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Čipové karty IDS v odbavovacích systému ČD - dnes 

 IDOL Opuscard, karta IREDO, karta ODISka 
o každé řešení potřebuje svůj samostatný SAM modul (Security Access Module) 
o POP – možné pouze 4 SAM moduly, 2 SAM jsou pro řešení ČD 
 

 IDP – Plzeňská karta (PK MAP), PID – Lítačka  
o Sdílení SAM modulů ČD (IK1 + stará PK + Lítačka, IK2 MAP + nová PK MAP) 
Pasivní akceptace (jen čtení),  
V přípravě je v průběhu roku 2017 sdílení dopravní aplikace na IK2 MAP a nové PK MAP pro 
vzájemné ukládání dokladů – další fáze Projektu MAP, společný projekt ČD x PMDP 

 
 Karta IREDO   

o možné kombinování karet 2 různých vydavatelů ČD x OREDO (Organizátor OREDO) 
dnes jsou funkční řešení – In Karta na Kartě IREDO – Karta IREDO na In Kartě 

o jde o 4 aplikace 2 vydavatelů na jedné kartě (2 Personální aplikace a 2 Dopravní 
aplikace) kombinovaná karta má omezené funkcionality (pouze jedna el. peněženka) 
 

 Karta ODISka  
o také možné kombinování karet (funkční pouze řešení In Karta na kartě ODISka) 
o ČD jsou připraveny na oba typy, jedná se o obdobné řešení jako u Karty IREDO 
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Čipové karty IDS a ČD – budoucnost  

Systém = ulti likační systém 
 
 ČD od 1.6.2015 vydávají In Karty již jen ve formátu MAP (In Karta 2. generace) 
 ČD jsou připraveny poskytnout součinnost každému subjektu, který zvažuje připojení do 

systému MAP 
       
Výhody MAP pro nově zaváděné elektronické čipové systémy: 
 Společný SAM pro ČD i různé IDS  

 Doklady ČD a různých IDS/dopravců/MHD na jediné kartě = komfort pro cestující  

 Jednoduchá implementace akceptace karty na zařízeních ČD = nižší náklady  

 Funkční podmínka  - společná pravidla (zákl. bezpečnostní politika, komunikační rozhraní, atd.) 

 Pružná dálková konfigurace povolených/zakázaných operací prostřednictvím vzájemně   
komunikujících HSM    

 Jednotlivé subjekty mají pod svou vlastní plnou kontrolou vlastní karty i SAMy, správu HSM, a 
rozsah a míru interoperability s partnery 

 Bezproblémová interoperabilita s ČD 
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Čipové karty IDS a ČD – budoucnost (MAP) 

Systém  
 nejdále spolupráce ČD s PMDP, a.s. (nová Plzeňská karta) 
 v přípravě sdílení dopravní aplikace kartě pro vzájemné ukládání dokladů a křížová platba EP  
 sdílení informací přes centrální autoritu o použití karty vydavatele u partnera 

 
 Služby HSM centrální úrovně MAP  

o automatizovaný přenos dat a informací mezi smluvními partnery 

o kompletace BL pro jednotlivé smluvní partnery a jejich distribuce 

o sdílení číselníků a společná evidence SAMů a jejich umístění 

o kontrola autentičnosti informací odesílatele a její autorizace pro příjemce  

o výměna kryptografických klíčů a matic vztahů 

o předávání kryptogramů (např. při řešení duplikátu nebo reklamace karty partnera) 

 
 Elektronická peněženka MAP 

o vždy jen jedna EP a to vydavatele karty 
o systém umožňuje EP různých vydavatelů vzájemně hradit zboží partnerů v MAP 
  (tzv. křížové platby) – na základě smluvního ujednání mezi partnery 
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Struktura MAP 

www.cd.cz 23.11.2016 6 



Rozvoj In Karty 2G (MAP) – virtualizace (MAP Phone) 
 
 

 Virtuální dopravní karta v mobilním telefonu 
o modul pro mobilní aplikace ČD/IDS/dopravců 
o resp. jako samostatná mobilní aplikace 
o digitální identita cestujícího 
 

 
 

 Klikni a cestuj – účet je aktivní ihned po vyplnění jednoduchého formuláře 
 

 Komfortní odbavení bez použití osobních průkazů a karet – pouze prostřednictvím chytrého 
mobilního telefonu 

 24/7 přehled o zakoupených produktech  
 

 přenos dat do revizorského/odbavovacího zařízení QR kódem / NFC komunikací (datová 
kompatibilita s „plastovou“ MAP kartou)  
 

 umožňuje použít více zařízení k jednomu účtu: 
o jeden účet – jedna identita – více zařízení 
o jedno zařízení – více účtů 
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Děkuji za pozornost 
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