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Ředitel DPJosef Vilím: Myslím si, 
že Jihlavané začínají Jihlavské kartě věřit

 Po městech ČR se začínají do pro-
vozu uvádět tzv. městské karty, které 
se v první řadě týkají městské hro-
madné dopravy. Stejně se tomu děje 
i v krajském městě, a proto jsme po-
ložili řediteli Dopravního podniku 
Jihlava Josefu Vilímovi několik otá-
zek.

 Projekt Jihlavské karty byl avi-
zován již v loni v červnu s termí-
nem spuštění koncem roku. Reali-
zace ale proběhla o několik měsíců 
později. Proč?

 Projektem elektronického odba-
vování cestujících v MHD jsme se 
vážně začali zabývat v okamžiku, kdy 
bylo zřejmé, že tento způsob odba-
vování je podporován fi nančně po-
mocí fondů EU.

 Koncem roku 2007 bylo tedy 
jasné, že pokud tento moderní - v 
mnoha podnicích již zavedený (Pl-
zeň, Opava, Hradec Králové a další) 
-  elektronický způsob odbavení bu-
deme chtít zavést, naskýtá se ideální 
příležitost, neboť je šance akci reali-
zovat za přispění fondů EU ve výši 
92,5 % z celkových nákladů.

 V té chvíli jsme se rozhodli s vědo-
mím, že to nebude jednoduché a že 
se určitě v průběhu realizace objeví 
tisíce problémů, starostí a také nepo-

chopení z řad našich cestujících. 
 Dalším momentem, který přispěl k 

našemu pozitivnímu rozhodnutí, by-
la skutečnost, že v dané chvíli jsme 
měli informaci o možnosti zavedení 
celého systému s velice progresivní 
a špičkově zabezpečenou elektronic-
kou kartou MFire-Desfi re - 4kb. 

 Tato elektronická čipová bezkon-
taktní karta nabízí široké možnosti 
mnoha dalších aplikací. V této chvíli 
je v celé ČR Dopravní podnik Jihlava 
jediný, který tuto kartu použil.

 Původně jsme tedy tento systém 
připravovali pouze pro dopravní vy-
užití naší fi rmy. V průběhu přípravy 
rozhodlo město Jihlava, že tento sys-
tém bude postupně rozšířen. Z toho 
důvodu také karta nese označení Jih-
lavská karta.

 V projektu se předpokládá, že další 
možnosti budou rozšiřovány, jakmile 
si Jihlavskou kartu pořídí dostatečně 
velký počet držitelů. 

 Pojďme, prosím, k tomu termí-
nu konec roku.

 Původní termín realizace projektu 
Jihlavské karty byl skutečně konec 
roku 2009. 

 Dodavatel bohužel tento termín 
nedodržel. Nedodržení termínu do-
davatel odůvodňuje velkou nároč-
ností a první aplikací karty tohoto 
typu v reálném provozu v ČR. Dle 
zdůvodnění si tento systém vyžádal 
daleko větší počet hodin práce, než 
bylo předpokládáno.

 Samotné spuštění bylo doprová-
zeno řadou problémů. O co šlo?

 Samotný systém byl spuštěn po 
předchozím dvouměsíčním testo-
vání skupinou cca 50 dobrovolných 
cestujících, kteří zkoušeli v praktic-
kém provozu všechny možné vari-
anty odbavení. Při tomto testování 
bylo zjištěno mnoho problematic-
kých situací, které dodavatel prů-
běžně odstraňoval. 

 K termínu 1. 5. 2010 bylo tedy 
nutné přestavět všechny automa-
ty na prodej jízdenek a označovací 
strojky ve vozidlech, protože jsme 
přecházeli z jízdenky široké 30 mm  
na jízdenku širokou 50 mm. 

 Spuštění systému komplikovaly 
následující tři problémy:

a) Cestující, které jsme vyzýva-
li, aby si pořídili Jihlavskou kartu v 
předstihu bez front a zbytečné ner-
vozity, nechali všechno až na po-
slední chvíli a prvních čtrnáct dnů, 
i když jsme prodloužili otevírací 
doby v předprodeji jízdenek a měli 
otevřeno také obě dvě soboty, bylo 
to z tohoto pohledu velmi kritické. 

 Bylo nutné si vystát dlouhé fron-
ty a přes veškerou snahu našich pra-
covníků se toto neobešlo bez vážné 
kritiky také ve sdělovacích prostřed-
cích.

 b) Dalším závažným problémem, 
který zapříčinila porucha techniky, 
byla skutečnost, že „žluté“ automaty 
na prodej papírových jízdenek ne-
vydržely nápor počtu prodejů a dva 
z pěti automatů se v ranních hodi-
nách dne 1. 5. porouchaly. Závadu 
nebylo v silách našich techniků od-
stranit, a proto byl problém identifi -
kován a odstraněn až v pondělí dne 
3. 5. 2010 dodavatelem systému.

