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V Praze dne 3. března 2016
Nabídka šestiměsíčního zkušebního provozu nové autobusové linky z Benešovska
do obchodně-zábavní zóny Čestlice-Průhonice

Vážené vedení obce,
ve dnech 13.-23. prosince 2015 jsme ve spolupráci s dopravní společností M express s.r.o.
uskutečnili krátkodobý zkušební provoz nové veřejné autobusové linky č. 120440 v trase
Benešov - Poříčí nad Sázavou - Čestlice - Praha a zpět. Cílem bylo vyzkoušet dosud
neexistující přímé spojení Benešovska s obchodně-zábavní zónou Čestlice-Průhonice
veřejnou dopravou - nabídnout cestujícím lepší dostupnost této zajímavé zóny s více než
200 obchody a známým aquaparkem.
Výsledkem bylo zjištění, že z 11 dnů provozu nelze skutečný zájem o nové spojení
objektivně zjistit, neboť na linku v dosud neexistující relaci si cestující zvykají v řádu týdnů či
spíše měsíců. Jako dispečink jsme byli schopni kompletně zorganizovat i zafinancovat
krátkodobý provoz, nicméně není v našich silách udržet bez spolupráce s dalšími subjekty
potřebný zkušební provoz po dobu několika měsíců.
Nicméně myšlence věříme a proto jsme se rozhodli oslovit všechny v zóně se nacházející
obchodníky, města či městysy a obce na trase - s možností participace na šestiměsíčním
zkušebním provozu linky. Ten by představoval dva spoje v trase Benešov - Poříčí
nad Sázavou - Čestlice (obchodně-zábavní zóna) a dva spoje zpět. Časy příjezdů a odjezdů
by byly předmětem dohody. Náklady na jeden den provozu linky v této podobě činí 6.000 Kč
+ DPH. V tuto chvíli neřešíme otázku tržeb - zda by linka jezdila pro cestující zadarmo či by
se náklady ponižovaly o tržby z jízdného. Zde je příklad efektivního rozložení denních
nákladů na jednotlivé spolupracující subjekty:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

při 20 subjektech = 300 Kč + DPH/den/subjekt
při 30 subjektech = 200 Kč + DPH/den/subjekt
při 40 subjektech = 150 Kč + DPH/den/subjekt
při 50 subjektech = 120 Kč + DPH/den/subjekt
při 100 subjektech = 60 Kč + DPH/den/subjekt
při 200 subjektech = 30 Kč + DPH/den/subjekt

Pokud by byl zvolen model zkušebního provozu pouze o víkendech, měsíční náklady
by vycházely orientačně takto:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

při 20 subjektech = cca 2.400 Kč + DPH/měsíc/subjekt
při 30 subjektech = cca 1.600 Kč + DPH/měsíc/subjekt
při 40 subjektech = cca 1.200 Kč + DPH/měsíc/subjekt
při 50 subjektech = cca 960 Kč + DPH/měsíc/subjekt
při 100 subjektech = cca 480 Kč + DPH/měsíc/subjekt
při 200 subjektech = cca 240 Kč + DPH/měsíc/subjekt

Je zřejmé, že čím více subjektů se do zkušebního provozu zapojí, tím výhodnější to bude
pro všechny. Samozřejmě linku lze provozovat též ve všedních dnech, náklady by ale
úměrně vzrostly. Opět - je to pouze věcí zájmu. Všechny zapojené subjekty budou zahrnuty
do reklamní kampaně pro cestující (minimálně letáček s jízdním řádem, propagovaný kromě
samotného autobusu v Benešově a všude po trase).
Vám píšeme proto, že variantou je provozovat linku oproti již proběhlému jedenáctidennímu
zkušebnímu provozu navíc přes Všechromy, Strančice, Mnichovice, Mirošovice,
Senohraby, Zaječice, Pyšely a Nespeky, čímž by bylo zapojeno více obcí / měst / městysů.
Vaši obec, všechny další obce, města či městysy na trase a všechny obchodníky
v čestlicko-průhonické zóně si nyní dovolujeme nezávazně oslovit s následujícími
otázkami:
A) byli či nebyli byste ochotni podílet se na uvedeném zkušebním provozu linky
pravidelným příspěvkem po dobu šesti měsíců?
B) pokud ano, jaká maximální výše příspěvku měsíčně (bez DPH) by pro vás byla
přijatelná?
C) preferovali byste šestiměsíční zkušební provoz též v pracovních dnech či by
postačily víkendy a svátky?
Velice Vás prosíme o jakoukoli odpověď na naši nabídku - ať už kladnou nebo
zápornou - na uvedené tři otázky; stačí zaslat e-mailem na adresu info@AutobusyLevne.cz. Z koordinačních důvodů prosím nejpozději do pátku 25.3.2016 včetně.
Uvítáme též jakékoli Vaše případné podněty, vztahující se k nápadu. Nebude-li zjištěn
dostatečný zájem subjektů, myšlenku definitivně opustíme.
Hezký den a přeji Vám mnoho zdaru při výkonu funkce.
CDAP s.r.o.
Tomáš Janda
jednatel

