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Trendy v technologii (1) 

• Hlavní druhy systémů: 
– městské rychlodráhy –  

podzemní a vyvýšené,  
kovová kola i pneumatiky 

– lehké městské železnice  
tramvajového typu vedené  
na samostatném tělese a/nebo v ulicích 

• Neosvědčuje se:  
– kombinované systémy tam,  

kde jedinečnost technologie a  
z ní plynoucí náklady nejsou  
vyváženy provozně- 
ekonomickými přínosy (např. 
tramvaj-metro Amsterodam)  
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Trendy v technologii (2) 
• Bezobslužný provoz  

u městských rychlodrah  
– CBTC i kolejový obvod  

(např. systém od Ansaldo STS) 
– větší přizpůsobivost výkyvům  

v poptávce po přepravě 
– větší bezpečnost 
– úspora provozních nákladů  

(mzdy provozního personálu)  

• Zabezpečovací zařízení typu  
CBTC (comunication based train control) pro provoz bez obsluhy i s 
obsluhou  
– pohyblivý blok: lepší využití kapacity dopravní cesty 
– RF přenos: úspora kabeláže – nižší investice a menší nároky na údržbu 
– nový trend: „vehicle-centric CBTC“ – Urbalis Fluence (Alstom), 

představen na Světovém kongresu UITP, Ženeva 2013  
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Trendy v technologii (3) 

• Nástupištní stěny u rychlodrah:  
– další systém, ale  

– účinná prevence  
přerušení provozu kvůli  
pádům osob a věcí do kolejiště  

• Rekuperace do rozvodné sítě  
– „chytré“ napájecí stanice 

• Další snižování nároků na spotřebu energie 
– vozidla (větrání, klimatizace, osvětlení aj.) 

– stanice (osvětlení) 
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Trendy v technologii (4) 

• Provoz bez troleje (catenary-free operation – CFO) na 
dílčích úsecích, např. v historických centrech nebo 
stavebně náročných konstrukcích 

• Integrace „chytrých“ energetických, vozidlových a 
zabezpečovacích technologií do „stavebnicových“ 
rychlodrážních systémů (Alstom Axonis, až 40 % úspora 
trakční energie) 

• Rostoucí počet vzájemně provázaných technologických 
systémů  
– rostoucí nároky na systémovou integraci (bezobslužné metro 

s CBTC: cca 500 systémových rozhraní)     
– zapojení více dodavatelů a subdodavatelů do jednoho 

dopravního systému 
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Příklady ze zahraničí (1) 
• Provoz bez strojvedoucích s využitím CBTC 

– více než 40 linek ve světě, všechny kontinenty 
– více produktů od různých výrobců, nejznámější Trainguard MT 

(Siemens), SelTrac (Thales), Urbalis (Alstom) a CITYFLO 650 
(Bombardier) 

– velká standardizace – vzájemná kompatibilita – technologie 
různých dodavatelů v jednom  
systému metra 

– v Evropě první Docklands Light  
Railway (Londýn), od roku 1987;  
CBTC SelTrac s indukční smyčkou  
(Thales) 

– největší projekt „na zelené louce“:  
bezobslužné metro v Rijádu  
– 177 km, 3 konsorcia, výstavba  
2013 – 2018   
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Příklady ze zahraničí (2) 
• „Chytré“ měnírny – ABB Enviline  

(Pensylvánie, Lodž, Varšava)  
Alstom HESOP (Paříž, Londýn) 
– 99 % brzdné energie lze rekuperovat 
– 15 % úspory trakční energie 
– řešení problému s odváděním odpadního  

tepla z uzavřených prostor (Londýnské  
metro) 

• Energetické úspory na vozidle – EcoTram Vídeň  
– tramvaj Siemens Ultra Low Floor 
– zkoušky v provozu na lince 62 Wiener Linien 8/2013 – 4/2014  
– „předvídavé“ řízení topení a klimatizace – zapínání a vypínání 

podle okamžité potřeby 
– předpoklad ročních úspor jednoho vozidla:  3000 MWh  
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Příklady ze zahraničí (3) 
• Energetické úspory ve stanicích – přechod 

RER a metra v Paříži na LED svítidla  
(2013 – 2017) 
– 250 tisíc světelných míst (lamp a pásových  

svítidel) v 302 stanicích pařížského metra  
a 66 stanicích RER = 85 % všech světelných zdrojů  
v metru a RER 

–  úspora 50 % energie na osvětlení 

• CFO – akumulátorové tramvaje v Nanjingu (Čína) 
– 15 tramvají s Li-Ion bateriemi, dodávka 2013 – 2014 
– provoz na 17 km linek, převážně na vyvýšených konstrukcích s velkými 

sklony 
– trakční výzbroj Bombardier s dobíjením pomocí pantografu – 90 % trasy 

na baterie 
– podobně i např. trolejbusy (Eberswalde); testy CFO u „těžkých“ 

příměstských elektrických jednotek ve V. Británii 
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Trendy v organizaci a financování (1)  
• Složitost a vzájemná provázanost systémů: 

– dodávky na klíč – celý projekt nebo jeho technologická část 

• Využití technologického a manažerského know-how 
soukromého sektoru 
– dodavatelská údržba „full service“, platební mechanismus 

založený na disponibilitě  
– uplatnění konceptu PPP typu DBFO/M (projektování, dodání, 

financování a údržba a/nebo provozování přepravy) – 
optimalizace investičních a provozních nákladů 