Jihlava jediná v ČR!
 c) Problém vznikl také na straně 

dodavatele systému u modrých au-
tomatů s velkoplošným displejem 
(dobíjení elektronické peněženky, 
nákup časových kupónů apod.). 
Bohužel, přes veškerou naši snahu a 
intervence se tento problém podaři-
lo vyřešit až 11. 5. 2010.

 V souvislosti s problémy, které 
se objevily při spuštění celého sys-
tému elektronického odbavení ces-
tujících pomocí Jihlavské karty, mi 
dovolte, abych využil příležitosti a 
všem cestujícím se za komplikace a 
problémy, které jsme jim způsobili, 
touto cestou osobně omluvil.

 Zaznívají hlasy, že je nový sys-
tém drahý. Jak tomu je dooprav-
dy?

 Pokud jde o cenu celého systému, 
je nutné vzít v úvahu množství funk-
cí, které karta může nabízet. Díky 

Cestující vše nechali 
na poslední chvíli 
a dodavatel měl 

technické problémy

dotacím z fondů EU zaplatí Doprav-
ní podnik z celkové ceny cca 21 mi-
lionů Kč pouze cca do 5 mil. Kč. 

 Získání tohoto špičkového systé-
mu s nejmodernějšími prvky je pod-
le mého názoru za cenu 5 mil. Kč 
velmi výhodná investice. 

 Protože se v souvislosti zejmé-
na s pražskou Open-card objevují 
mnohé spekulace, využívám této 

příležitosti, abych celou záležitost 
objasnil. Na dodavatele Jihlavské 
karty byla vypsána soutěž v rámci 
celé EU. Vyhrála nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou. Dosud jsme do-
davateli nezaplatili žádnou fakturu 
a akce bude zaplacena pravděpo-
dobně v červenci po předání celého 
systému.

 Můžete provést srovnání cen 
jízdného v Jihlavě a jiných stejně 
velkých městech?

 Pokusím se z dat, které mám k dis-
pozici. 

 Například 30denní časová jízden-
ka: Liberec 500 Kč, Most 420-625 
Kč dle pásem, Chomutov 494 Kč, 
Opava 360-460 dle pásem. Nepře-
stupní jízdenky pro jednotlivou jíz-
du: Most 17 Kč papírová -13 Kč 
elektronická, Chomutov 16 Kč papí-
rová - 13 Kč elektronická.

 Jaká je situace kolem Jihlavské 
karty dnes?

 K datu 15. 5. 2010 vlastní Jihlav-
skou kartu 18 105 cestujících. Pod-
le našich předpokladů cca 15 500 
cestujících užívá kartu pro cestová-
ní pomocí časových kupónů a cca 
2 500 cestujících tuto kartu použí-
vá pro placení jednotlivého jízdné-
ho z elektronické peněženky. 

 Od 1. 5. do 20. 5. 2010 bylo po-
mocí elektronické peněženky zapla-
ceno víc jak 150 000 Kč pro zakou-
pení jízdného ve vozech MHD. Z 
výše uvedeného vyplývá, že počet 
uživatelů úhrady jízdného pomocí 
elektronické peněženky neustále na-
růstá, naši cestující začínají systému 
důvěřovat.

 Jak se budou možnosti karty po-
stupně rozšiřovat?

 Otázka realizace dalších aplikací 
Jihlavské karty by spíše měla smě-
řovat k městu Jihlava. Systém je pro 
další aplikace otevřený a jejich reali-
zace nezáleží jenom na nás.

Pojďme nyní k DP. Jaký je stav 
techniky? Co se bude ještě v tom-
to roce inovovat?

 V poslední době jsme díky pocho-
pení města Jihlavy realizovali velké 
množství aktivit směřujících k ra-
zantnímu obnovení zejména vozové-
ho parku autobusů a trolejbusů. 

 Akce na získání podpory z fi nanč-
ních prostředků EU jsme zahájili již 
v roce 2006, kdy bylo zakoupeno no-
vých 12 autobusů a tři trolejbusy. V 
minulém roce jsme koupili 8 nových 
trolejbusů a v letošním roce 5 trolej-
busů. V příštím roce obnovíme úpl-
ně vozový park trolejbusů - nakoupí-
me koncem roku dalších 10 kusů.  

 Také se nám podařilo získat dal-
ší fi nanční prostředky na nákup 10 
kusů autobusů na pohon zemním 
plynem (4 kusy červen 2011 a 6 ku-
sů květen 2012). Pokud jde o aktu-
ální údaj, tak v této chvíli již máme 
schváleny dotace z fondů EU ve výši 
více jak 300 milionů Kč. Jsou to fi -
nanční prostředky, které jsme ušetři-
li z rozpočtu města Jihlavy.  -lm-

ZAVEDENÍ žlutých a modrých terminálů Jihlavských karet provázela řada tech-
nických problémů vzhledem k tomu, že typ zvolené karty byl poprvé v Jihlavě po-
užit v rámci celé ČR.   Foto: Lubomír Maštera


