Partnerství
Projekt Trolley vychází z pevného partnerství měst, provozovatelů veřejné dopravy
a vzdělávací instituce a je registrovanou neziskovou organizací, jež propaguje zájmy měst
provozujících trolejbusy, zájmy cestujících i trolejbusového průmyslu.

Promoting electric public transport
Optimalizace využití energie v trolejbusech
▶ Zvýšení efektivity veřejné dopravy
▶ Vylepšení image trolejbusů
▶

Vedoucí partner projektu Salzburg AG je
vnímán i jako hlavní evropské město trolejbusů.
Vzhledem k tomu, že využívá hydroelektrické
energie, představují trolejbusy v Salzburgu dopravní systém se zcela nulovými emisemi.
Statutární město Brno spravuje největší trolejbusovou síť na území České republiky a provozuje i rozsáhlý tramvajový systém.
Barnim Bus GmbH v Eberswalde provozuje
nejstarší provozuschopný trolejbusový systém
v Německu a již od roku 1983 je zde standardem zpětné využití brzdné energie.
Společnost TEP S.p.A. provozuje trolejbusovou dopravu v italském městě Parma; jedná se
o nejrozsáhlejší trolejbusovou síť v Itálii fungující již od r. 1953.

Gdyně (Polsko)
Gdaňská univerzita (Polsko)

Společnost Leipziger Verkehrsbetriebe LVB
provozuje městskou hromadnou dopravu v Lipsku; hodlá zde zavést elektrobusy a také uvažuje
o zřízení několika trolejbusových tras. Lipsko
by se mohlo stát vzorem pro mnohá evropská
města.

Barnim Bus GmbH,
Eberswalde (Německo)

LVB, Lipsko (Německo)

Město Gdyně je odborníkem na přestavbu dieselových autobusů na moderní trolejbusy a provozuje nejrozsáhlejší trolejbusovou síť v Polsku,
jež zasahuje i do sousedního města Sopot.

Brno (Česká republika)
Salzburg AG (Rakousko)
TrolleyMotion (Rakousko)
SZKT, Szeged (Maďarsko)

Gdaňská univerzita se v Evropě těší pověsti
centra informací veřejné dopravy a inovačního
inkubátoru.

TEP S.p.A., Parma (Itálie)

TrolleyMotion

TrolleyMotion je přední evropská zájmová
skupina specializující se na trolejbusy. TrolleyMotion je součástí rozsáhlé trolejbusové sítě
a má tedy velmi dobré vazby na důležitá města,
trolejbusový průmysl a provozovatele hromadné
dopravy.

www.trolley-project.eu
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Společnost SZKT, provozovatel veřejné dopravy
v jihomaďarském městě Szeged, spravuje místní tramvajové a trolejbusové systémy. SZKT má
mimořádné zkušenosti s kombinací trolejbusových a tramvajových systémů a oba tyto systémy neustále rozšiřuje.

Tento projekt je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a spolufinancován
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

www.trolley-project.eu

Jak se bude plnit poslání projektu?
S hlavními výstupy projektu se bude moci odborná veřejnost
seznámit na www.trolley-project.eu; na stránkách projektu
budou k dispozici nejnovější poznatky z problematiky
trolejbusových systémů, jenž budou užitečné pro

Co je posláním projektu?
Na projektu TROLLEY spolupracuje devět partnerů ze
Salzburgu (Rakousko), Brna (Česká republika), Eberswalde (Německo), Parmy (Itálie), Lipska (Německo), Gdyně
a Gdaňsku (Polsko) a Szegedu (Maďarsko), jež v rámci
Střední Evropy představují odbornou veřejnost v hromadné dopravě.
Jsou přesvědčeni, že elektrická veřejná doprava je
nejekologičtějším a nejvhodnějším řešením městské hromadné dopravy současnosti a že trolejbusy představují technologii, která se dokáže nejlépe vypořádat s problémy mobility
ve Střední Evropě. Evropská unie finančně podpořila projekt
TROLLEY, jenž vychází z rozsáhlých zkušeností výše uvedených
partnerů a který si dal za úkol odkrýt obrovský potenciál
trolejbusů při transformaci dopravy – odklonu od fosilní mobility
a příklonu k elektromobilitě.

Jak se bude plnit poslání projektu?
Několik partnerů projektu TROLLEY se potýká s vážnou situací:
jejich trolejbusové systémy veřejné dopravy dosáhly výkonnostních limitů a současně je třeba, aby trolejbusy vyhověly
nynějším požadavkům ochrany přírody, technickým požadavkům
a potřebám cestujících.

▶ města a stávající provozovatele trolejbusových tratí

▶ bývalé provozovatele trolejbusových tratí a města, která
v minulost vlastnila trolejbusové systémy
▶ ty, kdož se hodlají stát trolejbusovými městy či provozovateli

Hlavní výstupy projektu TROLLEY:
▶ mezinárodní manuál o pokročilém skladování energie
(ve vozech a v síti)
▶ referenční příručka o společné síti trolejbusů a tramvají
(Kompendium trolejbusové intermodality)
▶ mezinárodní sborník na téma nahrazení dieselových
autobusů trolejbusy
▶ příručka pro přestavbu dieselových autobusů na trolejbusy
▶ studie proveditelnosti k prodloužení trolejbusových tratí
do méně obydlených městských částí
▶ rozsáhlá evropská kampaň na zlepšení image trolejbusů
▶ film propagující trolejbusy

▶ trolejbusové informační centrum pro Střední Evropu

Všichni partneři projektu jsou rozhodnuti vytvořit a zrealizovat inovační koncepty, které jim pomohou vyrovnat se
s aktuální situací. Společným přáním partnerů projektu je
vytvořit takový trolejbusový systém, který nastolí nové,
inovační a udržitelné standardy veřejné dopravy a jenž se
stane všeobecně použitelnou technologií v rámci elektromobility.
Ukázalo se, že propojit vědce a odborníky ze Střední Evropy, aby
společně nalezli řešení současných problémů trolejbusové dopravy, jako je například efektivní využití energie, zvýšení provozní
rychlosti, vylepšení image trolejbusů, byl vynikající nápad.
Pro všechny partnery projektu TROLLEY představuje tato skupina expertů obrovský zdroj informací a tyto vysoce kvalitní
informace se stanou podkladem pro publikace, jež poskytnou
drahocenné rady těm, kdo jsou přesvědčeni o nezastupitelné roli
trolejbusů v udržitelné veřejné dopravě.

Tento projekt je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a spolufinancován
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt byl zahájen v únoru
2010 a bude probíhat do ledna 2013. Za obsah tohoto materiálu nesou odpovědnost
výhradně autoři, nemusí být v souladu s názorem Evropského společenství a Evropského společenství nenese odpovědnost za využití informací obsažených v této
tiskovině.

Máte zkušenosti s trolejbusy?
Přidejte se k odborníkům sdruženým pod TROLLEY!
Trolejbusové informační centrum pro Střední Evropu uvítá
vaše zkušenosti s trolejbusy. Další informace naleznete
na www.trolley-project.eu.
Máte-li zájem o pravidelné zasílání časopisu TROLLEY Journal,
zaregistrujte se do adresáře na webových stránkách projektu
anebo se obraťte na:
Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor dopravy
ing. Miluše Pokorná
+420 5 4217 4079
pokorna.miluse@brno.cz
www.brno.cz

www.trolley-project.eu

