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Integrované dopravní systémy
• Podpora veřejné hromadné dopravy
• Kvalitní alternativa individuální dopravy
• Zmírnění negativních účinky individuální dopravy (životní prostředí, parkování,
provoz na silnicích
• Integrovaný dopravní systém – nejvyšší forma spolupráce poskytovatelů ve
prospěch cestujících
• Propojení všech druhů městské a příměstské dopravy
• Koordinace jízdních řádů a návazností
• Sjednocení tarifních a přepravních podmínek
• Způsob odbavování cestujících, jízdní doklady, vzájemné platby
• Komplexní poskytování informací cestujícím

Integrované dopravní systémy
• Počátky IDS sahají k 60. letům minulého století v západní Evropě –
především v Německu (1965 Hamburk, 1972 Mnichov, 1977 Stuttgart)

Přestupní zastávka mezi autobusy a městskou rychlodráhou
Frankfurt nad Mohanem

Integrované dopravní systémy v ČR
Esko - Systém železničních příměstských a městských linek provozovaných na
území Prahy/ Středočeského kraje a Moravskoslezského kraje
Idok - Integrovaná doprava Karlovarského kraje
Idol -

Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje

IDP -

Integrovaná doprava Plzeňska

IDS JK - KORDIS JMK - Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
IDS PK - Integrovaný dopravní systém Pardubického kraje
IDS TA - Integrovaný dopravní systém Tábor
IREDO - OREDO - Integrovaná regionální doprava Náchodsko a Rychnovsko
ODIS - KODIS - Ostravský dopravní integrovaný systém
PID - ROPID - Pražská integrovaná doprava
VYDIS - Východočeský dopravní integrovaný systém
ZID

- Zlínská integrovaná doprava

ČAOVD – Česká asociace organizátorů veřejné dopravy
Sdružení ČAOVD zastřešuje a koordinuje činnost koordinátorů IDS v
jednotlivých regionech.
Členové ČAOVD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koordinátor ODIS s. r. o. (organizátor IDS Moravskoslezského kraje)
KORDIS JMK, spol. s r. o. (organizátor IDS Jihomoravského kraje)
OREDO s. r. o. (organizátor veřejné dopravy Královéhradeckého kraje)
Plzeňský holding a. s. (organizátor integrované dopravy Plzeňska)
Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace hl. m. Prahy
IDS Ústeckého kraje, a. s. (koordinátor IDS Ústeckého kraje)
KIDS KK p. o. (koordinátor IDS Karlovarského kraje)
KORID LK, spol. s. r. o. (Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje)
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., jako řádný člen
IDS Ústeckého kraje, a. s. (koordinátor IDS Ústeckého kraje)
Plzeňský holding a. s.
POVED, s.r.o.
BID, a.s.
ORID, s.r.o.
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o.
JIKORD s.r.o.
BORGE s.r.o.
Operátor OPENCARD, a.s.

Předmět činnosti a cíle ČAOVD
Předmět činnosti
•

Vzájemná spolupráce a konzultace

•

Předávání informací z oblasti organizace veřejné dopravy v ČR

•

Sjednocování stanovisek k aktuálním problémům v oblasti veřejné dopravy

•

Připomínkování legislativy

•

Aktivní projednávání problematiky veřejné dopravy s orgány státní správy

Cíle ČAOVD
•

Na celostátní úrovni podporovat rozvoj veřejné dopravy a její preferenci před
individuální automobilovou dopravou

•

Dosáhnout jednotné podmínky pro provoz IDS v ČR

•

Podporovat integraci ve veřejné dopravě

Technologická podpora IDS
• Změření dnešního workshopu je právě na oblast technologické podpory
IDS
• V úvodu semináře nás seznámí Ing. Martin Pichl, Ph.D. z Ministerstva
dopravy ČR s Akčním plánem zavádění inteligentních dopravních systémů
v ČR
• Ing. Tomáš Pojsl (ČD) nás seznámí o pozici železniční dopravy v IDS
• Ing. Jan Šimůnek (ROPID) nás seznámí s problematikou standardizace
• Pan Michal Sklenář (ČD) se zaměří na vzájemnou komunikaci jednotlivých
dopravních systémů v rámci IDS - ilustrovat to bude právě na IDS
Jihomoravského kraje
• Ing. Luboš Novotný nás seznámí s některými terminálovými zařízeními
infrastruktury a palubních systémů včetně jejich názorného předvedení

Děkuji za pozornost
a přeji Vám
mnoho zajímavých zážitků a informací v rámci dnešního workshopu

