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Ve středu 1. května vyjede ve Středočeském kraji dvanáct nových kapacitních 
autobusů 

 

Obyvatelé Týnce nad Sázavou, Jílového u Prahy a okolních obcí se začátkem května mohou 
těšit na nové kloubové autobusy, které jim zpříjemní cestu do práce či do školy.  

Dodávka nových kapacitních autobusů, kterých bude celkem dvanáct, vyplývá z nárůstu počtu 
cestujících mezi Prahou a Středočeským krajem, z čehož vyvstává větší potřeba po nasazení kapacitních 
autobusů, které by přetíženému dopravnímu systému odlehčily.  

 „Pro obyvatele Středočeského kraje je cestování do Prahy s nárůstem osobních automobilů na silnicích 
čím dál tím obtížnější a dobře je to patrné např. v oblasti okolo Jílového u Prahy. Dlouhodobě usilujeme 
o to, aby lidé více využívali veřejnou dopravu a její modernizace je jedním z kroků, jak je k tomu 
přiblížit,“ uvedl radní pro oblast dopravy Středočeského kraje František Petrtýl. 

„Dlouhodobě požadujeme po dopravcích, aby začali pořizovat více kapacitních autobusů, jelikož to 
pomáhá efektivně posílit vytížené linky, protože např. kloubový autobus má kapacitu až o 50 % vyšší, 
avšak vícenáklady se u tohoto typu autobusu zvyšují o cca 15 - 20 %,“ uvedl zástupce ředitele pro 
dopravu a marketing Integrované dopravy Středočeského kraje Martin Jareš. 
Kapacitní autobusy také lépe zvládají nárazovou poptávku, zejména u školních, nebo rekreačních spojů 
v letní sezóně.  

„Příměstské linky od jihu zajišťují obsluhu také pražských Kunratic nebo Krče. Výrazně vyšší kapacitu 
ocení také obyvatelé Jesenice a dalších rychle se rozrůstajících obcí v těsném okolí Prahy. Čím více lidí 
z této oblasti pojede do Prahy autobusem a nikoli autem, o to menší budou kolony na Vídeňské ulici,“ 
doplnil ředitel ROPID Petr Tomčík. 
 
„Na lince 332 z Prahy do Jílového u Prahy a na lince 339 z Prahy do Týnce nad Sázavou nasadíme celkem 
dvanáct nových nízkopodlažních kloubových autobusů výrobce SOR Libchavy, které nabídnou vysoký 
standard pro komfortní cestování. Vozidla mají vyšší kapacitu cestujících, jsou vybavena klimatizací, 
vysokými pohodlnými sedadly a větším počtem LCD obrazovek s informacemi o zastávkách,“ říká Daniel 
Adamka, generální ředitel Arrivy. 
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