Tisková zpráva

Plzeň, 12. září 2018

PMDP rozjíždějí červené Karkulky – nový plzeňský carsharing
Dnes poprvé vyjelo do města 8 červených automobilů (Karkulek), které mohou využívat nejen
Plzeňané, ale i návštěvníci našeho města. Na výběr mají ze dvou modelů vozů, menší městské auto
Ford KA+ a Ford Focus combi pro delší cesty. Rezervace je možná pomocí internetového portálu nebo
mobilní aplikace „Karkulka“.
Každý vůz má svou domovskou zónu, v níž jej uživatel najde a do které jej po skončení cesty opět vrátí.
„Domovské zóny jsou umístěny v nejobydlenějších částech města, Karkulku tedy většina Plzeňanů najde
v blízkosti svého domova,“ říká Jiří Ptáček, Dopravně provozní ředitel PMDP. Svůj vůz si tak mohou
zarezervovat obyvatelé centra města, Slovan, Bor, Bolevce, Košutky, Skvrňan i Doubravky.
Využívání Karkulek je velmi snadné, stačí krátká registrace v systému, platný řidičský průkaz a bankovní karta
s povolenou internetovou platbou. „Vše jsme se snažili maximálně zjednodušit a celý proces probíhá
samoobslužně. Lidé se sami zaregistrují, zarezervují si auto, klíčky najdou ve voze, který si odemknou mobilní
aplikací nebo Plzeňskou kartou,“ vysvětluje Milan Šot, vedoucí projektu. Mobilní aplikace je v současnosti
dostupná pro systém Android, v horizontu dnů je ale plánováno i spuštění verze pro iOS.
Jedním z hlavních cílů projektu je ulevit městu od ulic přeplněných auty. René Vávro, tiskový mluvčí PMDP,
k projektu říká: „Jedno sdílené auto může nahradit až 10 vozů v osobním vlastnictví. Velká část lidí auto
vlastní, ale využívá ho vlastně jen zlomek času. Většinu času stojí auto bez využití na parkovišti.“
Zkušenosti z podobných projektů ukazují, že carsharing má potenciál zklidnit individuální automobilovou
dopravu v centru měst, i zlepšit situaci s parkováním. Rozvinuté systémy sdílení vozů s množstvím uživatelů
přinášejí také úlevu životnímu prostředí díky efektivnějšímu využívání vozidel. Řidičům, kteří ročně ujedou
méně než deset tisíc kilometrů, může sdílení automobilu přinést také nemalou finanční úsporu plynoucí z toho,
že nehradí náklady ve formě povinného ručení, technické kontroly a další výdaje, které si majitelé automobilů
někdy ani neuvědomují.
Město Plzeň projekt carsharingu podpořilo snížením cen placeného stání pro sdílené automobily a uživatel tak
má parkování v placených zónách v ceně služby.
Zájemci o využívání carsharingu mohou veškeré informace o Karkulkách nalézt na internetových stránkách
projektu www.karkulka.pmdp.cz. Při registraci do konce října navíc dostane každý uživatel vstupní bonus 200
kreditů, aby si mohl cestování s Karkulkou vyzkoušet.
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Přílohy:
Foto aut
Ceník služeb
Mapka se zónami
Návod k aplikaci
Kontakt pro média:
René Vávro
mobil: +420 724 901 453
e-mail: vavro@pmdp.cz
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Příloha I – Foto aut
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Příloha II – Ceník služeb

4/6

Příloha III – Mapa se zónami
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Příloha IV – Návod na aplikaci
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