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Multikanálový odbavovací systém (MOS)

27. 8. 2018 – spuštění MOS - karta slouží jen jako identifikátor

31. 10. 2018 – konec Opencard

www.pidlitacka.cz

Role organizátora   
• Podpora a kontrola u dopravců 

40 testovacích karet

Přehled kontrol k 6. 11. 2018

Telmax FCS 2000

- celkový počet měření: 220

- celkem testovaných karet: 77

Mikroelektronika OCC3

- celkový počet měření: 396

- celkem testovaných karet: 76

KotekTel (DPP)

- celkový počet měření: 135

- celkem testovaných karet: 34

Doba načtení karty 1 až 2 vteřiny

On-Line dotaz cca  4 až 7 vteřin

◼ Vlastní karty - Lítačka
◼ Partnerské - In Karta/ bankovní karty

• Stahování a vlastní analýza WL
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Aplikace „PID Lítačka“

◼ Vyhledání spojení

◼ Mapa

◼ Nákup jízdenek

• Platnost- celá PID

• Kontrola QR, obrazce
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Automaty na výdej jízdenek

- 8 plnohodnotných (mince, bankovky, karty 

kontakt i bezkontakt) Letiště, Hlavní nádraží

- 10 bezhotovostních – 6x Letiště, 4x region 

Připravujeme:

• Kontrola platnosti časových kuponů MOS 

• Možnost nákupu časových kuponů MOS
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Přehled technologií ZIS

▪ LED /SMD LED (150 – 400W)
• Čitelnost na větší vzdálenost

• Vhodné pro větší plochy

▪ LCD (100 – 300W)

• Jemnější grafika

• Běžící text /animace

▪ ChLCD (Cholesteric Liquid Crystal Display) 

– „e-papír“
• Minimální až nulová spotřeba

• Spotřeba při překreslení  do 3 W (typicky 0,5 – 1,5W)

• Vlastní zobrazení  0 W
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Testování nízkoenergetických ZIS

Sestava:
▪ Noční proud

▪ Solární panel

Strossmayerovo nám. Zbraslav
Rudná
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Noční proud

Testování nízkoenergetických ZIS

Solární panel 20W akumulátor 20 Ah
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Testování solárního napájení

Solární panel 20W akumulátor 20 Ah

Solární panel 40W akumulátor 2x 20 Ah
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Standardy kvality PID – Autobusy PID

Standardy kvality PID                                   
Autobusy PID

Manuál jednotného vzhledu vozidel PID

Standard zastávek PID (Zastávky BUS –

Výtah ze Standardu zastávek PID)

Podmínky certifikačního procesu zařízení 

pro provoz v PID

Seznam zařízení certifikovaných pro 

provoz v PID (na vyžádání)

Odbavovací a informační zařízení ve 

vozidlech PID

Podmínky certifikačního procesu vozidel pro 

provoz v PID (Platí ode dne vyhlášení)

Seznam vozidel certifikovaných pro provoz 

v PID (Platí ode dne vyhlášení)

• aktualizované autobusové standardy – platnost od 1.1.2020



9

Standardy kvality PID – Autobusy PID

• nová přehlednější vizuální podoba 

standardu

• přímá návaznost ustanovení na 

sledovaný indikátor kvality

• přímé odkazy na návazné přílohy

• specifikace procesních postupů:

• „kontrola“ zadávací dokumentace 

na vozidla ze strany organizátora

• autorizace vozidla pro provoz v 

PID

• certifikace technických zařízení

• dialog s výrobci vozidel/zařízení
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Standardy kvality PID – Autobusy PID

garant.bus@ropid.cz
• komunikační mail pro záležitosti 

standardů BUS

www.pid.cz/standardy-kvality/
• webová podstránka standardech kvality

• základní informace o standardech i přílohách

certifikace@ropid.cz
• komunikační mail pro záležitosti 

certifikace technických zařízení

mailto:garant.bus@ropid.cz
http://www.pid.cz/standardy-kvality/
mailto:certifikace@ropid.cz
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Standardy… – další postup aktualizací

Standardy kvality PID 

– Vlaky PID
• finalizace standardu po 

projednání s dopravci

Standardy kvality PID 

– Tramvaje PID
• probíhá interní příprava 

standardu v rámci 

organizátora

Standardy kvality PID 

– Metro PID
• probíhá interní příprava 

standardu v rámci 

organizátora
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Standardy kvality PID pro infrastrukturu

Standard zastávek PID Zásady pro preferenci VHD

• manuál, jak navrhovat kvalitní zastávky a 

přestupní body veřejné dopravy

• komplexní shrnutí moderního know-how, 

iniciační dokument

• řeší i vybavení zastávek a přestupních 

bodů

• zásady řešení preferenčních opatření

• komplexní shrnutí principů včetně 

vzorových řešení

• dotýká se i řešení preference na SSZ

standardzastavek.pid.cz www.pid.cz/preference



Děkujeme za pozornost

Jan Šimůnek, Vojta Novotný 

Odbor technického rozvoje a projektů


