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Úvod 

Cílem pracovní cesty bylo zúčastnit se zasedání 

projektu EPTA v Brašově (Rumunsko) ve dnech 22. a 

23.11.2012. Během jednání se účastníci konference 

seznámili s problematikou veřejné dopravy v místě 

konference a proběhla výměna zkušeností mezi 

členskými organizacemi v rámci projektu EPTA. 

Součástí konference byla také pracovní skupina 

zabývající se návrhem zlepšení veřejné dopravy a 

vydefinováním klíčových podmínek pro fungování 

organizačních autorit v sektoru veřejné dopravy a 

mobility obecně s důrazem na výměnu zkušeností a praktické využití pozitivních příkladů od jednotlivých 

členů projektu. V rámci konference byly zástupci ROPID představeny také poznatky a hlavní rozvojové 

záměry Pražské integrované dopravy. 

Současný stav ve řejné dopravy v Brašov ě 

Městská hromadná doprava v rumunském Brašově 

(277 000 obyvatel), který leží na důležité dopravní 

křižovatce hlavních železničních tahů a v ose 

budoucího hlavního rozvoje celého regionu, čítá 

trolejbusový a autobusový provoz. Do roku 2006 zde 

fungovala také tramvajová doprava, která však byla 

kvůli špatnému technickému stavu a vysoké investiční 

náročnosti její případné obnovy zrušena a nahrazena 

trolejbusovou linkou č. 8. Brašov patří k nejčistším a 

nejudržovanějším městům v Rumunsku s bohatou 

historií, zachovalým historickým centrem a s velkým návštěvnickým potenciálem (pohoří sousedící 

s Brašovem nabízí mnoho možností turistického vyžití). Rozvoj turistického ruchu pomáhá eliminovat 
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nepříznivé dopady zániku prakticky veškerého těžkého průmyslu ve městě a s tím souvisejícím problémem 

nedostatku pracovních příležitostí. V současné době na místech bývalé průmyslové zástavby vznikají nové 

komerční a průmyslové zóny s potenciálem rozvoje v příštích letech. 

Stav infrastruktury 

Likvidací tramvajové dopravy byla rozšířena 

kapacita stávající silniční sítě a bylo přistoupeno 

k modernizaci všech hlavních křižovatek jejich 

přestavbou na okružní. V tomto duchu byly 

v posledních letech přebudovány také další silniční 

křižovatky ve městě a tento trend pokračuje dodnes. 

Budování kruhových objezdů zlepšilo plynulost 

automobilového provozu, ale zabránilo snaze o 

preferenci veřejné dopravy. Zároveň bylo v širším 

centru města realizováno zjednosměrnění vnitřní 

okružní komunikace. Při přestavbě městské 

komunikační sítě se však příliš nedbá na bezpečnost 

chodců – výjimkou nejsou nechráněné přechody přes 

komunikaci o šířce 8 jízdních pruhů. V Brašově jsou 

viditelné výrazné investice do městské infrastruktury 

(nové povrchy chodníků i vozovek, nové moderní 

veřejné osvětlení, lavičky, na rumunské poměry 

udržovaný městský mobiliář v podobě zastávkových 

přístřešků MHD, kde jsou oproti národním zvyklostem 

samozřejmostí jízdní řády linek MHD i mapy linkového 

vedení a města. Vzhledem k uvažovanému 

postupnému útlumu trolejbusové dopravy je však výrazně zanedbaná infrastruktura v podobě trolejového 

vedení. Město se také potýká s problémem nedostatku parkovacích míst, každoročního nárůstu intenzit 

automobilové dopravy a úbytku počtu cestujících ve veřejné dopravě. 

Městská trolejbusová doprava 

Trolejbusová síť (cca 94 km, 7 linek, 25 vozidel) 

pokrývá až na několik výjimek všechny hlavní oblasti 

zdrojů a cílů cest v Brašově. Výjimkou je samotné 

historické centrum města, kam zajíždějí pouze 

autobusy. Trolejbusy v roce 2006 nahradily zrušené 

tramvaje, které byly provozovány na trase mezi 

průmyslovou zónou na severu a sídlištním komplexem 

na jihu přes hlavní vlakové nádraží. Dnes je ve stopě 

bývalé tramvajové linky 101 vedena trolejbusová linka 

8 s intervaly ve špičce cca 6 minut. Zbývající 

trolejbusové tratě sice pokrývají hlavní sídelní útvary v Brašově, ale tato infrastruktura je využita jen z velmi 
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malé části – všechny ostatní trolejbusové linky kromě č. 8 jezdí v intervalu 30-60 minut, přičemž souběžně 

