SYSTÉM TYFLOSET NA SALONU VEŘEJNÉ DOPRAVY V PAŘÍŽI
Ve dnech 13. – 15. června 2006 se na pařížském výstavišti Porte de Versailles konal
Salon veřejné dopravy. Salon veřejné dopravy je velmi prestižní akce určená především
odborné veřejnosti. Pořádajícími byli francouzské organizace UTP, GART a GIE Object
transport public. Součástí výstavy byli i odborné semináře z oblasti veřejné dopravy. Cílem
Salonu bylo propagování všech forem dopravy, které jsou alternativou individuální
automobilové dopravě. Výstavy se zúčastnilo více než 200 vystavovatelů ze všech oblastí
veřejné dopravy.
Ze známých firem měli na Salonu svůj stánek např. výrobce autobusů
IRISBUS/IVECO, EVOBUS,VOLVO, SCANIA, VAN HOOL, BOVA a HEULIEZ, z výrobců
kolejových vozidel SIEMENS, BOMBARDIER a ALSTOM. Ze známých evropských dopravců
se na výstavě prezentovali francouzské dráhy ( SNCF ), pařížský dopravní podnik ( RATP ),
berlínský dopravní podnik ( BVG ) a nadnárodní společnost VEOLIA TRANSPORT ( dříve
CONNEX ).
Čestným hostem a vystavovatelem byl Dopravní podnik hl. m. Prahy. Ve svém stánku
prezentoval na projekčním plátně film o propagaci veřejné dopravy v hlavním městě. Mimo
tento stánek byl v pavilonu A umístěn nízkopodlažní autobus CITYBUS s elektronickým
systémem pro informování nevidomých a slabozrakých cestujících ( systém TYFLOSET firmy
APEX ). Systém byl po celou dobu výstavy předváděn pány řidiči, kteří autobus do Paříže
přivezli. Poskytované informace o lince a směru byly nahrány v digitálním hlásiči
ve francouzském jazyce a tak systém budil značný zájem návštěvníků.
Dále na výstavě byla řada výrobců komponent, projekčních kanceláří, dodavatelů
řídicích, informačních a odbavovacích systémů a softwareových firem. Široké zastoupení měli
i státní a regionální dopravní orgány včetně Mezinárodní unie veřejné dopravy ( UITP ).

Stánek IRISBUSu dne 15. června navštívili pánové Viterna ( KAROSA ),
Lorenc ( DP Praha ), Kulich ( DP Hradec Králové), Janus ( DP Prešov )
a Tejml ( DP Karlovy Vary ).

Řidič DP Praha pan Šifrhans předvádí návštěvníkům systém TYFLOSET.

Marie Hosnedlová ( DP Praha ) přivítala ve stánku DP návštěvníky z ČR Jaroslava
Bártu a Pavla Ročka ( APEX ), Aloise Tejmla ( DP Karlova Vary ), Vítězslava Viternu
( KAROSA ) Petera Januse ( DP Košice ) a Jiřího Pilaře ( DP Praha ).

