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Aplikace uživateli nabízí:
Vyhledání vhodného spojení:

zadáním obce nebo konkrétní zastávky
lokalizací mé polohy
vybráním místa z mapy
přednastaveným místem (domov, práce)

Zobrazení v mapě:
zastávky, kontaktní místa
vyhledané spojení
územní platnost zakoupené jízdenky

Nákup a správu jízdenek:
jízdenky pro jednotlivou jízdu i síťové jízdenky (základní i zlevněné)

vícedenní jízdenky (základní i zlevněné)
Informace o výlukách
Kontakt na centrální dispečink

Funkce aplikace



Aktuální poloha spoje

Vyhledání spojení a nákup jízdenky



Přímý nákup jízdenky



Správa jízdenek a infomapa

Možnost zobrazení daňového dokladu Mapa zobrazuje síť zastávek nebo předprodejů



Spuštění aplikace v březnu 2021

Využití aplikace 

Celkem uživatelských účtů:
březen 2021: 2.709
listopad 2022: 43.491



Využití aplikace 

Aktuálně dosažená tržba za rok 2022: 8.536.006 Kč



Dodavatele aplikace jsme pověřili monitoringem
uživatelských hodnocení a reakcí na ně.

Uživatelská hodnocení aplikace
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2,5
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- Podpora Českého Švýcarska po požáru

- Vouchery DÚKpass pro bezplatnou 

veřejnou dopravu DÚK

- Pro ubytované hosty na 2 a více nocí

- Ubytovatel generuje DÚKpass v 

backoffice aplikace

- Host zadá DÚKpass v DÚKapce

- Na každý den získá celodenní síťovou 

jízdenku

- Stejná podoba jako placená

= zajištěno čtení kódu

Speciální funkce aplikace



Speciální funkce aplikace



Plánovaný rozvoj 2023:

Prodej jízdenky pro jízdní kolo

Rezervace místa pro jízdní kolo na vybraných
spojích
- Vlaky i autobusy s vlekem pro kola

Obdobně jako to již dnes umí aplikace ČD Můj vlak

Další plány:
Lepší hledání v mapě – filtrování informačních
kanceláří

Připravovaný rozvoj aplikace 



- Samostatný prodejní kanál, aplikace není závislá na dalších produktech. 

- Otevřené technologie, není potřeba žádných dodatečných licencí.

- Garant bezpečnosti, generování časových razítek. Není potřeba SAM modulů.

- Součástí aplikace je.

- Administrace aplikace, BOF, manažerské přehledy.

- E-shop integrovaný do mobilní aplikace.

- Vyřešen nárok na slevu s ohledem na GDPR.

- Tarifní kalkulátor, možnost použití pro další aplikace. 

- Vlastní mobilní aplikace Android a iOS.

- Revizorská aplikace pro Android, možnost instalace na libovolný mobilní telefon s OS Android.

Dodavatel aplikace



- Podpora dodavatelů EOC. 

- Zabezpečení podpory provozu aplikace pro objednatele.

- Komunikace s koncovými uživateli po technické stránce (sociální sítě).

Podobné aplikace.

- PIDLítačka. V provozu od 08 / 2018.

- MobilOK_new.

- MHD Valašské Meziříčí. 

- RVS, regionální vyhledavače spojení. 

- Tarifní kalkulátory.

Dodavatel aplikace



Děkujeme za pozornost


