dolní Bělá (zast. Dolní Bělá) | Zámek
Manětín (zast. Manětín,nám.) | Zřícenina hradu Preitenstein a
zámek Nečtiny (zast. Manětín,nám. + 8 km) – vybrané spoje
linky 322 pokračují z Manětína do Nečtin | Městečko Rabštejn
nad Střelou (zast. Manětín,nám. + 8 km) – na vybrané spoje
navazuje v Manětíně autobus linky 355 | Přírodní park Horní
Střela (zast. Manětín,nám.)
TIP! Do Rabštejna nad Střelou je možné od 1. 7. do 30. 8.
využít také rychlíky Plzeň – Most s přestupem v Žihli na
autobusovou linku 355.
LINKA 981 DOMAŽLICE – KLATOVY – PRÁŠILY - KVILDA
•

NOVÉ přímé spojení Domažlicka, Klatovska se Šumavou
každou sobotu, neděli a státní svátek od 5. 6. do 26. 9.

TRASA
Domažlice – Kdyně – Libkov – Klatovy,Vídeňská – Luby –
Čachrov – Javorná – Gerlova Huť – Prášily – Srní – Modrava –
Kvilda
TIPY NA VÝLETY PO CESTĚ
Klatovské podzemí, rozhledna Černá věž, městská památková
zóna Klatovy (zast. Klatovy,Vídeňská) | CHKO Šumava (zast.
Čachrov,Gerlova Huť a dál) | Jezero Laka a bývalá ves Hůrka (zast.
Prášily, Nová Hůrka) | Prášilské jezero (zast. Prášily/Prášily,
Slunečná) | Zřícenina Hauswaldské kaple (zast. Srní, Mechov) |
další památky Šumavy… (zast. Srní; Srní, Rokyta; Srní, Antýgl;
Modrava a Kvilda)
TIP! Od 13. 6. zajíždí linka k vlakovému nádraží v Klatovech
jako přípoj od/k spěšnému vlaku Plzeň – Železná RudaAlžbětín!
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Více informací o cyklobusech
naleznete na www.idpk.cz
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SPOJE DO
LINKA 982 KLATOVY – NÝRSKO/HAMRY - BODENMAIS
Nová autobusová linka spojující Klatovsko se Spolkovou
republikou Německo.
Provoz o víkendech (trasa Klatovy – Nýrsko – Bodenmais)
i v pracovních dnech (trasa Hamry – Nýrsko – Bodenmais).
Zejména o víkendech návaznosti na drážní dopravu v Nýrsku,
Klatovech, Lamu, Bodenmaisu, čímž lze dosáhnout
zajímavých pěších kombinací.
TIPY NA VÝLETY PO CESTĚ
Muzeum Královského hvozdu Nýrsko (zast. Nýrsko,nám.) | Ostrý
(např. z drážní zastávky Hamry-Hojsova Stráž přes Ostrý do Lamu
– zast. Lam,,Bahnhof I) | hřebenová turistika (zast. Eck) | lázně
Bodenmais (zast. Bodenmais,,Rathaus)
JÍZDNÉ
Pro cestu do Německa si můžete zakoupit jízdenku Turista
Plzeňskem a Bavorskem, která vám platí po celý den pro
cestu z jakékoli zastávky v Plzeňském kraji do Německa a
zpět. Tato jízdenka vám bude prodána v případě, že budete
při cestě do Německa cestovat přes více než 7 tarifních zón.
Jízdenku Turista Plzeňskem a Bavorskem (jednotlivec a
skupina) si můžete zakoupit na vyžádání. Doporučujeme ji
pro případ, že plánujete celodenní výlet.
Pro cestu je možné využít také jednotlivé přestupní jízdné.
Na území České republiky platí tarif IDPK, pro zóny na území
Německa platí jednotné jízdné 20 Kč/zóna a časová platnost
60 minut na zónu.
Na relace pouze na území Německa je vydáván nepřestupní
tarif VLC, který je možné zakoupit pouze v EUR.
OSTATNÍ DOPRAVA (NENÍ V IDPK)
• Možnost přechodu do SRN v zastávce Kvilda,Bučina,st.hr. na
linku 603 Teufelshäng – Spiegelau | Bližší informace na
www.bayerwald-ticket.com

VLAKY
TRAŤ 180 PLZEŇ – DOMAŽLICE – FURTH IM WALD
• Provoz osobních vlaků a Západních expresů
TRAŤ 183 KLATOVY – ŽELEZNÁ RUDA-ALŽBĚTÍN (ST.HR.)
• Provoz osobních vlaků, spěšných vlaků a rychlíků do stanice
Železná Ruda-Alžbětín, která leží na státní hranici
• Možnost přestupu na vlaky směr Zwiesel a Regen
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Vzhledem k probíhající epidemii koronaviru může být
přeshraniční styk mezi ČR a SRN omezen. Aktuálně
platná nařízení naleznete na www.mzv.cz, aktuální
informace o dopravě na www.idpk.cz.

Poznejte s námi Plzeňský kraj

Co se v brožurce dozvíte?
• Jak funguje jízdné v Plzni.
• Jak funguje jízdné v Plzeňském kraji.
• Jak využívat turistické jízdenky.
• Jak přepravovat jízdní kola autobusy či vlaky.
• Kam vás zavezou cyklobusy Plzeňského
kraje.
Více informací o památkách v Plzeňském
• Tipy na
výlety
veřejnou
dopravou.
kraji
naleznete
na www.turisturaj.cz
• Jaká nová cyklobusová linka bude vozit
cestující.
• Jaká mezinárodní linka nově vyjede
• a mnoho dalšího.
Více informací o veřejné dopravě
v Plzeňském kraji najdete na www.idpk.cz

Rozhledna Břasy

Zřícenina hradu Buben
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