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BRNO | Aktuálně
Ministři chtějí na jižní
Moravě testovat
auta bez řidičů

Jižní Morava – Jezdí jako
každé jiné auto, jen řidič za
volantem chybí. Scéna ze
sci-fi filmu nebo hororu?
Nikoliv. Podle dohody ministrů má v Jihomoravském
kraji vzniknout testovací
prostor na dálnici D2.
Tento týden o tom jednal
český ministr dopravy Dan
Ťok se slovenským místopředsedou vlády pro investice a informatiku Peterem
Pellegrinim. „Obě země
patří mezi významné výrobce automobilů. Proto
bychom měli spolupracovat

na rozvoji inteligentní dopravní infrastruktury a testovat autonomní vozidla,“
řekl Ťok.
Se Slováky chce vyzkoušet
takzvanou chytrou dálnici v
provozu. „Chceme udělat
přeshraniční projekt na
dálnici D2 mezi Bratislavou
a Brnem a otestovat dostupná zařízení,“ sdělil
Pellegrini.
Úředníci ministerstva dopravy pracují také na projektu testovacího okruhu
pro takzvaná autonomní
vozidla. Vzniknout má v
následujících letech.
Za výhody aut bez řidičů
považují odborníci zvýšení
bezpečnosti a lepší využívání prostoru na silnicích či
parkovištích. „Možné riziko
představuje zranitelnost
kyberútoky nebo ztráta
soukromí kvůli neustálému
sledování pohybu auta,“
nastínil výzkumník z brněnského Centra dopravního výzkumu Petr Zámečník.
Praktickému výzkumu
samořiditelných aut se vě-

Auta bez řidičů
∙ v současnosti existují prototypy samořídicích aut, které
jejich společnosti jako Google, Tesla, Uber či BMW testují
∙ pomocí pokročilých technologií, senzorů, radarů a kamer
sleduje vozidlo okolí, hledá trasu a vyhýbá se překážkám
∙ podle zastánců mají auta bez řidičů snížit množství
nehod a například při parkování zabrat méně prostoru

nují odborníci na brněnském Vysokém učení technickém společně s firmou
ArtIn v projektu RoboAuto.
Pracují na vývoji umělé inteligence, která by vůz pomocí laserů, kamer a čidel
řídila.
Za největší překážku ve
vývoji považuje vedoucí
projektu Tomáš Ondráček
udržení auta na silnici.
„Nelze spoléhat na GPS. Například samořídicí auta firmy Tesla využívá značení na
silnici. Google zase k určení

Jugoslávská? Stále zácpy
Brno – Dlouhé kolony a
nervózní čekající řidiči. Redaktoři Brněnského deníku
Rovnost zjišťovali, jak po
týdnu vypadá situace v
rozkopané brněnské Jugoslávské ulici, kde dělníci od
minulého týdne opravují
inženýrské sítě.
V odpolední špičce tento
týden řidiči v přibližně
třísetmetrovém úseku od
křižovatky s Merhautovou
ulicí až ke křižovatce Vranovské a Cejlu čekali v koloně až dvacet minut. „Měli
by se tomuto místu radši
vyhnout, pokud je to možné,“ vyzval řidiče Vladimír

Zprávy z Brna a Brněnska na brnensky.denik.cz

JAN ŽLEBEK

M
Foto: Uber

Moderní technologie
plánují čeští a slovenští politici zkoušet na
dálnici D2 z Brna do
Bratislavy. V Jihomoravském kraji může
vzniknout také společný testovací okruh
pro samořiditelná auta.

Dobré ráno, Brno
Město zítřka

polohy používá předem nasnímanou krajinu,“ zmínil
Ondráček.
Ministři plánují spolupráci s výrobci aut a telekomunikačními firmami. Například společnost Škoda v
současnosti pracuje na dílčích systémech, které její
auta přibližují autonomnímu řízení. „Jedná se především o pokročilé jízdní asistenty, které pomáhají řidiči
v řešení různých dopravních
situací,“ podotkl za firmu
Zdeněk Štěpánek.

