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Úvod do problematiky

Užití mobilních aplikací v dopravě

aktuální stav

- nárůst počtu aplikací 

- nárůst užití nativních aplikací (mnohdy dochází ke „kanibalizaci“ 

návštěvnosti webu)

- informační a marketingové užití Location Based Services (LBS)

- rozvoj automatizace jako součást Internet of Things (IoT)

- elektronické peněženky

- integrace více funkcí do aplikací

- CHAPS: prověřený výpočetní engine pro vyhledání spojení

- CHAPS: dlouhodobý rozvoj IDOS a jeho aplikací

- CHAPS: výroba na zakázku pro jednotlivé dopravce/organizátory
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Úvod do problematiky

Užití mobilních aplikací v dopravě

trend vývoje

- celkový nárůst počtu zákazníků využívajících aplikací pro mobilní 

telefony

- rozšiřování uživatelské základny o stále více seniorů a zákazníků v 

nerovném postavení

- zvyšování personalizace uživatelského rozhraní

- nárůst počtu Instant Apps

- větší užití univerzálních meziplatformových aplikací

- rozšíření nabídky a budoucí možný rozvoj PWA 

- nárůst počtu dopravců umožňujících nákup jízdních dokladů a 

následné odbavení cestujících pomocí mobilních aplikací

- navýšení podporovaných platebních kanálů
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Úvod do problematiky

Užití mobilních aplikací v dopravě

význam z hlediska dopravy

- zrychlení procesu rezervace/vystavení jízdních dokladů

- přímý distribuční kanál ke konečným zákazníkům, bez rozlišení 

geografického umístění těchto zákazníků

- zrychlení, zlevnění a jednoznačnost verifikace těchto dokladů

- možnost zasílání personalizovaných notifikací zákazníkům, 

relevantních k jejich jízdním dokladům

- lepší předpoklad pro získání údajů v reálném čase => vhodný základ 

pro prognostiku

- automatizace sběru dat o provozu => zvýšení včasnosti a přesnosti a 

snížení nákladů na získání těchto dat

- bezhotovostní transakce provedené v aplikaci odstraňují rizika 

hotovostních plateb
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Úvod do problematiky

Užití mobilních aplikací v dopravě

význam z hlediska zákazníků

- bezprostřední přístup k informacím o možných spojích v reálném čase  

=> schopnost rozhodnout se relevantně

- přístup k e-shopu kdykoliv a kdekoliv

- správa (změna údajů, vrácení,…) platných jízdních dokladů

- historické přehledy již uskutečněných objednávek

- uživatelská přívětivost nejen samotného rozhraní aplikace, ale i správy 

a užití jízdních dokladů

- personalizace aplikace dle uživatele – přednastavení osobních údajů, 

preferencí, často užívaných tras, widgety…

- push notifikace – hlášení mimořádných událostí, změn a doplňujících 

informací k spojům v reálném čase

- informační a doprovodné služby



Aplikace pro mobilní telefony

PID Lítačka Můj vlak Jízdní řády IDOS
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Nové aplikace v dopravě - CHAPS



Jízdní řády IDOS – statistiky a základní údaje

• provozovatel: MAFRA, a.s.

• oceněna mj. jako mobilní aplikace roku 2016

• v provozu od října 2011

• prodeje:

• srpen: cca 24 400 ks (cca 2 990 000 Kč)

• říjen: cca 34 900 ks (cca 2 570 000 Kč)

• počet aktivních instalací aplikace (k 31. 10. 2018):

• cca 846 000 (android); cca 345 000 (iOS)

• počet dotazů CRWS – říjen 2018:

• Android: cca 21 145 000

• iOS: cca 12 297 000

• platební metody

• platební karta
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Jízdní řády IDOS



JŘ IDOS – nákup jízdenky

Vyhledání spojení       Výběr daného spojení Přehled objednávky

před placením
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Jízdní řády IDOS



JŘ IDOS – Jízdní doklad, jeho kontrola a storno

Jízdní doklad                  PDF verze na Stornovaný jízdní 

v IDOS                              e-mail                            doklad
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Jízdní řády IDOS



PID Lítačka – statistiky a základní údaje

• provozovatel: Operátor ICT, a.s.

• v provozu od 20. 08. 2018

• počet aktivních instalací aplikace (k 31. 10. 2018):

• cca 64 847 (android); cca 54 771 (iOS)

• počet dotazů na CRWS

• Android: srpen - 27 525; září - 295 784; říjen - 555 130

• iOS: srpen - 15 179; září - 337 459; říjen - 695 658

• platební metody

• platební karta

• platba kartou na klik

• Masterpass
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PID Lítačka



PID Lítačka – nákup jízdenky

Automatická nabídka jízdenky dle vypočtené      Ruční výběr jízdenky

doby jízdy pro vyhledanou trasu
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PID Lítačka



PID Lítačka – kontrola jízdenky

Interakce uživatele MA PID Lítačka s Revizorem
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PID Lítačka

Revizorské rozhraní

ruční nastavení pásma

1. možnost - sken 2D

kódu

2. možnost - NFC

kontrola

3. možnost - vizuální

kontrola

4. možnost – zadání

kódu jízdního dokladu



Můj Vlak – statistiky a základní údaje

• provozovatel: České dráhy, a.s.

• v provozu od srpna 2014

• prodeje dle měsíců:

• Množství ocenění (1. místo Web Top 100 – Mobilní řešení, 1. místo v 

IEA – Cestovní ruch a doprava, 2. místo v soutěži Aplikace roku –

Klientský servis

• počet aktivních instalací aplikace (k 31. 10. 2018):

• cca 250 000 (android); cca 57 000 (iOS)

• počet dotazů CRWS (bez rozlišení platformy) - cca 9 122 000 (10/18)

• platební metody

• ČD Kredit

• platební karta

• Masterpass
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Můj Vlak



Můj Vlak – nákup jízdenky

Vyhledání spojení        Výběr daného spojení      Přehled objednávky

před placením
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Můj Vlak



Můj Vlak – jízdní doklad a jeho kontrola

Jízdní doklad                             Obrazovka kontrolního          

přístroje POP
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Můj Vlak



JŘ IDOS Vs. Můj Vlak Vs. PID Lítačka

• Společné rysy

‒ základem pro vyhledávání je služba jízdních řádů CRWS

‒ cílem výstupu pro konečného uživatele je poskytnout informaci s možností nákupu

jízdních dokladů (ne vždy je nákup možný) s následnou funkcí správy (odbavení,

změny, storno,…) těchto dokladů tak, aby celý proces byl maximálně jednoduchý a

uživatelsky pohodlný

• Rozdíly

• kód pro odbavení

• JŘ IDOS – výhradně alfanumerický kód

• Můj Vlak – Aztécký kód, RVI a alfanumerický kód

• PID Lítačka – QR, RVI, NFC, alfanumerický kód

• obsluhované módy dopravy

• JŘ IDOS – vlakové spoje, autobusové spoje, MHD

• Můj Vlak – vlakové spoje ČD a spolupracujících dopravců

• PID Lítačka – Pražská integrovaná doprava
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Porovnání aplikací



Děkuji za Váš čas a pozornost.
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CHAPS


