
Městská hromadná doprava se v poslední době stala v Tepli-
cích mezi lidmi námětem mnoha polemik. Jedni jsou se sou-
časným stavem nespokojeni, jiní ho považují za normální. 
Otázkou ovšem zůstává, zda si každý dokáže uvědomit sku-
tečný význam MHD. Zda se zamyslí nad efekty, které MHD 
přináší.

Na prvním místě doprava osob
Jednou ze základních úloh je doprava osob do a následně ze 
zaměstnání, škol, učilišť atd. Dále je zajištění mobility důle-
žité u těch skupin obyvatel, které jiný druh dopravy nemo-
hou používat. Jedná se například o děti, starší lidi, sociálně 
slabší skupiny obyvatel. Týká se to též lidí, které k tomu, aby 
nepoužívali osobní automobil, vedou nejrůznější důvody.

Tato část cestujících je početně dosti významná, i když  
z ekonomického hlediska není příliš přínosná. Jsou to sku-
piny obyvatel, kteří neplatí plné jízdné, ale využívají nejrůz-
nějších slev.

Tento fakt však nemůže být důvodem, proč by tito lidé ne-
měli mít možnost dopravovat se jiným způsobem než pěšky.

MHD ovlivní provoz ve městě
MHD může zabránit tomu, že město se stává v důsledku roz-

voje individuálního automobilismu neprůjezdným. Zkuše-
nosti ze zemí západní Evropy či USA ukazují, že ani jakkoliv 
rozsáhlá dopravní výstavba není schopna trvale uspokojovat 
všechny dopravní potřeby, neboť ty narůstají rychleji než 
výstavba. Jako klasický případ tohoto jevu se uvádí Los An-
geles, kde komunikace a parkoviště zabírají již 30 procent 
plochy města. Přesto to nestačí. Jakákoliv další výstavba ko-
munikací naráží na odpor obyvatel.

MHD umožňuje, aby volné plochy ve městě byly využívány 
smysluplněji, než na pouhá parkoviště.

MHD je důležitá i v ekologické oblasti
Zcela nezastupitelné místo má městská hromadná doprava  
v ekologické oblasti, neboť za hlavního znečišťovatele ovzdu-
ší ve městech je považována automobilová doprava. MHD 
může tyto negativní dopady výrazně omezit. Udává se, že 
i ten nejvíce kouřící autobus produkuje podstatně méně 
škodlivin na přepravenou osobu, než osobní automobil. Do-
konce neobstojí ani námitky odpůrců elektrické trakce, že 
například u trolejbusů se znečištění pouze přesunulo z měst 
do oblasti výroby elektřiny. Ze srovnání s individuální do-
pravou vychází elektrická trakce městské hromadné dopravy 
opět vítězně.
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