s nimi je provozována řada autobusových linek v mnohem kratším intervalu, které narozdíl od trolejbusů 

zajíždějí i na okraj historického centra města. Trolejbusovou dopravu, stejně jako městské autobusové linky, 

provozuje společnost RAT Bv., zcela vlastněná městem Brašov. Vozový park tvoří především starší 

kloubové trolejbusy odkoupené jako ojeté z různých švýcarských a rakouských měst. Doplněny jsou 

trolejbusy standardní délky opět z druhé ruky z Francie. Přes jejich mnohdy značné stáří jsou v uspokojivém 

technickém stavu. V neutěšeném stavu je však trolejové vedení, které způsobuje velmi nízkou cestovní 

rychlost a velké zdržení na křižovatkách a v obloucích.  

Městská autobusová doprava 

Autobusy tvoří páteř městské dopravy a 

přepravují největší podíl cestujících. V Brašově je 

provozováno celkem 27 linek s různými navzájem 

nepříliš koordinovanými intervaly. Většina linek 

zajíždí na okraj historického centra, kde se nachází 

důležitý přestupní bod. Vozový park (celkem 211 

vozidel) byl poměrně nedávno obnoven novými 

standardními i kloubovými autobusy značek MAN, 

Mercedes-Benz, LAZ a BMC. Cca 20% vozového 

parku je bezbariérově přístupných. Zřízeno je také 

několik nízkokapacitních midibusových linek 

s provozem nízkopodlažních autobusů (k dispozici celkem 28 vozidel), které zajíždějí až do samotného 

historického centra. Do autobusů je povolen nástup pouze předními dveřmi, v praxi se však tato povinnost 

nedodržuje. 

Tarif MHD 

Tarif MHD je nepřestupní, jednorázová jízdenka platí pouze pro jednu cestu jedním dopravním 

prostředkem bez ohledu na vzdálenost. Existují také turistické jednodenní jízdenky a dlouhodobé časové 

papírové jízdenky pro pravidelné cestující. Jízdní doklady lze zakoupit pouze v prodejních místech 

společnosti RAT Bv. nebo ve vybraných prodejnách novin a tabáku. 

Příměstská autobusová doprava 

Příměstské autobusy jsou zcela odděleny od MHD 

v Brašově. Jejich konečné zastávky se nacházejí na 

různých okrajových místech města, výjimkou je 

centrální autobusové nádraží v blízkosti vlakového 

nádraží. Zde jsou ukončeny nebo zde zastavují 

především dálkové linky. Regionální autobusovou 

dopravu provozují pouze soukromí dopravci na 

základě licence na konkrétní trasu, která je vydávána 

na 3 roky, po jejímž ukončení je vypisováno výběrové 

řízení na danou trasu. Tito dopravci provozují linky 
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bez nároku na dotaci a sami si určují výši jízdného. Po dobu trvání licence nesmí na této trase provozovat 

dopravu jiný dopravce. Složení vozového parku je velmi rozdílné a mnohdy je doprava zajišťována 

nízkokapacitními mikrobusy. Autobusy pocházejí převážně z druhé ruky z různých koutů západní Evropy. 

Železniční doprava 

Brašov je významnou železniční křižovatkou, 

městem procházejí hlavní železniční tahy od 

jihovýchodu na severozápad. Dálkovou dopravu 

provozuje národní dopravce CFR, regionální 

železnice provozují různí soukromí dopravci. 

Železnice není jakkoli zapojena do systému MHD 

v Brašově. Hlavní vlakové nádraží se nachází na 

okraji centra města cca 2 km od historického centra. 

Od hlavního nádraží vyjíždějí autobusové linky do 

všech důležitých městských oblastí. 

Výhled pro další rozvoj ve řejné dopravy v Brašov ě a celkové zhodnocení 

Před organizátorem veřejné dopravy v Brašově, 

společností AMB, je několik významných úkolů. Za 

prvé je v přípravě propojení městské a příměstské 

autobusové dopravy a snaha o regulaci soukromé 

autobusové dopravy v okolí města. Dále je ve 

spolupráci s městským dopravcem RAT Bv. 

připravována celková optimalizace sítě linek MHD 

s důrazem na zjednodušení a zpřehlednění. S tím 

souvisí i připravovaná změna tarifního a 

odbavovacího systému, která bude spočívat 

v zavedení přestupního časového tarifu. V úvahách 

organizátorů je také snaha řešit problematiku existence autobusové dopravy v centru města a celkově 

budoucnost trolejbusové dopravy. Výzvou pro další rozvoj je postupná revitalizace bývalých průmyslových 

areálů. 

