
Zrušení zastávky Kolejní – kdo, proč, jak? 
Dne 14. 12. 2009 

 
 
   Toto je zápis neautorizovaného rozhovoru mezi mluvčí dopravního podniku Mgr. Hanou Pohanovou a dotazovateli 
z areálu PPV, známými na DC pod nicky ruka a Grip. 
 V tomto rozhovoru jsme se snažili zjistit kdo je zadavatelem veřejné dopravy pro DPMB, kdo je zodpovědný za 
tvorbu a schvalování jízdních řádů a jaké jsou důvody pro zrušení zastávky Kolejní. 
   Doufám, že se Vám tímto způsobem dostane odpovědi na otázky, které Vás trápí a předejde se tak nesmyslným 
akcím typy „zaspamujeme DPMB e-mail“. 
 
 

Rozhovor s mluvčí dopravního podniku Mgr. Hanou Pohanovou 
 
OTÁZKA: Kdo je objednatelem dopravy pro DPMB? 

Mluvčí DPMB: Statutární město Brno 
 
OTÁZKA: Na základě jakých principů nebo kdo určuje, jaké bude množství objednané přepravy v určité lokalitě? 

Mluvčí DPMB: Město má z poloviny 90 let vytvořenu městskou síť dopravních linek. V dnešní době je tato síť již 
celkem ustálená a upravuje se jen relativně málo. 
 
OTÁZKA: Co lze dělat, pokud se mi něco nelíbí nebo případně pokud chci něco vylepšit v organizaci MHD? 

Mluvčí DPMB: Asi nejlepší je toto řešit přes příslušnou městskou část. Ale zase co se týká organizace dopravy, 
doporučila bych Vám se obrátit se na Odbor dopravy MMB (Magistrátu města Brna), což je subjekt, který dává 
v postatě vše dohromady (je hlavním subjektem, který se na tom podílí).  
 
OTÁZKA: Na jakém základě se určuje, které zastávky a v jakých intervalech budou obslouženy? 

Mluvčí DPMB: Já asi tuším, o co Vám jde. Asi to není úplně přesně z Vaší strany položený dotaz. Je to oddělení 
grafikonu a jízdních řádů, které v podstatě veškeré tyto činnosti vykonává. V postatě musí splnit určité zadání např. 
přestupní návaznosti, rozplánovat celý systém atd.  
 
OTÁZKA: Dělá se nějaký průzkum, když se mění nějakým způsobem zastávky, např. jak je zastávka vytěžována? 

Mluvčí DPMB: My děláme průzkumy velice často a spíše se týkají celkové vytíženosti linek. Protože ty zastávky jsou 
udělány tak, aby pokryly dopravní obslužnost toho města. Velice zjednodušeně řečeno, aby byl dodržen určitý rámec 
obsluhy od každé zastávky. Není to tak, že bychom si řekli, že tato zastávka je nevyužitá, tak ji šmahem zrušíme. Tam 
bychom asi narazili na lidi, kteří tu zastávku využívají. I toto může v krajním případě nastat nebo tu zastávku dáme 
v jiném režimu, např. zastavení na znamení. Ale myslím si, že ty zastávky, které máme, že už jsou za ty léta tak 
v ustáleném režimu, takže se toto nestává. Spíše vznikají zastávky nové, anebo pokud je potřeba, tak dojde 
k přejmenování zastávky.  
 
OTÁZKA: Jak jste mluvila o tom, že oddělení grafikonu musí splnit určité zadání. Zadání zadává statutární město Brno nebo 
někdo jiný? 

Mluvčí DPMB: Při plánování se musí dodržet objednávka na určitý počet kilometrů. Objednávku dostáváme od 
statutárního města Brna a DPMB se do tohoto počtu kilometrů musí vejít. Nyní jsou trošku jiné zákony. Do nedávna, 
tuším loňského roku, se jednalo o dotování. Nyní se jedná o závazek veřejné služby a město hradí DPMB 
prokazatelnou ztrátu s poskytování této služby.  



OTÁZKA: Kdo sestavuje či plánuje trasy linek a jízdní řády jednotlivých linek? 

Mluvčí DPMB: Jedná se o interní věc a zase bych řekla, že se jedná o oddělení grafikonu a jízdních řádů. Samozřejmě 
nejsou stát ve státě, ale musí spolupracovat s kolegy z jiných oddělení. Jednotlivé trasy jsou licencované a je třeba 
tyto trasy dodržet. Takže si nemůžeme usmyslet, že bychom rádi jezdili kolem toho a toho domu. 
 
OTÁZKA: Když se sestavují trasy. Jsou vytvořeny nějaké pracovní verze sestavení, a kdo vše může toto sestavení 
připomínkovat? 

