
2. ročník konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 

Před dvěma lety jsme na stránkách čísla 2/2011 informovali o prvním ročníku konference 
Chytrá a zdravá městská veřejná doprava, kterou pořádaly Plzeňské městské dopravní 
podniky. Již tehdy jsme v úvodu článku uvedli, že se o obdobných akcích zmiňujeme na 
stránkách časopisu jen zřídkakdy, nicméně plzeňská konference si to tehdy za bravurní 
zorganizování a průběh akce bezpochyby zasloužila, neboť podobných aktivit se na našem 
malém středoevropském ostrůvku sice organizuje nespočet, ale jen málokteré z nich dovedou 
opravdu zaujmout. Jenomže úspěch prvního ročníku plzeňské konference s sebou přinesl i 
značně vysoko nastavenou laťku, která už v následujících ročnících nemusela být znovu 
atakována. Odpověď na otázku, zda se podaří či nepodaří akci tohoto formátu reprízovat také 
v roce 2013, přinesl devátý a desátý dubnový den letošního roku, kdy se v Plzni konal druhý 
ročník.  

Druhý ročník konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava opět hostil Parkhotel Plzeň, jenž 

má k dispozici kongresový sál, do nějž se bez problému vešlo více než 300 hostů z řad odborné 

veřejnosti, a dále několik salónků. Skladba posluchačů byla opravdu pestrá, od zástupců dopravních 

podniků přes výrobce vozidel či komponentů, členy státní správy až po akademiky. Tematicky byla 

konference rozdělena opět do čtyř témat, a sice Dopravní telematika pro inteligentní město, Udržitelná 

městská doprava pro 21. století, Technologie ve vozidlech a na tratích městské veřejné dopravy a 

Marketing a ekonomika městské veřejné dopravy.  

Začátek konference byl po oba dny v devět hodin, konec se ovšem lišil. Zatímco první den běžel 

koloběh přednášek až do osmnácté hodiny, načež následovala večeře v plzeňském Prazdroji, druhý 

den byl jejich soubor ukončen úderem šestnácté hodiny, avšak i tentokrát byl k dispozici zajímavý 

doprovodný program, a sice návštěva expozice plzeňského pivovaru, exkurze do výrobního závodu 

Bohemia Sektu ve Starém Plzenci, anebo projížďka historickým autobusem Škoda 706 RTO či 

trolejbusem Škoda 9 Tr po Plzni. Jízda historickými vozidly, která dnes tvoří klenoty vozového parku 

PMDP připomínající bohatou historii plzeňské MHD, byla populární už v loňském roce a také letos se 

jí účastnila řada zájemců. Kromě zmíněného „erťáku“ a „devítky“ se už první den konference mohli 

zájemci přepravit historickými tramvajemi T1 a T2 k nádraží, odkud se pak pěšky přesunuli do 

pivovaru na večeři. Kdo neměl o podobný kulturní zážitek zájem, mohl na cestu využít i přistavené 

autobusy a trolejbus PMDP. Kromě těchto vozidel se veletrhu účastnil ještě předváděcí minibus 

Rošero od Zlineru a také elektrobus Stratos, o kterém jsme podrobně informovali v čísle 3/2012, jenž 

navíc sloužil ráno a večer i jako shuttle bus pro účastníky ubytované v hotelu Angelo v centru města. 

Celkem během obou dnů zaznělo na konferenci 24 příspěvků. O tom, kam konkrétní výstup tematicky 

spadá, se účastníci dověděli přímo v programu, kde byla u každé přednášky uvedena číslice daného 

tématu. Pokud někoho některé z témat přímo neoslovilo, mohl si odskočit do samostatného salónku, 

kde kromě nezbytného občerstvení nechyběla ani prezentace partnerů konference. Oproti prvnímu 

ročníku se jednalo o pozitivní posun vpřed, neboť salónek byl vzdálen od samotného přednáškového 

sálu, takže zde bylo možné hovořit, aniž by byli přednášející rušeni.  

Co se týče samotných přednášejících, tak ti tentokrát dorazili do Plzně nejen z Evropy, ale i z oblastí 

za Atlantikem. Kromě domácí plejády odborníků vystoupili dámy a pánové ze Spojených států 

amerických, Kanady, Velké Británie, Belgie, Německa, Rakouska, Polska a Španělska. Seznámení se 

s anglosaským pohledem na veřejnou dopravu, kde se vývoj orientuje zase odlišnějším směrem, než 

zpravidla vnímáme z okolních států, byl nesmírně zajímavým. Co by asi zástupci nejrůznějších 

fosilních lobby vnímali velmi negativně, byl prostor, který zahraniční (i čeští) účastníci věnovali 

elektromobilitě, v níž je některými spatřována budoucnost. Zejména odpůrci trolejbusové dopravy, 

kteří trolejbus vnímají jako dinosaura, který opomněl před lety vymřít, by asi s úžasem pozorovali 

plány na obnovu trolejbusové dopravy v anglickém Leedsu či kanadském Montrealu, kde si ještě navíc 

stále pohrávají s myšlenkou, že do ulic města dosadí časem i tramvaje. Vezmeme-li si v úvahu, 

v kolika městech bývalého Československa se skloňuje v poslední době zrušení či omezení 

trolejbusové dopravy – za všechny jmenujme například Chomutov a Košice – je velmi zajímavé, jak 

se na západ od našich hranic plánují vynaložit miliardové sumy na to, aby trolejbusy do města zpět 



implementovaly, a to i přesto, že jsou dále ve vývoji bateriových technologií a odzkoušení 

nejrůznějších elektrobusů.       

Úspěch prvního ročníku konference rozhodně nebyl dílem náhody. Propracovanost bylo možné už 

tehdy spatřit v těch nejmenších detailech, ať budeme hovořit o cateringu, moderátorech, obsluze, 

tlumočnících atp. Obavy z toho, že druhý ročník Chytré a zdravé veřejné dopravy by mohl být horším, 

vzaly za své již po prvním příspěvku. Způsob a suverenita, s jakou Plzeňské městské dopravní 

podniky zvládají k organizaci konference přistupovat, je opravdu výjimečný a u nás – navíc 

v segmentu veřejné dopravy – málo viditelný.  

Máme spoustu obyčejných výstav s pár desítkami vystavovatelů, které honosně nazýváme anglickými 

jmény a prohlašujeme za veletrhy s velkým V, byť svým rozsahem ve skutečnosti nepřekračují 

regionální rámec. Vedle nich stojí v Plzni konference pořádaná v kongresovém centru pod kulisou 

Borského parku, která je opravdu tím, co tvrdí – konferencí. Dodejme však, s díky všem pořadatelům, 

kteří se o to zasluhují, že se jedná o konferenci špičkovou. 

Chytrá a zdravá městská veřejná doprava má vskutku co nabídnout. Nezbývá než doufat, že oněch více 

než 300 odborníků, kteří si přišli příspěvky vyslechnout a z nichž řada má alespoň nějaké páky na to, 

aby mohla do problematiky městské dopravy zasahovat, si jednotlivé výstupy nejen odseděli, ale i si 

z nich něco zapamatovali a odnesli. Snad se jednou dočkáme toho, že jméno konference nebude jen 

vizí budoucnosti, ale opravdu synonymem pro městskou dopravu v České republice a na Slovensku.  

Libor Hinčica   

      


