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10 nej ... Pardubického kraje:
... má rozlohou 4519 km2, žije v něm přes 505 tisíc obyvatel a průměrná hustota je 112 obyvatel na 1 km2. V kraji je 451 obcí, z toho 15 obcí s 
rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným obecním úřadem. Z celkového počtu obcí je 34 měst. Sídelním městem kraje je statutární město 
Pardubice. 
V kraji se koncentruje průmysl, ale i komerční a veřejné služby. Průmyslová výroba má pestrou strukturu. Nejsilnější je všeobecné strojírenství, dále pak 
průmysl textilní, oděvní, kožedělný, nejvyšší podíl na celostátní produkci má průmysl chemický. Významný je ale i zemědělský sektor. Vždyť z celkové
rozlohy kraje zaujímá zemědělská půda 60,75 %, lesy 29 % a vodní plochy 1,35 %. Ekonomickou prosperitu výrazně ovlivňuje to, že region protíná
evropský železniční koridor. Využít lze i vodní a leteckou dopravu. Proto v poslední době zaznamenává kraj významný zájem zahraničních investorů, 
kteří využívají nabídek připravených průmyslových zón.
V Pardubickém kraji je množství přírodních zajímavostí, památek a pamětihodností. Mezi ně patří Chráněná krajinná oblast Železné hory, Chráněná
krajinná oblast Žďárské vrchy, Chráněná krajinná oblast Orlické hory, oblast Polabí či masív Králického Sněžníku - třetí nejvyšší hora ČR (1423 m n.m.).
Mezi významné architektonické památky kraje patří například středověké hrady, které od 13. století vyrůstaly na příhodných strategických místech kraje. 
Dominantou Železných hor je hrad Lichnice. Jako turistická vyhlídka je vyhledávána zřícenina hradu Oheb. Jižní části kraje vévodí hrad Rychmburk. Za 
návštěvu stojí i zříceniny středověkých feudálních sídel roztroušené v podhůří Železných a Orlických hor. Na Pardubicku tvrz Svojšice, na 
Ústeckoorlicku Lanšperk, Brandýs nad Orlicí a Žampach, na Chrudimsku hrádky Žumberk, Rabštejn a další. Zvláštní pozornost si zaslouží i hrad 
Košumberk, který leží v blízkosti městečka Luže. Nejvýznamnější historické stavební památky v severní části Pardubického kraje souvisejí se starým 
moravským rodem pánů z Pernštejna. Mezi stavby Pernštejnů patří i dva mohutné hrady - Litice nad Orlicí a Kunětická hora.









Počáteční představy
Rozšiřování IDS Pk  po etapách – postupné
začleňování území jako logických celků
Zvolen zónový tarif, jednotný pro všechny dopravce
K odbavení zvoleno využívání bezkontaktní čipové
karty (BČK)
Navrženo vzájemné uznávání BČK mezi dopravci
Automatizované odbavování cestujících
Následná optimalizace

25.2.2008 6KrÚ Pk / ODSH / IDS Pk



Návrh řešení a důvody

V 1. etapě integrace zvolen okres Pardubice s vazbou 
na města Chrudim a Hradec Králové
Odbavení cestujících pomocí BČK (technologie je 
dostačující, jde o vůli a ochotu výrobců odbavovacích 
zařízení)
Data získaná z odbavovacích zařízení budou sloužit 
jednak pro clearování tržeb a pro analyzování
dopravní situace integrovaného území

25.2.2008 7KrÚ Pk / ODSH / IDS Pk



Bezkontaktní čipová karta (BČK)
BČK bude obsahovat aplikaci elektronickou peněženku a 
časový kupón (týdenní, resp. měsíční a čtvrtletní, typ 
žákovská, studentská, senior apod.)

