
Co je Pardubická karta?

Pardubická karta je bezkontaktní pamûÈová ãipová karta,

která slouÏí jako elektronick˘ nosiã jízdného v mûstské hromadné

dopravû (MHD) ve mûstû Pardubice, kterou zaji‰Èuje Dopravní

podnik mûsta Pardubic a. s. (DPMP a. s.). Pardubická karta 

v sobû obsahuje dvû základní funkce – ãasové jízdné a elektro-

nickou penûÏenku pro platby jednotlivého jízdného. Nahrazuje

papírové ãasové jízdenky, které se na kartu ukládají. 

Do budoucna bude moÏné Pardubickou kartu vyuÏít k úhradû

nejrÛznûj‰ích sluÏeb a akcí napfi. parkovného, vstupného na spole-

ãenské, kulturní a sportovní akce apod. Dal‰í v˘hodou Pardubické

karty v budoucnu bude úhrada jízdného v rámci integrovaného

dopravního systému za úãasti dal‰ích dopravcÛ v regionu. Îivotnost

karty je stanovena v˘robcem na 5 let.

Majitelem Pardubické karty je Dopravní podnik mûsta

Pardubic a. s.

V˘hody karty v MHD

zrychlení a zjednodu‰ení odbavení cestujících

moÏnost pfiestupu za v˘hodnûj‰í jízdné

moÏnost cestování za niÏ‰í jízdné na krátkou vzdálenost 

(I. – III. tarifní pásmo)

moÏnost bezhotovostní úhrady jízdného pro uÏivatele karty,

ale i za spolucestující

moÏnost vyuÏití debetní úhrady jízdného pro uÏivatele karty

moÏnost tarifních v˘hod ve dnech pracovního volna a klidu

Základní funkce Pardubické karty

Jízdné je ukládáno v elektronické podobû do elektronického

ãipu - procesoru, kter˘ slouÏí jako pamûÈ. Její ãást je vyuÏívána jako

nosiã pfiedplatného ãasového jízdného a ãást jako tzv. elektronická

penûÏenka, ve které se ukládají ve‰keré operace související s ulo-

Ïením finanãní hotovosti a jejího postupného ãerpání, tedy

úhrady za jízdné.

Získání Pardubické karty

Pro získání Pardubické karty je nutno vyplnit „Îádost o vydání

Pardubické karty”, která je k dispozici:

zdarma ve v‰ech Prodejních stfiediscích DPMP a. s., 

na internetov˘ch stránkách www.dpmp.cz ke staÏení ve for-

mátu PDF,

na vrátnici DPMP a. s.

v Pardubickém informaãním centru

Druhy karet

Karty jsou nabízeny ve dvou druzích:

1. Personalizované pro konkrétního uÏivatele – nepfienosné

 elektronická penûÏenka

 ãasové jízdné nepfienosné

Na kartû je uvedeno jméno, pfiíjmení a fotografie uÏivatele.

1.

2.

2. Nepersonalizované - pfienosné

elektronická penûÏenka

ãasové jízdné pfienosné

Na kartû není uveden Ïádn˘ údaj o uÏivateli karty. Tuto kartu lze

dodateãnû personalizovat, pokud není mechanicky po‰kozená.

PoÏádat o Pardubickou kartu mÛÏe kaÏdá fyzická nebo

právnická osoba. Pro kaÏd˘ typ karty jsou stanoveny samostatné

podmínky pro pofiízení a pouÏívání.

Seznam prodejních stfiedisek DPMP a. s.

Hlavní prodejní stfiedisko – Karlovina

Jindfii‰ská 2039, 530 02 Pardubice 

telefon: 466 611 989, 466 657 045

Prodejní stfiedisko – NádraÏí âD

Pernerovo námûstí 217 (hala âD), 530 02 Pardubice 

telefon: 466 510 256

Prodejní stfiedisko – Dubina

Jana Zajíce-Pergola, 530 12 Pardubice-Dubina 

telefon: 466 261 585

Vyplnûní Îádosti o vydání Pardubické karty

Pfii pofiízení personalizované Pardubické karty je tfieba vyplnit

Îádost o vydání Pardubické karty, která je zároveÀ smlouvou

mezi uÏivatelem karty a DPMP a. s. Dále je tfieba se seznámit 

s Podmínkami pro vydávání a pouÏívaní Pardubické karty a pod-

pisem potvrdit souhlas s nimi. Tyto „Podmínky” jsou souãástí

Ïádosti o kartu a obsahují informace o právech a povinnostech

uÏivatele karty i jejího vydavatele. Opatfiit si barevnou prÛkazko-

vou fotografii o rozmûrech 3,5 cm x 4,5 cm, která bude Ïadateli

vrácena pfii vydání karty.

