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KONFERENCE UPOZORNILA NA DALŠÍ MOŽNOSTI ALTERNATIVNÍCH POHONŮ AUT 
– VYUŽITELNOST JE NEJEN V MHD 
 
Především o možnostech alternativních pohonů aut a prostředků hromadné dopravy je dnes 
řeč na konferenci Agentury pro regionální rozvoj v Ostravě. „Pro region s horší kvalitou 
ovzduší jsou otázky ekologizace dopravy důležité a kraj toto podporuje dlouhodobě,“ řekl 
v úvodu setkání náměstek hejtmana Miroslav Novák.  
 
Potkali se zde a spolupráci už navázali představitelé výzkumných a vývojových firem a 
vysokých škol, výrobců aut, a „konzumentů“ – měst a dopravních podniků provozujících 
MHD. Hovořilo se o ekologizaci městských dopravních služeb (MHD a příměstské dopravy), 
elektromobilech a autech na plynový pohon, ale také o dotačních možnostech, které 
ekologizaci dopravy umožní – dnes EU plánuje dotovat jen MHD busy na plynový pohon, 
nákup elektroautobusů zatím ne. Města obecně řeší mnohonásobný nárůst počtu 
registrovaných aut, přičemž infrastruktura zůstává prakticky uvnitř měst beze změn, uvnitř 
měst je také trvalý nedostatek parkovišť.  
 
Teze, které by vás mohly nasměrovat k dalším tématům – MHD ve městech a ekologizace 
dopravy ve městech: 
Opava (ředitel tamního dopravního podniku města) představila poprvé koncept ekologizace 
MHD zvaný Bílá Opava – stručně jde o další posílení dopravy na elektropohon a tedy 
v Opavě hlavně trolejbusové dopravy (prezentace na webu ARR). 
Ostrava – na stránkách ARR je kompletní prezentace o stavu MHD i statické dopravy ve 
městě, kde jsou například souhrnná čísla týkající se počtů aut, parkovišť, výstavby a plánů 
terminálů nebo slabých míst, která město stále má. 
Frýdek-Místek shrnul ústy náměstka primátora zavedení MHD zdarma. 
 
Dotační možnosti ekologizace dopravy: 
EU: ROP Moravskoslezsko a MŽP podporuje nákup moderních autobusů MHD na klasický 
naftový pohon, nově také dotace do nákupu autobusů na plyn, prozatím ne na 
ektroautobusy. Dotační programy jsou určeny například také městským policiím na nákup 
skútrů na elektřinu apod. 
 
Agentura pro regionální rozvoj pořádala tento typ konference (brokerage event) podruhé – 
loňská konference věnovaná biomedicíně a progresívním metodám léčby už přinesla zcela 
konkrétní výsledky spolupráce - například FN Ostrava spolupracuje s americkou BIRCK 
Nanotechnology Center, PURDUE University (využití nanotechnologií pro biomedicínu). 
 

 

 


