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Velmi silným a dlouhodobě působícím trendem je stěhování obyvatelstva z venkova do měst. 
V Evropě do měst se stovkami tisíc obyvatel, v Asii či v Jižní Americe do měst s miliony obyvatel.  
Prvotní příčinou tohoto procesu je technizace a chemizace zemědělství, která radikálně snižuje po-
třebný počet pracovních sil na venkově. Podle celosvětových statistik přesáhl v roce 2007, poprvé 
v dějinách lidstva, počet obyvatel ve městech 50 % všeho obyvatelstva. V České republice je tento 
podíl městského obyvatelstva ještě větší, ve městech žije zhruba 70 % lidí. 

 

1 Pozice a úloha kolejové dopravy 
Rozložení obyvatelstva na ploše území má výrazný vliv na dopravu. Ze srovnání kolejové a 

silniční (automobilové) dopravy je zřejmé, že se navzájem zásadním způsobem odlišují ve struktuře 
nákladů: 

- automobilová doprava vyžaduje relativně nízké zřizovací a fixní náklady, ale má vel-
ké náklady variabilní, což mimo jiné souvisí i s její vysokou energetickou náročností 
a téměř výhradní orientací na kapalná uhlovodíková paliva, 

- kolejová doprava vyžaduje dost vysoké zřizovací a fixní náklady, ale má výhodu 
v nízké úrovni variabilních nákladů, což mimo jiné souvisí i s její nižší energetickou 
náročností a s její orientací především na elektrickou energii. 

 
Z tohoto porovnání vyplývá, že optimální rozdělení výkonů mezi silniční (zejména individuální 

automobilovou) a kolejovou dopravou sleduje jejich využití tam, kde jsou výhodné: 
- automobilové dopravě náleží nepravidelné, slabé a občasné přepravy, 
- kolejové dopravě náleží pravidelné, silné a časté přepravy. 
 
Silný přesun obyvatelstva z venkova do měst váže oblasti optimálního využití kolejové dopra-

vy na města. Velký počet lidí žijících ve městech generuje poptávku po přepravě v několika úrovních: 
- městská doprava, 
- příměstská/regionální doprava, 
- meziměstská doprava. 
 
Ve všech těchto segmentech je smysluplné aplikovat veřejnou kolejovou dopravu, neboť 

v nich existuje silná a pravidelná poptávka po přepravě osob i nákladů. Existuje proto předpoklad její-
ho využití a tedy i hospodárnosti. Kolejová doprava zároveň napomáhá odlehčit přetížené ulice, silnice 
i dálnice od příliš silné automobilové dopravy. 

Skutečnost je však odlišná. V řadě případů přejímá silniční automobilová doprava roli hro-
madné kolejové dopravy, neboť slouží silným a pravidelným přepravám. To platí jak pro osobní, tak i 
pro nákladních dopravu. Denně vyjíždí řada automobilů ve stejných a pravidelných trasách. Ze systé-
mového hlediska je náhrada vlaku konvojem vozidel, která mají násobně větší valivý odpor i aerody-
namický odpor a přitom místo elektrické energie spotřebovávají kapalná uhlovodíková paliva, jevem 
nežádoucím. 

Používání automobilů na výkonech, které jsou více vhodné pro kolejovou dopravu, má nega-
tivní důsledky nejen ekonomické, ale i ekologické. Příliš silnou automobilovou dopravou jsou obtěžo-
váni obyvatelé měst i vesnic. Avšak ani všeobecně prospěšné cíle nelze v demokratické společnosti 
prosazovat restrikcemi. Jediným prostředkem ke zvýšení podílu veřejné kolejové dopravy na úkor 
automobilové dopravy je pozitivní motivace obyvatelstva k jejímu používání, tedy nabídka kvalitních a 
cenově dostupných služeb. 

Dva základní trendy vývoje lidské společnosti – růst osobní svobody a růst bohatství občanů 
vedou zcela přirozeně k individualizaci dopravy. Svobodný občan se nechce podřizovat řádu, kterým 
veřejná doprava nepochybně je a bohatý občan nemá potíže s úhradou vyšších nákladů, souvisejících 
s nepříliš hospodárnou individuální dopravou. Ve svobodné a bohaté společnosti není snadné prosa-
zovat hromadnou dopravu. 



 

2 Dopravní systém 
Správná volba dopravního systému je důležitým faktorem k tomu, aby nabídka veřejné hro-

madné dopravy byla náležitě atraktivní a přitom též ekonomicky vyvážená. Skutečnost je však zpravi-
dla taková, že dopravní systém nebývá s vývojem potřeb měněn. Ze setrvačnosti je na jednotlivých 
místech zachováván a využíván takový, jaký tam byl před mnoha lety zaveden.  

Dobře je to patrno ve městech, na systémech městské hromadné dopravy osob. Jen některá 
města využívají dopravní systém odpovídající jejich velikosti. Korelace mezi posloupností taxi – auto-
busy – trolejbusy – tramvaje – metro a počtem obyvatel není vždy zachována. Jsou malá poklidná 
města s méně než 100 000 obyvateli a již více než století používají tramvaje, které se poklidně prodí-
rají jejich uličkami podle kostelů, hospůdek a podloubí. Ale jsou i města s několika miliony obyvatel, 
která mají ve svých rušných ulicích tisíce taxi a autobusů, ale ve městě ani pod městem žádné kolejo-
vé vozidlo. Tramvaj znají jen v nemnoha světových metropolích, podzemní dráha slouží v mnoha měs-
tech s jedním milionem obyvatel, ale schází v některých desetimilionových velkoměstech. 