Jako problematickou vidíme snahu o postupnou likvidaci ekologické trolejbusové dopravy. Přitom 

stávající infrastruktura by při určitých investicích a výstavbě trolejového vedení v relativně krátkém úseku v 

centru umožňovala mnohem intenzivnější provoz trolejbusů a převzetí většinových přepravních proudů ve 

všech významnějších částech města. Obnova vozového parku i potřebné investice do infrastruktury by 

mohly být řešeny za přispění EU, podobně jako v případě hlavního města Bukurešti.  

Další riziko spatřujeme v úvahách na omezení autobusové dopravy v centru města. Autobusová doprava 

se totiž dnešním představitelům jeví jako rušivý element, který do úzkých ulic centra města nepatří. Ze 

zahraničních zkušeností je však možné vysledovat zcela opačný trend. Řešením by bylo naopak omezit 
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individuální automobilovou dopravu v centru a preferovat zde MHD, ať už v podobě autobusové nebo 

trolejbusové. 

Výrazným přínosem by byla zamýšlená integrace 

příměstské dopravy, kterou by bylo vhodné rozšířit i o 

zapojení regionální železnice. Dále by velmi prospěla 

připravovaná optimalizace počtu linek MHD a změna 

tarifního systému na přestupní. Na velmi dobré úrovni 

jsou informace na jednotlivých zastávkách i poměrně 

hustá prodejní síť jízdních dokladů. Díky 

poskytovaným informacím i kvalitě zdejší městské 

dopravy je možné tuto službu rozvíjet i pro potřeby 

návštěvníků města, v případě integrace regionální 

dopravy i pro návštěvníky turisticky atraktivního okolí Brašova.     

Výsledky jednání - 1. den (p říklady dobré praxe a vým ěna zkušeností) 

První den společného jednání přinesl zajímavé 

poznatky a výměnu zkušeností mezi jednotlivými 

účastníky projektu. Na jednání byly promítány 

motivační filmy z různých oblastí Evropy s ukázkami 

dobrých p říkladů z praxe , týkajících se nejen 

veřejné dopravy, ale i problematiky sdílení veřejného 

prostoru, sdílení automobilů i řešení dopravy v klidu. 

Druhá část jednání byla věnována diskuzi nad 

jednotlivými příklady z praxe a jejich možné 

implementace ať už v místě konání akce nebo 

v různých zemích EU. Celkově panovala shoda nad 

některými doporučeními pro úspěšný rozvoj městské i regionální mobility. U každého z účastníků byly 

vyjmenovány pozitivní i negativní aspekty spojené s činností aktérů a předneseny určité návrhy na řešení 

problémů. 

Hlavní doporu čení lze shrnout do n ěkolika bod ů: 

- kvalitní integrovaný systém není podmíněn systémem elektronických jízdních dokladů (čipových 

karet) 

- informace pro cestující jsou klíčové pro správné využívání systému 

- každý dobrý příklad nelze vždy automaticky přejmout do jiné země nebo města, každá oblast má svá 

specifika a vždy je vhodné s tím počítat 

- vhodné je oddělení pozice organizační autority a dopravce  
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Výsledky jednání – 2. den (návrh dopravních řešení z různých hledisek) 

2. den jednání byl věnován představení 

městské dopravy a práce organizátora 

veřejné dopravy v Brašově (AMB). Ostatní 

členové se podělili s vlastními zkušenostmi a 

dojmy z Brašova a byla vedena diskuze nad 

stávající situací i budoucností městské i 

příměstské dopravy nejen v Brašově, ale díky 

přítomnosti kolegů z jiných rumunských měst i 

v celém Rumunsku. Přítomni byli nejen 

zástupci dopravců a organizátorů dopravy, ale 

i zástupci místní akademické půdy. 

Na základě těchto poznatků a výměny názorů a 

zkušeností dále pokračovala pracovní skupina 

definováním spole čného návrhu klí čových 

kompetencí pro organizátora ve řejné dopravy . 