Vyplnûnou „Îádost” spoleãnû s „Podmínkami” a s ãitelnû

podepsanou fotografií odevzdat v kterémkoliv prodejním stfiedis-

ku DPMP a. s. a zároveÀ pfiedloÏit ke kontrole osobních údajÛ

obãansk˘ prÛkaz nebo jin˘ doklad totoÏnosti. Îadatel obdrÏí 

a uschová útrÏek „Îádosti” s pfiidûlen˘m pofiadov˘m ãíslem,

datem podání „Îádosti” a datem, od kdy je moÏno kartu vyzved-

nout na stejném prodejním stfiedisku DPMP a. s.. Uhradit mani-

pulaãní poplatek za vystavení karty, kter˘ ãiní 130 Kã. Do 30. 11.

2006 je poplatek zv˘hodnûn˘ na 75 Kã.

Heslo v „Îádosti” a „Podmínkách”

Heslo je v „Îádosti” uvedeno jako nepovinn˘ údaj. SlouÏí pro

telefonick˘ kontakt uÏivatele karty s prodejním stfiediskem

Dopravního podniku mûsta Pardubic a. s. pro její vãasné zablo-

kování pfii ztrátû nebo odcizení.

Vydání hotové karty

nejdfiíve ve stanoven˘ den se dostaví Ïadatel s ústfiiÏkem

„Îádosti” na pfiíslu‰né prodejní stfiedisko DPMP a. s. k pfie-

vzetí karty

zkontroluje správnost údajÛ na kartû a podepí‰e pfievzetí

karty

cestující si po obdrÏení karty mÛÏe zakoupit rÛzné druhy

ãasového jízdného

cestující mÛÏe na kartu uloÏit hotovost do tzv. elektronické

penûÏenky, která bude postupnû ãerpána

uÏivateli karty bude vystaven doklad o uloÏení jízdného na

kartu, kter˘ je tfieba uschovat pro pfiípadnou reklamaci

Nabití Pardubické karty v jízdenkov˘ch automatech

Pardubické karty je moÏné také dobíjet ve vybran˘ch ozna-

ãen˘ch jízdenkov˘ch automatech podle návodu uvedeném 

na displeji. Seznam tûchto automatÛ je uveden na internetov˘ch

stránkách DPMP a. s. 

Podmínky pouÏívání karty

Karta nesmí b˘t dlouhodobû vystavena vlivÛm extrémních

teplot (pod –10°C a nad 40°C), pÛsobení stfiídavého elektrického

nebo magnetického pole a statického elektrického nebo magne-

tického pole mimo bûÏn˘ rozsah. Karta nesmí b˘t rovnûÏ jak˘m-

koliv zpÛsobem oh˘bána, lámána, rozmûrovû upravována ãi jinak

povrchovû a mechanicky po‰kozována.

Za platnou kartu pouÏívanou v odbavovacím systému je

povaÏována pouze nepo‰kozená karta a to bez jak˘chkoliv

neautorizovan˘ch zásahÛ do její funkãnosti. Je doporuãeno nosit

kartu ve vhodném pouzdfie (je vydáno s kartou). PouÏití karty

je moÏné i bez jejího vyjmutí z pouzdra. Karta by mûla fungo-

vat i tehdy, pokud bude uloÏena v dokladovém pouzdfie nebo

penûÏence.

Pokud budou dodrÏena základní pravidla pro pouÏívání karty,

pak je její Ïivotnost stanovena v˘robcem na 5 let ode dne vydání.

Zmûna osobních údajÛ

Pfii zmûnû osobních údajÛ je uÏivatel karty povinen na prodejním

stfiedisku DPMP a. s. nahlásit zmûnu údajÛ, a pokud pÛjde 

o zmûny údajÛ jeÏ jsou vyti‰tûny na kartû (jméno, pfiíjmení,

vzhled uÏivatele karty), poÏádat o vydání nové karty.

