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VEŘEJNÁ DOPRAVA „ON- LINE“  

 Motto: Interoperabilita jako cíl dalšího 

rozvoje OIS 
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Standardizace  interoperability 
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• Před cestou 

     (Jízdní řády, predikce) 

 

• Během cesty 

     (informace v reálném   

     čase)  

Zpoždění 

Návazné spoje 

Zastávkové jízdní řády 

Anomálie 
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DATA 

Naplánuji si 

cestu 

dopředu? 

Najdu 

zastávku? 

Budou 

informace na 

zastávce? 

Budu 

informován o 

zpoždění, o 

výlukách? 

Zjistím 

informace v 

průběhu 

jízdy? 
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51% 

6% 

1% 0% 

42% 
důležité

méně důležité

nedůležité

nevím

zásadně důležité

Jak důležité je pro Vás získávání přesných a včasných informací o spojích při užívání veřejné dopravy? 

důležité 530 51% 

méně důležité 62 6% 

nedůležité 12 1% 

nevím 5 0% 

zásadně důležité 439 42% 

Celkem odpovědí 1048 100% 
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35% 

8% 

7% 

34% 

16% 

ano

ne

nevím

spíše ano

spíše ne

Uvítali byste možnost získávat informace o spojích prostřednictvím mobilní aplikace v telefonu? 

ano 368 35% 

ne 81 8% 

nevím 75 7% 

spíše ano 356 34% 

spíše ne 168 16% 

Celkem odpovědí 1048 100% 
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Centrální HUB 
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Vytvořit fungující 

spolupráci 

Zlepšit systém veřejné dopravy 

Umožnit 

Interoperabilitu 

systémů 

Poskytovat data 

v pravý čas –  

kdy je potřeba 

Vytvořit rámcový 

program pro spolupráci 

objednatelů, dodavatelů, 

státní správy a 

akademické sféry 

Poskytovat přesné 

Informace přes 

všechny média 

Umožni snadnou 

technologickou 

integraci – 

standardy 

Usnadnit 

poskytování dat  
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•  

•  

Integrace  
 Door to door 

Interoperabilita  
•  

Personifikace  
  

  GAMIFIKACE 

 
•  

  



Standardizace   
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Standardizace  = agenda?     ?      

NE! 
 

 

• m  

•  

•  

•  

• trhy 

•  

datum 
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• CISReal  
  

• pro rozvoj IS ve VD 

• podpora pro 
zadavatele 

• trendu standardizace  

 

backoffice  

 IPIS IP 

 

  

datum 
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Projekty:    JSDV   

                           OIS -         

                                       

 INTEREG IV:    fondy 

       Projekty:     Polite - Transfer know how ,  v  ISR 

                                  POSSE - Standardizace   pro       

                                                     (DATEX II, OCIT, UMTC  apod.) 

  FP7    projekty 7  programu 

         Projekt:     SUPERHUB -  s  daty    dopravy 
                                                
                                   z  EU pretest.           
                                   

datum 
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marek.scerba@cdv.cz 
tel: +420 606 689 956 

 
www.cdv.cz 
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