Zmíněny byly opět praktické zkušenosti s fungováním a 

organizací dopravy účastníků projektu, zejména z oblastí 

Bologna (Itálie), Eberdeen (V. Británie), Rogaland 

(Norsko), Soluň (Řecko), Razlog (Bulharsko) nebo 

Praha. 

Výsledkem byly tyto hlavní okruhy činností , kterými 

by se měli organizátoři veřejné dopravy nebo městské 

dopravní autority zabývat pro úspěšný rozvoj svých 

dopravních systémů: 

- dopravní plánování (krátkodobé a zejména dlouhodobé - strategie) 

- důkladný sběr a analýza dat 

- výběrová řízení jako nástroj pro zvýšení kvality dopravy 

- kontrola na všech stupních řízení, dodržování smluvních ustanovení, systém případných sankcí pro 

dopravce 

- informovanost o dopravě nejen pro cestující ale zejména pro rozhodující orgány (politická úroveň) 

- nutnost dohody a shody, širší vzájemná komunikace mezi politiky, organizátory, akademickou půdou i 

dopravci 
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Celková doporu čení pro M Č Praha-Suchdol 

Během dvoudenního jednání v pracovní i mimopracovní části byly mezi účastníky projektu vyměněny 

cenné zkušenosti a názory na fungování a organizování veřejné dopravy v různých typech států, měst, 

aglomerací nebo regionů. Hlavními poznatky je existence celé řady společných problémů i společných 

názorů na jejich řešení, přičemž tato řešení není vždy vhodné aplikovat bez p řizpůsobení místním 

podmínkám . Pro úspěch řešení je klíčová vůle se dohodnout a také v ůle komunikovat  mezi různými 

subjekty (politická úroveň, organizační úroveň, úroveň dopravců i úroveň akademická). I přes složitější 

rozhodovací proces při zapojení více subjektů je pak šance na kvalitnější a dlouhodobější výsledek. Je také 

mnohdy nutné hledat taková řešení, která jsou snáze realizovatelná, ale nezapomínat přitom na prosazování 

náročnějších a dlouhodobějších vizí. Ze zkušeností partnerů projektu se ukazuje, že i mnohdy neotřelá 

řešení mohou být úspěšná, pokud se dostatečně dobře ošetří jejich implementace do místních podmínek. 

V tomto duchu lze pohlížet i na problematiku řešení dopravní obsluhy městské části Praha-Suchdol, na 

jejímž území se nachází jedno z nejvýznamnějších vysokoškolských zařízení v České republice - Česká 

zemědělská univerzita v Praze s přibližně 28 000 studenty denního a dálkového studia. Tato skutečnost 

vyžaduje specifický pohled na nalezení optimálního řešení dopravní obsluhy jak pro krátkodobý a 

střednědobý horizont, tak i pro dlouhodobý horizont - cílový stav.  

Krátkodobý horizont 

Kapacitní problémy stávající autobusové 

linky 107 především v časech začátku a konce 

jednotlivých výukových bloků vyžadují řešení 

realizovatelná v poměrně krátkém období (cca 

1-2 roky). První možností je maximální využití 

stávajícího vozového parku dopravce linky 107 

a koncentrovat v maximální míře nabídku do 

období s nejvyšší poptávkou. Tato opatření 

budou na základě dosavadních dohod 

realizována v nejbližších termínech. Další 

možností vyžadující delší přípravu je využití kapacitnějších dopravních prostředků, v tomto případě 

dvoukloubových autobus ů. Toto opatření vyžaduje vedle legislativních úprav také stavební úpravy 

některých zastávek, které nevyhovují buďto délkou své nástupní hrany či nájezdových a výjezdových klínů 

požadavkům na provoz těchto vozidel s délkou 25 metrů.  