Ztráta Pardubické karty

V pfiípadû ztráty nebo odcizení je moÏné kartu zablokovat:

osobnû v kterémkoliv prodejním stfiedisku DPMP a. s. po

vyplnûní Ïádosti a prokázání své totoÏnosti

telefonicky po nahlá‰ení hesla, pokud jej uÏivatel karty uvedl

na Ïádosti o vystavení karty, v opaãném pfiípadû nebude

blokace touto formou provedena. 

Zablokováním karty se zabrání ãerpání prostfiedkÛ z elektro-

nické penûÏenky a zneuÏití ãasové jízdenky. Cestujícímu bude

vystavena karta nová a bude mu na ni pfieveden zÛstatek z pÛvodní

karty. UÏivatel mÛÏe dodateãnû zru‰it blokaci karty za manipulaãní

poplatek, pokud jiÏ nepoÏádal o vystavení karty nové.

Nástup do vozidel MHD

Po zavedení nového odbavovacího systému bude nástup do

vozidel MHD ve veãerních hodinách pfiedními dvefimi. Ihned pfii

nástupu do vozidla MHD je cestující, kter˘ vyuÏívá elektronickou

penûÏenku, povinen provést odbavení u odbavovacích terminálÛ.
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Cestující mÛÏe svou elektronickou penûÏenkou na kartû

uhradit jízdné pro 2 spolucestující – tlaãítkem na dotykové

obrazovce kteréhokoliv ãtecího zafiízení zvolí nákup dal‰ích

jízdenek.

Pokud cestující potfiebuje doklad o zaplacení jednotlivého

jízdného, musí vystoupit pfiedními dvefimi, na dotykové

obrazovce zvolit „TISK”, pfiiblíÏit kartu ke snímaãi a odebrat

doklad z tiskárny (doklad je moÏno vystavit pouze pro uÏi-

vatele karty 

KaÏd˘ uÏivatel karty si mÛÏe na obrazovce kteréhokoliv ãtecího

zafiízení kdykoliv zkontrolovat stav karty (platnost ãasové

jízdenky, zÛstatek prostfiedkÛ na elektronické penûÏence 

a dal‰í údaje) po stisku políãka „INFO” na dotykové obrazovce

a pfiiblíÏení karty ke snímaãi.

Jak zacházet s kartou pfii pouÏívání ãasové jízdenky

Cestující s platnou ãasovou jízdenkou se v denním provozu

nemusí pfii nástupu v‰emi dvefimi odbavovat. Cestující pfiedkládá

kartu jen pfii pfiepravní kontrole.

Odbavení probíhá pouze v pfiípadû dokupovan˘ch jízdenek

pro spolucestující. V provozu, kdy je zaveden nástup pfiedními

dvefimi, je nutné odbavení v‰ech cestujících u terminálu umístûném

v pfiední ãásti vozidla u kabiny fiidiãe.

Jak zacházet s kartou pfii pouÏívání 
elektronické penûÏenky

Cestující s kartou a s vloÏenou elektronickou hotovostí na

elektronické penûÏence je odbaven terminálem pfii nástupu do

vozidla pfiiloÏením karty do ãtecí zóny terminálu. Pfii v˘stupu 

z vozidla se cestující opût odbaví u terminálu opûtovn˘m pfiilo-

Ïením karty do ãtecí zóny. Oznaãením v˘stupu je vypoãtena cena

za skuteãnou provedenou pfiepravu. Podle duhu karty bude

penûÏenka pfieddefinována jako zlevnûná nebo nezlevnûná.

Ostatní funkcionality karty

Pokud cestující pfiestoupí a ve druhém spoji oznaãí kartou

nástup do 30 minut od prvního odbavení ve vozidle, má

nárok na zlevnûn˘ pfiestup bonifikovan˘ 50 % slevou. Zlev-

nûné pfiestupní jízdné není uznáváno na noãních linkách.

Pro potfieby hromadné úhrady jízdného (napfi. ‰koly) je

moÏné vyuÏít platbu z karty pfiímo u fiidiãe vozidla. Cestující

je povinen v takovém pfiípadû nahlásit fiidiãi vozidla poãet 

a druhy poÏadovan˘ch jízdních dokladÛ a pfiíslu‰né tarifní

pásmo, ve kterém se bude skupina osob pohybovat.

