
Další instalace Elektronického vizuálního a akustického systému
informování cestujících firmy APEX

V průběhu měsíce března a dubna roku 2009 proběhly instalace a zprovoznění  Elektro-
nického vizuálního a akustického systém informování cestujících v Kostelci nad Černými
lesy, Dolních Břežanech a Přelouči.

V Kostelci nad Černými lesy jde o novinku v oblasti informování cestujících. Jedná se
o Integrovaný zastávkový informační systém (IZIS). Informační systém je zabudován do
stávajících autobusových zastávek. Jako zobrazovací prvek je použit 19″ LCD monitor.
Samozřejmostí je, že systém je vybaven systémem TYFLOSET® pro obsluhu nevidomými
a slabozrakými cestujícími.

KOSTELEC nad Černými Lesy - náměstí

V Dolních Břežanech byly v polovině dubna instalovány v centru obce dva venkovní
informační panely. Panely jsou realizovány s technologií LED diod, každý o celkovém počtu
8 řádků (7 řádků pevných a 1 pohyblivý). 
Počátkem května byly  osazeny do 4 nových autobusových zastávek Integrované zastávkové
informační systémy s 19″ LCD monitorem.

Aktualizace jízdních řádů a dálková správa informačních systémů v Kostelci a v Dolních
Břežanech se uskutečňuje bezdrátově přes internet, řídicí počítač v informačních panelech
zajišťuje spojení s Centrálním informačním systémem jízdních řádů (SW aplikace IDOS) a
s Centrálním dopravním informačním systémem (SW aplikace MPVNET). Takto je zaruče-
na plně automatická aktualizace jízdních řádů a zobrazení zpoždění jednotlivých spojů



podle údajů z vozidel získaných s využitím systému GPS. Tyto SW aplikace byly realizovány
ve spolupráci s firmami CHAPS Brno a ČSAD SVT Praha.

DOLNÍ BŘEŽANY - náměstí

DOLNÍ BŘEŽANY – Obecní úřad



Na nově vybudovaném autobusovém nádraží v Přelouči byl ke konci měsíce dubna in-
stalován informační velkoplošný LED panel o 13 řádcích pevných a 1 pohyblivém.

Systém poskytuje informace o čísle linky, spoji cílové zastávce, čase odjezdu, čísle nástu-
piště. Tyto informace jsou doplněny o aktuální datum a čas. Pohyblivý řádek je určen pro
doplňkové dopravní informace, např. o zavedení nové linky, nových tarifech, objízdné tra-
se, výluce apod. V případě potřeby je možné ho přepnout do režimu řádku pevného. Po-
hyblivý řádek lze využít mimo jiné i pro informování cestujících o mimořádných
událostech. Dvoubarevné provedení panelu umožňuje zobrazovat údaje o dálkových auto-
busových spojích žlutě a o linkových červeně.
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