• Velká investiční náročnost a mnohostranné 
socioekonomické přínosy (životní prostředí, ceny 
pozemků, trh práce aj.) 
– financování z více zdrojů – municipalita, stát, soukromé 

subjekty   

10 



Trendy v organizaci a financování (2)  

• Neexistuje jediné ani „nejosvědčenější“ schéma 

• Různé typy organizačních a finančních struktur vč. 
přímého zapojení městského dopravce do PPP 

• Často velký podíl bankovního kapitálu (>80 %) 

• Veřejně soukromé investiční fondy pro výstavbu 
infrastruktury a/nebo provozování dopravy  
– zapojení soukromých subjektů, které z dopravní obsluhy 

profitují – majitelé pozemků, developeři, provozovatelé 
parkovišť aj. (zahraniční zkušenosti: zvýšení cen 
nemovitostí  v důsledku zkvalitnění dopravní obslužnosti 
až o 100 %) 

11 



Příklady ze zahraničí (1)  
• Kodaňské metro, linka 1 a 2 

– v provozu od 2002 
– technologie bezobslužného metra na klíč  

od STS Ansaldo – též smluvní provozovatel 
– výstavba a provoz soutěženy zvlášť 
– výstavba financována hlavně prodejem  

souvisejících pozemků soukromníkům  
(+daně a provozní zisk metra) 

– provoz hrazen dopravci poplatky za dostupnost 

• Manchester Metrolink  
– v provozu od 1992 – městská tramvaj + opuštěné příměstské tratě 
– začal jako PPP, finanční a vlastnická struktura se průběžně měnila; od 2011 

provozován RATP Dev UK, který odkoupil koncesi na provoz a údržbu 
– platební mechanismus: převážně poplatky za dostupnost 
– TfGM vlastní infrastrukturu, určuje ceny jízdného a plánuje rozvoj 
– oblíbený, úspěšně se rozvíjející systém 
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Příklady ze zahraničí (2)  
• Linka 5 metra Milán 

– v provozu od 2013 
– technologie bezobslužného metra  

od STS Ansaldo 
– financování: stát 50 %,  

město 10 %, koncesionář 40 %  
– 82 % bankovního kapitálu 
– 20% podílníkem koncesionáře  

městský dopravní podnik ATM 

• Prodloužení tramvajové dráhy Luas Dublin  
– v provozu od 2011 
– společný podnik Railway Procurement Agency a Citywest Luas Ltd. – 

sdružení vlastníků dotčených pozemků a podnikatelů 
– soukromý kapitál: 55 % 
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Příklady z ČR 
• Smlouvy typu „full service“ (například  

pražské metro) 
– smluvní zajišťování pravidelné i mimořádné  

údržby pro veřejného dopravce 
– povinnost dodržet předepsanou pohotovost  

vozidel a jejich zálohy 
– platební mechanismus: měsíční poplatky; 

sazby za provozní výkony a další dohodnuté  
činnosti (odstraňování graffiti z vozů), penalizace za neplnění pohotovosti 

• Depo MHD v Plzni 
– opravy a údržba vozidel MHD (tramvaje, trolejbusy, autobusy) 

dodavatelsky od 2013 na 29 let 
– součástí PPP vybudování nové dopravní základny 2014 – 2016 financované 

soukromým partnerem 
– platby koncesionáři: základem postupná úhrada investice a poplatky (fixní 

a variabilní) za disponibilitu dopravních prostředků 
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Proč podporovat elektrickou MHD (1) 
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Proč podporovat elektrickou MHD (2) 

16 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Emise 'well-
to-tank'
(před
provozem)

Emise 'tank-
to-wheel'
(za provozu)

Struktura emisí g CO2 ekviv./místokm  
(2030, průměr ekologie/ekonomie při výrobě elektřiny) 

Zdroj: Studie FCH JU, vlastní výpočty 

g 
C

O
2
ek

vi
v.

/m
ís

to
km

 



Proč podporovat elektrickou MHD (3) 
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distribuční/ 
přenosová síť 
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H2 

(Souběžně s toky médií probíhají obousměrně toky informací) 
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Shrnutí 
• Rychlý vývoj technologií – příležitost pro životní 

prostředí, národní hospodářství i trh  
– úspory provozních nákladů, zvýšení kapacity a zvýšení 

bezpečnosti skrze nové řídicí a zabezpečovací systémy 
– úspory energie skrze nízkoenergetické technologie a 

inteligentní řízení vzájemně integrovaných dopravních a 
energetických sítí 

• Potenciál pro podporu z veřejných zdrojů: 
– spolufinancování ekologické MHD skrze investiční 

podporu a platby za veřejnou službu 
– podpora výzkumu, vývoje a zkoušek v běžném provozu  

u produktů ve vývoji (např. „chytré“ zabezpečovací a 
energetické systémy)  
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Shrnutí (pokračování) 

• Místo šetření za každou cenu a strategie „od 
voleb k volbám“ raději  

– dlouhodobý pohled na finanční a sociálně 
ekonomické účinky dopravního systému 

– kombinace finančních zdrojů  

– efektivní organizace investičních projektů 

– efektivní organizace a řízení provozu 
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Další informace 

Otázky a komentáře k tématu, spolu s analýzami, 
studiemi a průzkumy v MHD a kolejové dopravě: 

 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services 
 Tel.      +420 323 631 119 

 Mobil: +420 777 078 602  
 E-mail: slavik.jakub@volny.cz 
     info@proelektrotechniky.cz  

Vývoj elektromobility a automatizace v dopravě: 

 www.proelektrotechniky.cz  
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Děkuji za pozornost!   
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