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Mobilní aplikace IDS přináší nové služby pro cestující
Cestování veřejnou dopravou ve východočeském regionu se přizpůsobuje současným
trendům. Pardubický a Královéhradecký kraj prostřednictvím společnosti OREDO spustily
mobilní aplikaci IDS pro chytré telefony s operačním systémem Android, ve které cestující
naleznou všechny potřebné informace o autobusových i vlakových spojích.
„Mobilní aplikace IDS doplňuje informační systémy veřejné dopravy, které jsou již v provozu. Velmi
nám záleží na spokojenosti cestujících, a proto jsem rád, že jim můžeme nabídnout službu, díky níž
na mapové aplikaci uvidí příjezdy a odjezdy spojů, jejich aktuální zpoždění a další návaznosti,“
vysvětlil náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček, který je odpovědný za oblast
dopravy a silničního hospodářství.
„Jsem si jist, že cestující novou aplikaci ocení, protože už nebudou muset složitě vyhledávat spoje a
zbytečně čekat na zastávkách. Vše potřebné naleznou ve svém telefonu,“ uvedl náměstek hejtmana
Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Aplikace má intuitivní
ovládání. Dokáže uživatele lokalizovat a u zvolené zastávky zobrazit všechny nejbližší odjezdy. U
vybraného spoje zobrazí jízdní řád s odlišením již projetých zastávek a případným zpožděním,“
dodal Michal Kortyš s tím, že spoje je v aplikaci možné vyhledávat zadáním jejich čísla, v případě
některých vlaků i názvem (například rychlík Krakonoš).
Zvolenou zastávku je možné zobrazit v mapě, a to i s možností zobrazit místo ve službě Street
View. Aplikace také umožňuje ukládání oblíbených spojů. V případě problémů či dotazů je v ní
přednastavené volání na Call centrum společnosti OREDO.
Nelze vyloučit technické problémy, kdy například aplikace nezobrazí konkrétní polohu spoje, i
vzhledem k tomu, že do IDS IREDO je zapojeno přes 30 dopravců. V systému se denně ukládají
zhruba čtyři miliony záznamů pozic vozidel, ve špičce zhruba 900 záznamů každých deset vteřin. Ty
všechny se musí vyhodnotit proti jízdnímu řádu a prostorově k polohám zastávek. Z těchto údajů
aplikace odvodí zpoždění a podá informace o návaznosti dalších spojů.
Aplikaci IDS je možné si instalovat prostřednictvím Google Play. Na jejím vývoji se podílely odbory
dopravy obou východočeských krajů a společnosti OREDO a T-MAPY. Aplikace se bude i nadále
rozvíjet, a to především na základě poznatků z praxe a s cílem maximální podpory a zvyšování
efektivity využití veřejné dopravy v našem regionu.
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