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Postup pro uplatnění ročního jízdného zdarma: 

 

 

Senioři nad 65 let 

A) Nejsem držitelem platné Karlovarské karty 
1. Dostavit se do předprodejní kanceláře Dopravního podniku Karlovy Vary v Zeyerově ulici. 
2. Požádat o vystavení Karlovarské karty 
3. S sebou přinést: 

• Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti ke kontrole osobních údajů 
• 1 ks aktuální průkazové fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
• Vyplněnou žádost a podepsané podmínky pro vydání karty – lze vyplnit na místě nebo je možno 

si předem vytisknout a vyplnit doma – www.dpkv.cz (v záložce Jízdné / Karlovarská karta)  
4. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát roční jízdné za 0,-Kč 
5. Po absolvování kroků 1. – 4. je teprve možné využívat MHD zdarma po dobu platnosti nahraného 

ročního jízdného  
 

B) Jsem držitelem platné Karlovarské karty 
1. Dostavit se do předprodejní kanceláře Dopravního podniku Karlovy Vary v Zeyerově ulici. 
2. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát roční jízdné za 0,-Kč 
3. Teprve poté je možné využívat MHD zdarma po dobu platnosti nahraného ročního jízdného  

 

 

 

Žáci a studenti 6–19 let 

A) Nejsem držitelem platné Karlovarské karty 
1. Dostavit se do předprodejní kanceláře Dopravního podniku Karlovy Vary v Zeyerově ulici. 
2. Požádat o vystavení Karlovarské karty 
3. S sebou přinést: 

• Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti ke kontrole osobních údajů 
• Za děti mladší 15 let vyřizuje podání žádosti a vyzvednutí karty zákonný zástupce, uvedený na 

žádosti na základě svého občanského průkazu a rodného listu dítěte 
• 1 ks aktuální průkazové fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
• Vyplněnou žádost a podepsané podmínky pro vydání karty – lze vyplnit na místě nebo je možno 

si předem vytisknout a vyplnit doma – www.dpkv.cz (v záložce Jízdné / Karlovarská karta)  
4. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát roční jízdné za 0,-Kč 
5. Po absolvování kroků 1. – 4. je teprve možné využívat MHD zdarma po dobu platnosti nahraného 

ročního jízdného  
  

B) Jsem držitelem platné Karlovarské karty 
1. Dostavit se do předprodejní kanceláře Dopravního podniku Karlovy Vary v Zeyerově ulici. 
2. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát roční jízdné za 0,-Kč 
3. Teprve poté je možné využívat MHD zdarma po dobu platnosti nahraného ročního jízdného  
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Studenti 19–26 let 

A) Nejsem držitelem platné Karlovarské karty 
1. Dostavit se do předprodejní kanceláře Dopravního podniku Karlovy Vary v Zeyerově ulici. 
2. Požádat o vystavení Karlovarské karty 
3. S sebou přinést: 

• Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti ke kontrole osobních údajů 
• Platný žákovský nebo studentský průkaz, či potvrzení o studiu na příslušný školní rok  
• 1 ks aktuální průkazové fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
• Vyplněnou žádost a podepsané podmínky pro vydání karty – lze vyplnit na místě nebo je možno 

si předem vytisknout a vyplnit doma – www.dpkv.cz (v záložce Jízdné / Karlovarská karta)  
4. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát roční jízdné za 0,-Kč 
5. Po absolvování kroků 1. – 4. je teprve možné využívat MHD zdarma po dobu platnosti nahraného 

ročního jízdného  
 

B) Jsem držitelem platné Karlovarské karty 
1. Dostavit se do předprodejní kanceláře Dopravního podniku Karlovy Vary v Zeyerově ulici. 
2. S sebou přinést platný žákovský nebo studentský průkaz, či potvrzení o studiu na příslušný školní 

rok  
3. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát roční jízdné za 0,-Kč 
4. Teprve poté je možné využívat MHD zdarma po dobu platnosti nahraného ročního jízdného  

 


