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Kampaň

Jak udělat z černých pasažérů platící cestující

Snížit počet 

černých pasažérů

Zvýšit prodej 

ročních kuponů

Roční kupon vyjde 

jen na 10 Kč/den

Podle odhadů jezdilo v Praze 6–8 % cestujících načerno.



Co jsme udělali



Nejedesnacerno.cz

• Web kampaně (microsite)

• Jednoduchý, přehledný, 

poutavý na první pohled

• Živý obsah v průběhu 

kampaně

• Průběžně doplňovaný 

o další opatření a akce

http://nejedesnacerno.cz/


Samolepka

• Všudypřítomné připomenutí 

v zorném poli cestujících

• Přímo na nástupních dveřích



Placka za odměnu

• Revizor umí i odměnit

• Nejen represe, ale také 

ocenění poctivých zákazníků

• Odměna za prokázání se 

platnou jízdenkou



Dětský lístek

• Symbolická jízdenka pro 

cestující s dětmi

• Není dokladem PID, ale učí 

správným návykům

• Potěší děti, které chtějí dělat 

to, co dospělí



Pokuta za půlku

• Při zakoupení ročního kuponu za 

3650 Kč snížení pokuty z 800 na 

400 Kč

• 5 pracovních dní od kontroly

• Spuštěno 23. října 2017

v testovacím provozu

• Od ledna 2019 natrvalo

• Do konce roku 2018 využilo 

pokutu za půlku 5378 cestujících



Akce Revizor

• Akce Kryštof v podání DPP

• Psychologické působení na 

perspektivní černé pasažéry

• Vybrané, předem ohlášené 

dny s vyšší intenzitou kontrol

• Kalendář na webu kampaně



Akce Revizor



Tramvaj Vymlouvačka

14T (linka 17) T3R.P (linka 13)



Kampaň v tramvaji



Vymlouvačka



Vymlouvačka



Vymlouvačka v médiích



Komiksy v tramvaji

Idea kampaně: Cestování načerno je hloupé, výmluvy jsou trapné.



Trapné výmluvy na YouTube

• Kampaň 
inspirovala skupinu 
3v1 k natočení 
videa 
s nejtrapnějšími 
výmluvami černých 
pasažérů

• Přes 1 milion 
zhlédnutí
od června 2018



Zapojení studentů

• SPŠD Masná, Praha

• Jak přesvědčit mladé, 

že za službu se platí?

• Jak snížit počet 

cestujících bez jízdenky?

• Studenti vymýšlí inovativní 

realistická řešení



Výsledky

Meziroční pokles 

počtu černých 

pasažérů 

o 40 tisíc

Prodloužení 

pokuty za půlku 

na dobu neurčitou

Masivní zvýšení 

medializace 

tématu 

(176 článků za 

rok)

Aspoň mírné 

rozvíření diskuse, 

že výmluvy, proč 

nemám lístek, jsou 

spíš k smíchu

Televize
6

4%

Tištěná média 
41

23%

Online média
122
69%

Rádia
7

4%

Mediální výstupy v roce 2018 - černí pasažéři v Praze



Stav ke konci roku 2018

64 536
o tolik černých pasažérů je méně

oproti roku 2016

14,4 %
meziroční pokles počtu 

černých pasažérů
2017–2018

297 388

272 010

232 852
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Jak dál?





NEJEDEŠ
NAČERNO

?


