
 

 

Odbavení elektronické jízdenky přiřazené k bankovní 
kartě zakoupené v e-shopu 

 
Nejprve se musí řidič ujistit, zda chce cestující kartou platit nebo pouze zkontrolovat kupón přiřazený k 
platební kartě. Při kontrole kupónu je postup odlišný na linkách MHD a VLD. Na linkách MHD nemusí 
řidič nic nastavovat a cestující může přiložit platební kartu ke snímači. Na linkách VLD se po nástupu 
cestujícího, který požaduje odbavení kartou s kupónem, musí nejdříve nastavit ODKUD-KAM jede a 
potom může přiložit kartu ke snímači. Další postup je u obou shodný.  
Po pípnutí se na odbavovacím zařízení vyhodnotí stav kupónu a na obrazovce se objeví: 
 
Pro plné jízdné (bez slev): 
v případě platného kupónu zelené pole „Jízdenka odbavena“, odbavovací zařízení zkontroluje 
automaticky platnost kupónu a potřebné zóny pro daný úsek cesty. V opačném případě růžové pole 
„Žádná platná jízdenka“. 
 

 
 
Reakce řidiče: zelené pole – cestující může nastoupit (žádná další jízdenka se nevydává) 
   růžové pole – cestující zaplatí u řidiče 
 
Pro zlevněné jízdné: 
v případě platného kupónu zelené pole s fotografií cestujícího s tlačítky „Cestující odpovídá fotografii“ a 
„Nejedná se o tohoto cestujícího“ a čeká 10s na potvrzení. V případě, že do 10s není proveden výběr, 
považuje se za schválené a objeví se krátce další zelené okno s tarifem, platností a zónami, toto se 
automaticky zkontroluje dle aktuálního nastavení odbavovacího zařízení. V případě, že fotografie 
nesouhlasí, stiskne se tlačítko „Nejedná se o tohoto cestujícího“, objeví se růžové pole „Žádná platná 
jízdenka“ (viz výše). 
 



 

 

 
 

 
 
Reakce řidiče: zelené pole – cestující může nastoupit (žádná další jízdenka se nevydává) 
   růžové pole – cestující zaplatí u řidiče 
 
Každá karta může být na každém spoji použita jen jedenkrát, proto při opakovaném přiložení hlásí 
odbavovací zařízení v růžovém poli „Karta již odbavena“. 
 



 

 

 
 
 
Řešení nestandardních situací: 

- Karta nejde načíst, zelená kontrolka na snímači nesvítí – pravděpodobně porucha snímače – 
ihned nahlásit závadu  

- Karta po načtení hlásí „Žádná platná jízdenka“, přestože cestující tvrdí, že ke kartě je platný 
kupón – zkontrolovat zda PP je připojen k GSM (horní řádek vpravo), pokud není (neaktualizuje 
se seznam karet) – ihned nahlásit závadu  

 
 
 


