EXKURZE PRO MĚSTA A OBCE
INSPIRATIVNÍ ŘEŠENÍ V DOPRAVĚ
20. listopadu 2014, 10:00 hod. až cca 15:00 hod., Brno

Síť měst a obcí CIVINET Česká a Slovenská republika a Magistrát města Brna připravily pro
zájemce z řad měst a obcí odbornou exkurzi zaměřenou na představení inspirativních a
inovativních opatření v dopravě, která byla realizována v městě Brně mimo jiné v rámci
dvou evropských projektů CIVITAS (ELAN a 2MOVE2). Exkurze je zaměřena především na
opatření pro městskou hromadnou dopravu a řízení mobility.

Setkání účastníků:
20. 11. 2014, 10,00 hod., Dopravní podnik města Brna, a.s., Generální ředitelství, Novobranská 18, Brno

Program:
9,30 – 10,00: registrace účastníků
10,00 – 11,30: Ukázka řídícího a informačního systému brněnské MHD
11,30 – 12,00: přejezd účastníků
12,00 – 13,30: Prohlídka Centrálního technického dispečinku Brněnských komunikací + občerstvení
13,30 – 14,30: Prezentace k přípravě plánu udržitelné městské mobility pro město Brno (přednášející: Ing.
Vladimír Bielko, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Brna, a Ing. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i.)
14,30 – 15,00: Závěrečná diskuse
(pozn.: časy jsou orientační)

-

Ukázka a představení řídícího a informačního systému brněnské MHD (Dopravní podnik
města Brna, a.s.)

RIS - řídící a informační systém brněnské MHD - je ve světě ojedinělý moderní nástroj k řízení městské
hromadné dopravy. Slouží k okamžitému rozpoznání odchylek v provozu MHD a k jejich rychlé a úspěšné
eliminaci, umožňuje okamžitou kontrolu odezvy na rozhodnutí dispečera či dokonalejší preferenci vozidel
MHD na řízených křižovatkách. Projekt RIS zajistil také ozvučení všech vozidel MHD, kde jsou vyhlašovány
názvy zastávek a důležité informace, a zajišťuje automatickou odpověď na povel kapesního slepeckého
vysílače. Vizuální i akustické informace jsou cílené - cestující dostávají ve správný čas a na správném
místě správnou informaci.

Základem RIS je datová rádiová síť pro trvalé spojení všech vozidel MHD s dispečinkem. Každé vozidlo
předává na dispečink automaticky v intervalu přibližně 20 sekund svoje provozní údaje. V případě potřeby
se z vozidla na centrálu a opačně posílají textové zprávy a povely pro informační zařízení pro cestující. RIS
rovněž zajišťuje fónickou komunikaci dispečera a řidiče a umožňuje dispečerovi promluvit k cestujícím.
Data systému RIS je možné prohlížet nejen on-line, ale je možné i pátrat v archivech a například
kvalifikovaně hodnotit stížnosti.
Více informací na http://www.dpmb.cz/?seo=ris-cz.

-

Prohlídka Centrálního technického dispečinku (Brněnské komunikace, a.s.)

Pracoviště centrálního technického dispečinku v sobě integruje řadu činností, mimo jiné dohled nad
světelným signalizačním zařízením, centrální řízení dopravy, dohled parkovacích automatů a parkovišť se
závorovými systémy, pravidelné kontroly všech tunelů včetně technologických zařízení, nepřetržité
sledování bezpečnosti a plynulosti dopravy pomocí kamerového systému či nepřetržitou dispečerskou
službu.
Více informací na http://www.bkom.cz/spravni-usek#stredisko_spravy_ssz

-

Příprava tvorby brněnského městského plánu udržitelné mobility (Magistrát města Brna)

Městský plán udržitelné mobility (PUMM, anglicky Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP) je hlavním
nástrojem integrovaného dopravního plánování. To vnímá dopravu jako úzce provázanou s dalšími
oblastmi, jako jsou územní plánování, ekonomické aktivity města, energetická politika, sociální služby.
Také reflektuje demografický a ekonomický vývoj. Zdůrazňuje dlouhodobý horizont plánování, intenzivní
komunikaci s veřejností a monitorování aktivit a jejich průběžné úpravy tak, aby bylo dosaženo
dlouhodobého cíle.
Město Brno začalo připravovat svůj SUMP v srpnu 2014. Jeho nedílnou součástí je akční plán udržitelné
městské mobility a komunikace a zapojování veřejnosti.

Další informace získáte u pracovníků sekretariátu CIVINET:
Mgr. Radomíra Jordová, e-mail: radomira.jordova@cdv.cz, tel. 548 423 798, 607 816 370
Ing. Zbyněk Sperat, PhD., e-mail: zbynek.sperat@cdv.cz, tel. 602 372 486
Ing. Hana Brůhová-Foltýnová, PhD., email: hana.bruhova@cdv.cz

V rámci iniciativy CIVITAS podporuje Evropská komise inovativní opatření vedoucí k udržitelné dopravě ve
městech. Konkrétně od roku 2002 poskytla finanční a organizační podporu více než 60 evropským městům
v realizaci více než 800 opatření za 120 mil. EUR. Z fondů CIVITAS byla dosud podpořena dopravní řešení
i ve třech českých městech – Brně, Praze a Ústí nad Labem.
CIVINET nabízí výměnu zkušeností mezi městy zapojenými do této evropské iniciativy, vzdělávací akce,
pravidelné informace vydávané v elektronickém zpravodaji, diskuse v rámci tematických skupin, přenos
dobrých zkušeností a praxe z Evropy a možnosti dalších výměn a kontaktů s ostatními zapojenými českými
i evropskými městy.

Akce je podpořena Magistrátem města Brna a z prostředků evropského projektu CAPITAL.

