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CIVITAS ELAN  
CIVITAS ELAN je jedním z projektů iniciativy CIVITAS (CIty-VITAlity-Sustainability), jež je financován Evropskou 
unií a má za cíl testovat integrované strategie pro čistou městskou dopravu. Více informací na www.civitas-
initiative.org.  
CIVITAS ELAN tvoří 5 měst: Brno (Česká republika), Gent (Belgie), Lublaň (Slovinsko), Porto (Portugalsko), 
Záhřeb (Chorvatsko) 
Cílem projektu je: „zapojení a podpora ob čanů při rozvoji ohleduplných řešení dopravy pro čisté m ěsto, 
zajiš ťující kvalitní prost ředí a zdraví všech obyvatel“ .  

 
Projekt CIVITAS ELAN v BRN Ě 
Statutární město Brno se tohoto projektu účastní společně s Dopravním podnikem města Brna, a.s. (DPMB a.s.). 
Během 4 let bude v rámci projektu CIVITAS ELAN realizováno celkem 6 opatření, kdy 3 realizuje město Brno a 3 
opatření DPMB, a.s.  
Opatření města Brna a DPMB a.s.: 
 
 - Integrované centrum mobility – informa ční centrum pro cestující  . 

- realizace pilotního projektu Centra mobility v těsné blízkosti jednoho z nejdůležitějších 
přestupních uzlů ve městě Brně 

- integrované centrum mobility bude poskytovat obyvatelům města Brna a Jihomoravského kraje 
i jejich návštěvníkům komplexní informace o dopravě ve městě  

 
- Mini/midibusy  

- cílem projektu je poskytnout zdravotně postiženým obyvatelům města Brna, kvalitnější  
a pohodlnější dopravu, a to nejen v centru města, ale také v  místech, kde je provoz 
standardního autobusu nemožný nebo  neekonomický 

 
- Optimalizace spot řeby elektrické energie v tramvajích a trolejbusech  

- projekt se zaměřuje na optimalizaci celkové spotřeby elektrické energie díky regulaci topení 
ve vozidlech elektrické trakce (tramvaje, trolejbusy). Takto zavedený systém přispěje  
ke snížení spotřeby elektrické energie aniž by došlo k negativnímu vlivu na cestující 

 
- Systém diagnostiky stavu jízdenkových automat ů  

- automatickým dálkovým non-stop sběrem dat bude provozovateli okamžitě poskytnuta 
informace o stavu jízdenkových automatů. Případná porucha jízdenkového automatu bude tedy 
okamžitě nahlášena, dojde tak ke zrychlení oprav a zlepšení poskytování služeb zákazníkům 

 
- Komplexní dialog s cestujícím a marketingový pr ůzkum – nové dopravní plány  

- cílem tohoto opatření je na základě provedení souboru marketingových průzkumů zjistit 
požadavky cestujících  požadavky  a připravit dopravní plán pro městskou hromadnou dopravu   

 
- Plánování p řestupních uzl ů - seminá ře  

- cílem tohoto projektu je připravit platformu pro diskusi mezi odborníky z měst a institucí 
zapojených do projektu CIVITAS – ELAN a umožnit jim tak výměnu zkušeností a znalostí 
z oblasti budování intermodálního dopravního systému a  vytváření přestupních uzlů mezi 
jednotlivými druhy dopravy  

 
V současné době připravujeme stránky projektu CIVITAS ELAN, kde bude pravidelně informovat o  novinkách a 
postupu prací na jednotlivých opatřeních. Pro zatím o projektu CIVITAS ELAN informujeme na stránkách města 
Brna: http://www.brno.cz/download/ohr/eu/CIVITAS_publicita.pdf. 
Projekt CIVITAS ELAN BRNO má také skupinu na  www.facebook.com, ke které se můžete připojit a získávat 
aktuální informace i touto cestou.  