Mluvčí DPMB: Jistě, pracovních verzí je hodně. Takto, řekla bych, že v našem městě není příliš těch případů, kdy by se 
měnily trasy. Jsou, ale dám příklad. Vyroste nová průmyslová zóna a je třeba ji obsloužit, takže tam dochází k těmto 
změnám. Nebo třeba zjistíme průzkumem, že je nějaký závlek někam pro nás problematický, že tam najíždíme 
kilometry. A pak zjistíme, že tam je smyčka, která je věčně zneprůjezdněná auty, které jsou špatně zaparkovány. 
Takže v postatě místo toho abychom tam v klidu jezdili, tak tam nabíráme zpoždění. Což je teďka otázka té zastávky 
Kolejní, kterou od 1.1. 2010 budeme rušit. Jo a tam kromě toho, že je tam docela slušná docházková vzdálenost od té 
zastávky (pozn. myšleno Technologický park), tak tam vzniká problém, že nám tam často najede to vozidlo a nemá se 
kde vytočit, protože tam jsou osobní auta naskládané. 
 
OTÁZKA: A co požádat odbor dopravy o to, aby se tam umístil zákaz parkování na tu točnu? 

Mluvčí DPMB: Já mam pocit že on tam je. Jako tyto zákazy tam bývají, ale jde o to, jestli Vám to někdo dodržuje. 
Můžete tam mít krásně zákaz zastavení, zákaz parkování. Úplně stejně platí, že ten neukázněný řidič může dostat 
postih, ale nás to prostě zdrží. Pro nás je každá minuta hrozně důležitá. Toto je mnohonásobněkrát konzultováno. 
Takže není to opravdu tak, že by si někdo sedl od zeleného stolu a vymyslel, že to pojede nějak jinak. 
 
OTÁZKA: Kdo vše se k finálnímu sestavení vyjadřuje a schvaluje jej? 

Mluvčí DPMB: Odbor dopravy, rada města Brna, zastupitelstvo města Brna, takže je tam toho více. 
 
OTÁZKA: Jaký byl záměr obsluhy zastávky Kolejní na trase linky 53 a 99 v minulých letech? 

Mluvčí DPMB: Já ten přesný vývoj pro tuto zastávku nevím, ale odpoví Vám na to kolega (pozn. kolegovi byl odeslán 
e-mail s dotazy směřující k zastávce Kolejní). 
 
OTÁZKA: Jaké jsou důvody pro změnu provozu zastávky Kolejní na linkách 53 a 99? 

Mluvčí DPMB: Byl to jednak problém v té smyčce samozřejmě, ale úplně bych to na to nesváděla. Tam neméně 
důležitý důvod je, že z vedlejší zastávky Technologický park, je docházková vzdálenost 300 m. 
 
OTÁZKA: Ale ona zmiňovaná dostupnost pomocí stezky mezi zastávkou Technologický park a prostorem kolejí PPV je poměrně 
problematická. Stezka není v noci jakkoli osvětlena, v zimně se neudržuje a pro méně pohyblivé lidi jsou dost podstatný 
problém schody. 

Mluvčí DPMB: Já Vám teď na tu otázku nedokážu reagovat, ale z Technologického parku by docházková vzdálenost 
měla být okolo 300 metrů. 
 
OTÁZKA: Kdo navrhl zrušení zastávky Kolejní? 

Mluvčí DPMB: Toto nevím úplně jednoznačně přesně. Myslím si, že návrh podal dopravní podnik z důvodů, které 
jsem již uváděla. Já říkám, tuto problematiku neznám úplně do detailu, takže když tak kolega odpoví. 
 
OTÁZKA: Jakým způsobem lze zvrátit rozhodnutí o zrušení zastávky Kolejní? Jakým způsobem by se mělo postupovat? 

Mluvčí DPMB: Těžko říct. Pravděpodobně obrátit se na městskou část. Nejsem si jistá jak v tomto případě, kdy tam ta 
dopravní obsluha je, ale v postatě ta zastávka nám přinášela více problémů, než užitku. Otázka, jakým způsobem by 
se tam to dalo řešit. Nedokážu Vám takto jednoznačně odpovědět. 
 
OTÁZKA: Je možné upravit v současné době schválené jízdní řady pro rok 2010? 

Mluvčí DPMB: Úpravy samozřejmě možné jsou, ale jde samozřejmě věc od věci, zda to je reálné, zda to je řešení, 
které přinese užitek nějaké větší skupině lidí apod. Není to tak, že když si vzpomenete, že nechcete od baráku chodit 



na zastávku 20 m, ale chcete chodit 5 m nebo že Vám nevyhovuje odjezd 50, ale chcete 55. Je potřeba dodržet jiné 
vazby, ale pokud se ukáže, že tam nějaké řešení může být, které v podstatě nehrozí něco jiného, tak v podstatě 
nějaká drobnější úprava může být. Ale říkám. Nedokážu Vám říct v jakém případě. To samozřejmě my musíme 
podložit průzkumy a opravdu zvážit. 
 
OTÁZKA: Takže i to zrušení zastávky Kolejní je podloženo nějakými průzkumy? 

