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Promoting electric public transport

Brno je s téměř 400 tisíci obyvateli druhým 
největším městem v České republice. 
Nachází se v jihovýchodní části země na 
soutoku řek Svitavy a Svratky, na křižovatce 
dávných obchodních cest, jež po staletí spo-
jovaly civilizace na severu a na jihu Evro-
py. Brno je politickým a kulturním centrem 
jihomoravského regionu; lze zde navštívit 
množství divadel a muzeí. Význam města 
podtrhuje fakt, že si ho za své sídlo vybrala 
řada soudů včetně Ústavního soudu České 
republiky. Statutární město Brno a území 
rozprostírající se směrem k severu jsou 
přirozeným centrem průmyslu; jižní část re-
gionu táhnoucí se až k rakouským hranicím 
je typická teplejším podnebím a tudíž svým 
příklonem k zemědělství.

Veřejná doprava
Hromadná městská doprava se skládá ze 13 
tramvajových, 13 trolejbusových a 51 auto-
busových linek a jedné lodní linky. Dopravní 

obslužnost zajišťuje zejména Dopravní po-
dnik města Brna (DPMB – asociovaný part-
ner projektu TROLLEY). Hromadná městská 
doprava je součástí Integrovaného doprav-
ního systému Jihomoravského kraje (IDS 
JMK), dopravu ve městě Brně tudíž doplňuje 
i několik regionálních vlakových linek.  

Brno je hrdé na měnírnu a moderní trolej-
busovou vozovnu v městské části Komín. 
Jedná se o špičkovou základnu pro trolej-
busy, kde se nachází servisní centrum 
provádějící opravy a údržbu trolejbusů, 
zastřešená zkušební dráha, prostory pro 
očistu trolejbusů a odstavná stání. Vše je 
umístěno v jedné jediné budově, která je 
architektonicky velmi působivá. 

Brno usiluje o zvýšení kultury cestování jak 
výchovou pasažérů, tak personálu a hle-
dá cesty, jak zabránit působení vandalů, 
jež poškozují trolejbusy. Brno hodlá docílit 
nejvyšší úrovně kvality služeb, optimalizovat 
dopravní výkony a současně upravit infra-
strukturu.

Brno – intermodální dopravní křižovatka
Moravy

www.trolley-project.eu



Jaké jsou plány města 
Brna v rámci projektu 
TROLLEY? 
Zvýšení efektivity veřejné
dopravy
Brno, jež řídí pracovní balíček s názvem 
Zvýšení efektivity veřejné dopravy, vnáší 

do projektu své odborné znalosti z oblasti 
veřejné dopravy a intermodální integrace. V 
rámci projektu TROLLEY se jedná o přípravu 
prodloužení trolejbusové linky do chystané 
stanice IDS Starý Lískovec. Dalším postu-
pem na cestě za vyšší efektivitou trolej-
busové dopravy budou hloubkové analýzy 
existujících dopravních služeb v městských 
čtvrtích Líšeň a Bystrc v kombinaci se stu-
diemi proveditelnosti prodloužení trolejbuso-
vých linek v těchto městských čtvrtích.      

www.trolley-project.eu

Další informace:

Miluse Pokorna
Project Manager
Brno City Municipality
+420 5 4217 4079
pokorna.miluse@brno.cz
www.brno.cz

Gdaňská univerzita (PL)

Barnim Bus GmbH, 
Eberswalde (DE)

LVB, Lipsko (DE)

SZKT, Szeged (HU)

Salzburg AG (AT)

TrolleyMotion (AT)

Brno (CZ)

TEP S.p.A., Parma (IT)

Gdyně (PL)

map by © (2010) data2map.at