Práce s laserovou řezačkou?
Vyzkouší ji v digitální dílně

Bielko z odboru dopravy
brněnského magistrátu.
Problém se doposud nepodařilo vyřešit ani policistům. „Počet aut převyšuje
kapacitu rekonstruovaného
místa. Navrhovali jsme
změnu organizace dopravy,
ale zatím hledáme kompromis,“ uvedl mluvčí policie
Pavel Šváb.
Se zdržením musí počítat
také cestující v tramvajích
linek 3, 4, 5, 9 a 11. „Zpoždění v dopravní špičce dosahuje deseti i více minut,“
upozornila mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová. (dan)

Brno – Vyzkoušet si práci
s moderní technikou nebo
vyrobit potřebné věci mohou lidé v první české digitální dílně FabLab. Vznikla
v Brně a otevře devatenáctého dubna.
Dílna nabízí několik přístrojů, třeba digitální řezačku nebo 3D tiskárnu. „Využijí ji třeba studenti techniky, kteří v dílně zažijí práci
na strojích, o nichž se
mnohdy učí jen teoreticky.
Přijít ale může za 150 korun
v určených hodinách kdokoliv, kdo má třeba zálibu

v nových technologiích a
rád by něco vytvořil. Sloužit
budeme i začínajícím firmám, aby si vyrobily prototypy,“ nastínil koordinátor
Tomáš Mejzlík. Podobné
dílny fungují například ve
Vídni nebo Bratislavě.
Dílnu využije kdokoliv.
Třeba Vratislav Čmiel z Vysokého učení technického
potřeboval stojánky na
zkumavky. „Dají se koupit,
ale vyrobit si je na laserové
řezačce byla větší zábava,“
vyznal se na internetových
stránkách dílny. (ega)

ěsto budoucnosti, může si
pomyslet člověk o Brně,
když slyší plány, které se
ho týkají. S okolními městy nás mají
za pár let spojit kapsle létající potrubím rychlostí zvuku a nově také auta, která nemusí
nikdo řídit. Třeba brzy přijde někdo i s plánem na
kosmodrom. Ale já bych přeci jen byl raději, kdyby
bylo Brno město přítomnosti. Kdybychom měli sto let
slibované nové nádraží, sedmdesát let připravovanou
dálnici do Vídně či čtyřicet let chystanou rychlou
podzemní dráhu.
Petr Jeřábek

Krátce z Brna
Brno hledá ombudsmana bytů
Brno – Problémy nájemníků má nově řešit bytový
ombudsman, kterého hledají představitelé Brna.
„Dostáváme každý týden podněty od obyvatel,
u kterých není jednoduché říct, kde je pravda. Ombudsman prověří situaci na místě,“ uvedl náměstek
primátora Petr Hladík. (zle)

Zoo pomáhá zachránit vzácné
ptáky. Žádá lidi o příspěvek
Brno – Jeřáby mandžuské nebo orly východní mohou lidé obdivovat v brněnské zoo. Nyní se zahrada
podílí na projektech, díky kterým se tyto druhy
vrací do oblastí, odkud pocházejí. Zoo tam posílá
vajíčka ze svého chovu. Pomoct může kdokoliv. „Na
podporu projektů jsme uspořádali dvě nové sbírky,“
uvedla mluvčí zoo Gabriela Tomíčková. (ega)

Krátce z černé kroniky
Násilník serval ženě šperky
Ivančice – Chytil ji za hlavu a
povalil na zem. Pak z ní serval
šperky za víc než dvanáct tisíc
korun. Policisté pátrají po násilníkovi, který v Ivančicích na
Brněnsku v únoru přepadl
důchodkyni. Včera zveřejnili
podobiznu pachatele a prosí o
pomoc při hledání. „Násilník má
asi dvacet let, měří 180 až 190 centimetrů, je štíhlý, má světlé vlasy, které vylézaly zpod
čepice tmavě modré nebo černé barvy,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Lidé mohou volat na
linku 158. (ega)
Vypátrejte Toulavou snídani rádia Petrov! Nalaďte si každé ráno 103,4 FM a dozvíte se, jak
a kde snídani získáte. Přijďte ochutnat ROBI šátečky a jako dárek k snídani dostanete i Brněnský deník Rovnost. Dnes na Staré osadě.

Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno

Statutární město Brno – MČ Brno-Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa

kronikář MČ Brno-Bohunice
Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách úřadu
www.bohunice.brno.cz nebo mohou být poskytnuty v kanceláři
tajemníka úřadu (tel.: 547 423 814, e-mail: kamarad@bohunice.brno. cz).

RESTAURACE SKLEP
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(na dohodu mimo pracovní poměr)

INZERCE
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www.gastrosklep.cz

1001289343_A

Jungmannova 86 • 666 01 Tišnov
tel.: 739 702 695 • gastrosklep@seznam.cz

31.3. Kolín MSD 1.4. České Budějovice River MC
5.4. Brno SONO 7.4. Chrudim R-Klub 8.4. Zlín
Fénix 14.4. Louny KD Zastávka 15.4. Aš La Ritma
18.4. Praha LMB
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díky svým zákazníkům patří mezi
nejúspěšnější restaurace
pivovarů Lobkowicz
v regionu Tišnovsko