Existují různé typy BČK – dle technologie (Mifare®
Standard, Mifare® DESFire), dle struktury (proprietární
nebo MAD struktura)

25.2.2008 8KrÚ Pk / ODSH / IDS Pk



Dopravci a BČK
Veřejná linková autobusová doprava – dopravci CONNEX 
VČ a  ČSAD ÚO využívají pro odbavování cestujících BČK 
(cca 10 000 karet Mifare® Standard od fy Mikroelektronika 
Vysoké Mýto, dále jen ME)
Městská hromadná doprava – Dopravní podnik města 
Pardubice zavedl v roce 2006 odbavování cestujících 
pomocí BČK (cca 60 000 BČK Mifare® Standard od fy 
EMTEST Vsetín)
Železnice – České dráhy využívají IN‐kartu pro odbavování
svých cestujících po celé republice (desítky tisíc BČK 
Mifare® DESFire)
Odbavovací zařízení si zatím neumějí navzájem jednotlivé
BČK přečíst

25.2.2008 9KrÚ Pk / ODSH / IDS Pk



Zapojení MHD Pardubice
Objednány revizorské čtečky včetně SAM
V první fázi do IDS Pk zapojení pouze cestující s 
časovým kupónem na BČK autobusových dopravců
Předpoklad zapojení k 1.4.2008

25.2.2008 10KrÚ Pk / ODSH / IDS Pk



Zapojení ČD a odbavení na ČD (1)
Zásadní požadavek ČD na bezpečnost dat při 
používání BČK – splňuje SAM modul
Stanovení bezpečnostních zásad (dokument 
Bezpečnostní politika – fa ME ve spolupráci s 
EMTEST)
Vyhotovení Bezpečnostních projektů na bázi 
využívání SAM modulů – fa ME a EMTEST
Vývoj SAM modulů v ME a EMTEST
Rozhodnutí o přechodném souběžném odbavování
cestujících na ČD pomocí papírových jízdenek spolu 
s BČK ostatních dopravců (úprava projektu)

25.2.2008 11



Zapojení ČD a odbavení na ČD (2)
Vybavení ČD odbavovacím zařízením USVC (ME)

čtení BČK na USVC, kontrola platnosti BČK, tisk 
dokladu pro účtárnu ČD
přenos do clearingového centra

Vystavení papírového jízdního dokladu pro 
cestujícího
Kontrola papírového jízdního dokladu průvodčím
Měsíční přerozdělení tržeb mezi dopravci
Další subjekt ve hře (XT‐CARD)
Předpoklad zapojení k 1.4.2008

25.2.2008 12KrÚ Pk / ODSH / IDS Pk



Aktuální stav
Zkušební provoz ve VLD zahájen k 1.2.2008
Spuštěno vzájemné clearování el. peněženky mezi 
CONNEX VČ a ČSAD ÚO
Objednána výroba SAM (ME a EMTEST)
Objednány revizorské čtečky pro DpmP (EMTEST)
Spuštěn ověřovací provoz clearování tržeb
Řešení propojení clearingového systému CARDS 
EXCHANGE (SVT) a systému společnosti EMTEST

25.2.2008 13KrÚ Pk / ODSH / IDS Pk



Cílový stav
Zapojení všech dopravců v celém kraji a odbavování
cestujících pomocí BČK
Uplatnění požadavků na ekonomičnost dopravy – tj. 
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti – přesné dělení
(clearovaní) tržeb mezi dopravci a náklady, tržby, 
přiměřený zisk ‐‐‐ dotace
Zadání a vytvoření projektů EU (informační
technologie apod.)
Zvyšování standardů cestování
Budování přestupních terminálů

25.2.2008 14KrÚ Pk / ODSH / IDS Pk



Závěr
Preferujeme maximální spolupráci všech – občanů, 
dopravců, řešitelů
Věříme v postupné zlepšování spokojenosti občanů
Doufáme v určitých oblastech i v postupné snižování
individuální automobilové dopravy
Náš požadavek na vzájemné uznávání BČK u dopravců při 
odbavování cestujících se ukázal jako oprávněný a možný.  
Přestože toto průlomové řešení je  zatím komplikované a 
jedinečné a způsobilo nejen problémy, ale i jisté zpoždění, 
tak věříme, že realizaci naší představy využívání BČK  a 
následného clearování brzy úspěšně završíme a řešitelé v 
ostatních krajích budou moci na toto naše snažení navázat

25.2.2008 15KrÚ Pk / ODSH / IDS Pk



Děkuji za pozornost
Kontaktní informace:

Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravní obslužnosti
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

www.pardubickykraj.cz
www.idspk.cz
info@idspk.cz