Střednědobý horizont 

Alternativou ke stávající autobusové lince 107, případně 147, může být nabídka spojení založená na 

kombinaci autobusu a kolejové dopravy. Z tohoto pohledu lze uvažovat o využití železniční tratě 091 Praha 

Masarykovo nádraží - Kralupy nad Vltavou - Vraňany s přestupní vazbou mezi železnici a autobusy 

v železniční zastávce Praha-Sedlec . Železniční doprava obecně nabízí nejvyšší kapacitu ze všech druhů 
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městské hromadné dopravy v Praze v poměru na jeden spoj. Absolutní kapacita je však ovlivněna délkou 

intervalu v jednotlivých relacích, přičemž konkrétně na trati 091 lze ve výhledu dosáhnout maximálního 

špičkového intervalu 15 minut. Uvažované spojení bude nutné ovšem chápat pouze jako doplňkové 

alternativní spojení ke stávajícím autobusovým linkám, neboť zřejmě nebude reálné plně využít nabízenou 

kapacitu železniční dopravy. Pro maximální využití potenciálu železniční dopravy by bylo nutné u železniční 

zastávky Praha-Sedlec vybudovat autobusový terminál pro možnost ukončení kloubových autobusů. Ty by 

byly nutné pro zajištění maximálního využití nabídky železniční dopravy. Reálněji se jeví vybudování 

miniterminálu pro standardní autobusy (délky 12 metrů) či midibusy. Uvažovaná autobusová linka by pak od 

železniční zastávky směřovala komunikacemi Přerušená a V Sedlci na křižovatku s ulicí Kamýcká a dále 

k areálu České zemědělské univerzity v Praze. Logickým pokračováním by pak bylo vedení linky zajišťující 

dopravní obsluhu městské části Praha-Suchdol s ukončením buďto v zastávce Suchdol či Výhledy.  

Paralelně s alternativním spojením do železniční zastávky v Sedlci lze uvažovat o zavedení zcela nového 

druhu dopravy - konkrétně o trolejbusové doprav ě ve stávající trase autobusové linky 107. Tento druh 

dopravy byl v hlavním městě na vrcholu své existence na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století, 

poté byl ale postupně utlumován, až došlo k jeho úplnému zrušení v roce 1972. V současné době se však 

ukazuje, že toto rozhodnutí bylo z dlouhodobého hlediska nešťastné. Tento druh dopravy je považován za 

jeden z nejekologičtějších druhů hromadné dopravy a zároveň díky svým dynamickým jízdním vlastnostem 

především v kopcovitých terénech k jeho zavedení přistoupilo koncem minulého stolení řada měst v České 

republice (Ústí nad Labem - 1988, České Budějovice - 1991), ale také v zahraničí. Zavedení tohoto druhu 

dopravy vyžaduje počáteční investiční náklady do infrastruktury a vozového parku, které jsou ovšem 

v kompenzovány již ve střednědobém horizontu úsporou provozních nákladů v případě provozu 

v kopcovitých terénech vzhledem k možnosti rekuperace elektrické energie. Z technicko-provozního hlediska 

lze pro zázemí (provozovnu) využít bývalé autobusové garáže dopravního podniku v oblasti Podbaby.  

Vzhledem k nutnosti řešení kapacitních problémů v relaci Suchdol - Dejvická lze i v rámci tohoto druhu 

dopravy uvažovat o dvoukloubových trolejbusech. Tyto dopravní prostředky jsou pro současnou trasu linky 

107 vzhledem ke svým jízdním vlastnostem vhodnější než uvažované dvoukloubové autobusy. V několika  

evropských městech již byla tato vozidla úspěšně testována. Nezanedbatelné není ani ekologické hledisko 

tohoto druhu dopravy. 
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V případě zajištění dostatečné kapacity a vzhledem k nutným investičním nákladům do infrastruktury a do 

vozového parku lze v určitém pohledu i v tomto případě hovořit o cílovém stavu řešení dopravní obsluhy 

městské části Praha-Suchdol. 

Dlouhodobý horizont 

Cílové řešení dopravní obsluhy městské části Praha-Suchdol a České zemědělské univerzity v Praze by 

mělo spočívat v zavedení kolejového druhu dopravy. Tento systém umožňuje vedení trasy v segregované 

stopě bez vlivu ostatních druhů dopravy a zároveň nabízí nejvyšší kapacitu ze všech dostupných druhů 

městské hromadné dopravy. Výhodou tohoto řešení je také směrová nabídka. Narozdíl od autobusů a 

uvažovaných trolejbusů nabídne tento systém možnost přímého spojení do centra hlavního města bez 

nutnosti přestupu na metro či jiný druh dopravy. Při vhodném vedení trasy tramvajového tělesa dokáže tento 

druh dopravy zcela převzít hlavní přepravní zátěž stávajících autobusových linek mezi městskou částí 

Praha-Suchdol a Dejvicemi, kdy autobusová doprava by v oblasti Suchdola tvořila pouze návaznou dopravu 

k tramvajové trati.  
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