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Osnova

•Motivce k MaaS

•Co je intermodální plánovač

•Co už máme/víme

•MaaS v PID Lítačce

•Co ještě nemáme/nevíme



Motivace k Maas
(z pohledu města)

• Nárůst automobilismu 
a mobility obecně

• Klimatická změna, vliv
na životní prostředí
• => Doprava se „stala problémem“

• Vznik nových platforem sdílené mobility
• => Nové způsoby řešení tohoto problému

• Posun od klasického „auta × MHD“ k plejádě dopravních módů

• Efektivnější využít synergie místo konkurence



Synergie (typické kombinace)

• Autem na P+R, dále MHD

• MHD a dále bikesharing (tarif umí)

• Ráno MHD, večer taxi

• MHD nebo bikesharing, co vyjde rychleji

• …



Co je intermodální plánovač

• Mód = způsob přepravy
• Pěšky, na vlastním kole, autem (+ parkování), 

MHD, taxi, na sdíleném kole/koloběžce, 
sdíleným autem

• Rozdíl multi- vs. inter-
• Multimodální vyhledávač tras – umí najít trasu 

různými módy

• Intermodální vyhledávač tras – umí různé módy 
vzájemně kombinovat

• Libovolné kombinace × „první/poslední míle“



Vznik intermodálního plánovače

•Začátek projektu v r. 2019

•Garant: Operátor ICT, a. s., objednatel: Hl. m. Praha

•Spolupráce se soukromou sférou

•Datové zdroje a propojení

•Plná/částečná intermodalita

•Vyvinout/koupit engine?

• Jednotná registrace/platba



Spolupráce a data

•Velké množství platforem s různou mírou zájmu o 
zapojení do projektu
• Rekola, Nextbike, Lime, Blankee, BeRider, HoppyGo, 

Liftago, Svez.se, Modrý anděl, Spel, AČC

•K tomu „povinný základ“
• Jízdní řády a zpoždění PID, vlaky, parkování (MPLA), silniční 

síť, pěší síť

•Propojení všeho (OSM linking)



Spolupráce a data

•21 partnerů poskytujících data a služby

•40 datových zdrojů zasílajících data

•41 SW komponent

•51 API/endpointů pro komunikaci



Další aspekty

•Algoritmizace

•Hlavní využití: První/poslední míle

•Zakázkový vývoj (soutěž)

• Integrace do PID Lítačky
• Paralelní k současnému vyhledávači

• Jednotná registrace a platba



PID Lítačka





PID Lítačka



Budoucnost

Verze pro veřejnost očekávána na jaře 2023.

•Testování

•Zdokonalování

•Testování

•Zdokonalování

• Jednotná registrace a platba (MaaS ID)