Mluvčí DPMB: Ano. Ale průzkumy se nezabývaly pouze zastávkou Kolejní, ale celou tou trasou. A pokud se dělají 
takové průzkumy, tak se zabývají jak těmi jednotlivostmi, tak třeba tou zastávkou. Např. pro zastávku Kolejní je 
problém na točně při závleku velice častý, kdy nám tam ten závlek způsobuje problém s přesností jízdy té linky.  
 
 
 

Poznámky z rozhovoru s vedoucím oddělení individuální dopravy Dopravní 
úřad a Drážní úřad města Brna 
 
Po návštěvě mluvčí DPMB jsme ještě navštívili Dopravní úřad a Drážní úřad města Brna. Konkrétně vedoucího 
oddělení individuální dopravy pana Ing. Josefa Buchtu. I zde jsme se bavili na téma zrušené zastávky Kolejní. Bohužel 
Vám však nepřinášíme přepis rozhovoru, ale pouze poznámky z tohoto rozhovoru. 
 
Začali jsme dotazem na zrušení zastávky Kolejní pro rok 2010, a co můžeme udělat pro to, aby se takto nestalo.  Bylo 
nám odpovězeno, že v tuto chvíli se neplánují žádné dodatečné změny ve schváleném dopravním řádu pro rok 2010. 
Že současnou podobu jízdních řádů schválil jak Odbor dopravy MMB, tak rada města Brno, tak i zastupitelstvo města 
Brna, takže není důvod ke změnám. 
 Na otázku proč byla zastávka Kolejní zrušena a jaké argumenty podpořily toto zrušení, byly použity podobné 
argumenty, jako použila mluvčí DPMB. Hlavním argumentem je zmíněná dostupnost 300 m ze zastávky 
Technologický park. Na protiargumentaci, že to není 300 m, ale cca 500 m, bylo argumentováno tím, že v některých 
částech Brna mají i hůře pohybliví lidé, než jsme my studenti (např. důchodci), k zastávce i 800 m. Na námitku, že 
stezka od zastávky Technologický park je neudržovaná (viz. letní zarůstání plevely a v zimně neodklizený sníh) a 
v noci neosvětlená, bylo argumentováno tím, že i kdyby to bylo přes pole, tak je to stále 300m, a že se jedná o 
dobrou pěší dostupnost (pozn. nejsem si jistý, že pan Buchta nestřílel jen tak od boku – ví někdo jaké jsou normy pro 
provoz chodníků???). Poté také padla ze strany pana Buchty zmínka, že někde existuje nějaká dohoda mezi VUT a 
městem, že v případě, že město vybuduje zastávku Technologický park, pak fakulta VUT vybuduje chodník mezi touto 
zastávkou a školu (ví o tom někdo něco bližšího??? – pan Buchta také zmiňoval něco v tom smyslu, že snad většina 
oné stezky leží na pozemcích města Brna - je schopen někdo dohledat na čí pozemcích se chodník rozkládá???). 
 Dalším argumentem pro zrušení zastávky Kolejní na lince 99 byl ten, že se z této zastávky vozidla často vracela 
zdemolovaná.  
 Dále bylo zmíněno, že zrušením onoho závleku na zastávku Kolejní ušetří DPMB 4 miliony korun ročně (pozn. což se 
samozřejmě v době napjatých rozpočtů určitě počítá). 
 Další položená otázka byla, jaký má tedy účel trasa linky 53 pro rok 2010. Bylo nám odpovězeno, že slouží k obsluze 
Českého technologického parku. Na naši námitku, že plán trasy linky 53 a zastávky obsluhované touto linkou pro rok 
2010, jsou také v dosahu cca 500 m od jiných zastávek MHD, nám bylo odpovězeno, že je taky možné, že časem bude 
linka 53 zrušena úplně. 
 Proto jsme vznesli dotaz, kolik že stojí provoz vozidel DPMB na kilometr (kdyby s tím náhodou někdo chtěl 
v budoucnu nějak operovat). Bylo nám odpovězeno, že veškeré náklady (je zde započítána správa zastávek, údržba 
vozidel, záloha spojů atd.) na jeden ujetý kilometr činí 49 Kč pro tramvaj a 63 Kč pro autobus. 
 



Dodatek: 
Z vedení Kolejí a menz VUT se podařilo kontaktovat PaedDr. Jiřího Štěpánka (Oddělení provozu kolejí). Ten se 
k plánovanému zrušení zastávky Kolejní vyjádřil ve smyslu, že o něm nevěděl, že Koleje a menzy VUT nedostaly žádný 
oficiální podmět k tomu, aby se zabývali tímto problémem. Také se po telefonu vyjádřil, že studenti mají jejich plnou 
podporu. 
 Vedení fakult sídlících v budově Kolejní  4 (Fakulta podnikatelská a ústavy spadající pod Fakultu elektrotechniky a 
komunikačních technologií) námi zatím nebyly kontaktovány. Tudíž neznáme jejich stanovisko k problému rušení 
zastávky Kolejní (nechce si to vzít na triko někdo z Unie Studentů či spolku Studenti pro studenty???). 