Pfievod obsahu karty na jinou kartu

Majitel Pardubické karty se mÛÏe rozhodnout pro pfievod

obsahu karty na kartu jinou. Takto mÛÏe b˘t pfievedena hotovost

v elektronické penûÏence nebo pfiedplatné ãasové jízdné, jehoÏ

pfievod je v‰ak vázán na pfiiznání slev, které se vtahovaly ke kartû

pÛvodní. Takov˘ to pfievod je moÏné provést ve v‰ech prodejních

stfiediscích Dopravního podniku mûsta Pardubic a. s. a to bez

udání dÛvodu za podmínek, které nebudou v rozporu s Tarifními

a Smluvními pfiepravními podmínkami. PoÏadovan˘ pfievod bude

proveden do 24 hodin od jeho nahlá‰ení.

Bezplatná pfieprava

Pokud má cestující nárok na bezplatnou pfiepravu, která

vypl˘vá z ustanovení Tarifních podmínek, prokazuje se pfiíslu‰n˘m

dokumentem opravÀujícím ho k bezplatné pfiepravû.

Vracení jízdného

Vracení jízdného se fiídí ustanoveními, které jsou uvedeny 

v Tarifních podmínkách. Obecnû platí, Ïe jízdné uloÏené v elek-

tronické penûÏence nebo v podobû pfiedplatného ãasového

jízdného, se majiteli personalizované Pardubické karty vrací

pfii splnûní ustanovení tarifních podmínek.

Reklamace Pardubické karty

Zjistíte-li závadu ve funkci karty, mÛÏete kartu reklamovat 

v prodejním stfiedisku DPMP a. s. v Jindfii‰ské ul. 2039. V takovém

pfiípadû postupujte podle „Reklamaãního fiádu”, kter˘ je k dispo-

zici ve v‰ech prodejních stfiediscích DPMP a. s. a na internetov˘ch

stránkách www.dpmp.cz.

Cestování MHD bez Pardubické karty

Ti cestující, ktefií si nechtûjí nebo nemají moÏnost pofiídit

Pardubickou kartu, mohou i nadále hradit jednotlivé jízdné

prostfiednictvím papírov˘ch jízdních dokladÛ. Tito cestující v‰ak

nemají tolik v˘hod jako cestující s Pardubickou kartou. RovnûÏ

pro cestující vyuÏívající pfiedplatné ãasové jízdné je zachován

omezen˘ sortiment tûchto jízdních dokladÛ. BliÏ‰í informace jsou

k dispozici v Tarifních podmínkách.

Papírové jízdní doklady pro jednotlivé jízdy

Papírové jízdní doklady pro jednotlivé jízdy je moÏné zakoupit

v jízdenkov˘ch automatech, v prodejních stfiediscích DPMP a. s. 

a u smluvních partnerÛ Dopravního podniku mûsta Pardubic a. s.

Papírovû jízdní doklady pro jednotlivou jízdu se oznaãují

v elektronick˘ch znehodnocovaãích a to neprodlenû po nástupu

do vozidla MHD. Pro tento druh jízdních dokladÛ jsou stanovena

dvû tarifní pásma.
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Dopravní podnik mûsta Pardubic a. s. dûkuje partnerÛm za spo-

lufinancování projektu modernizace odbavovacího systému 

v prostfiedcích MHD v Pardubicích.

Papírové jízdní doklady pro pfiedplatní ãasové jízdné

Papírové jízdní doklady pro pfiedplatní ãasové jízdné je

moÏné zakoupit v prodejních stfiediscích Dopravního podniku

mûsta Pardubic a. s. a v jízdenkov˘ch automatech za stejn˘ch

podmínek, které platily pro pÛvodní systém odbavení. RovnûÏ

zpÛsob jejich uÏívání se nemûní.

Pfiepravní kontrola

Pfii pfiihlá‰ení pracovníka pfiepravní

kontroly do systému je odbavovací zafií-

zení zablokováno pro zabránûní doda-

teãného odbavení cestujících. Cestující

jsou o tomto stavu zafiízení informováni

na obrazovkách odbavovacích terminálÛ

a zároveÀ je provedeno akustické hlá‰ení

do vozidla.

tfiída Míru