Šťastně či nešťastně, vhodně či nevhodně, úměrně či neúměrně zvolený dopravní systém ne-
bývá měněn a v daném městě zůstává sto i více let, lidé mu přivyknou. Ale jsou i případy, kdy nastu-
pující generace nechá zaniknout to, co její předchůdci vytvořili. Obě tyto alternativy jsou velkým zá-
vazkem pro ty, kteří připravují v některém z měst další (nový) dopravní systém. Rozhodují o investici 
řádu miliard, zakládají dílo, ve kterém budou příští generace (v lepším případě) pokračovat. Zvolí 
správně jeho dimenzi a jeho účel? 

Nově vytvářený dopravní systém bude sloužit spíš budoucím generacím než generaci, která 
o jeho vytvoření rozhodla. Proces od úvodních studií až po dobudování systému trvá nikoliv roky, ale 
desetiletí. Ti kdo jej tvoří, si jej v aktivním věku již příliš neužijí. Není snadné odhadnout, jaké dopravní 
potřeby budou mít naši následovnici, kteří budou námi navržené systémy využívat a splácet. 

 

3 Obecné otázky 
Předpokládané přepravní proudy, tedy určení kolik osob bude odkud kam za několik desetiletí 

cestovat, jsou základními údaji pro rozhodování o novém dopravním systému, při dimenzování jeho 
přepravní výkonnosti a pro výpočet jeho rentability. Ve srovnávacích studiích se často rozhoduje 
o výběru optimálního řešení podle odchylek v řádu jednotek procent. Avšak na tři v současnosti již 
známé otázky zásadního rázu, které dokáží naše současné předpoklady a odhady o budoucích pře-
pravních potřebách rozhodujícím způsobem pozměnit, není snadné odpovědět. Všechny tři směřují 
zhruba do let 2020 až 2050, tedy do období, kdy budou občané využívat (a splácet) dopravní systémy, 
které pro ně nyní připravujeme: 

 
a) Kolik bude v té době žít v České republice obyvatel? Byl již překonán propad po-

rodnosti z původní hodnoty kolem 140 000 dětí ročně, potřebných pro prostou re-
produkci zhruba desetimilionového národa, na pouhých zhruba 90 000 dětí ročně, 
který působil v posledních přibližně deseti letech? S touto otázkou též souvisí podo-
tázka, zda bude nový dopravní systém sloužit především stále spěchajícím ekono-
micky aktivním občanům v produktivním věku, nebo přestárlé a nepříliš bohaté a 
nepříliš spěchající populaci? 

 
b) Kde budou žít obyvatelé České republiky? V těsně sebe stojících vysokých domech 

ve městech, kam se z venkova postupně stěhovali celá staletí, nebo v rodinných 
domcích roztroušených v okolních obcích, kam se obyvatelstvo z měst v posledních 
letech rok od roku stále intenzivněji stěhuje? Tyto dva odlišné způsoby bydlení pro-
vází řádově odlišná plošná hustota obyvatelstva, a ta je základním faktorem pro 
volbu dopravního systému. 

 
c) Jak změní mobilitu obyvatelstva disproporce mezi rostoucí poptávkou po pohon-

ných hmotách na bázi kapalných uhlovodíkových paliv a přírodními limity intenzity 
těžby ropy? Zastaví eskalace cen ropy (jaro 2007/jaro 2008: cena ropy vzrostla za 
rok na dvojnásobek) rozvoj automobilizmu? Bude za několik let veřejná hromadná 
doprava individuálnímu automobilizmu ještě jen konkurovat, nebo jej již bude na-
hrazovat, tedy pomáhat řešit krizi mobility? 

 



Odhadnout správnou odpověď na tyto otázky není snadné. Přitom znalost trendů do budou-
cích let je pro kvalifikované rozhodování o podobě dopravních systémů, které mají sloužit lidem 
v letech 2020 až 2050, dost zásadní. Pouze podle dnešního stavu a pouze pro současné přepravní 
potřeby nové systémy tvořit nelze. 

 

4 Vlastnosti a parametry dopravních systémů 
Každý z dopravních systémů má řadu vlastností – kvalitativních i kvantitativních. Těchto vlast-

ností je mnoho a navzájem se ovlivňují. Čím podrobněji a více parametry jsou jednotlivé systémy po-
psány, tím obtížněji jsou navzájem porovnatelné. Jsou-li naopak systémy popsány jednoduše, je sice 
jejich vzájemné srovnání snadnější, ale také méně komplexní. Záleží nejen na všeobecně platném 
pořadí hodnot (které se vyvíjí), ale i na odbornosti zpracovatele srovnávacích studií, které vlastnosti 
vezme v úvahu a jakou váhu jim přidělí. 

Výsledkem analýzy konkrétních podmínek mohou být ve vztahu k výběru vhodného dopravní-
ho systému v zásadě tři druhy doporučení: 

- zda je daná lokalita spíš vhodná pro individuální dopravu (pěší chůze, jízdní kolo, 
automobil, …), nebo pro hromadnou dopravu - vždy jde o kombinaci obou těchto 
druhů, 

- zda v dané lokalitě postačí silniční doprava, nebo zda je důvod ke zřízení a provozo-
vání kolejové dopravy, 

- jaké druhy kolejové dopravy (pouliční dráha, pozemní, podzemní či nadzemní měst-
ská železnice, veřejní železnice, …) jsou pro danou lokalitu vhodné a to buď jednot-
livě, nebo ve vzájemné kombinaci. 

 
Dvěma základními kvalitativními parametry dopravního systému jsou dostupnost zastávek 

a cestovní rychlost. V případě individuální dopravy spolu dostupnost a cestovní rychlost v podstatě 
nesouvisí, neboť vzdálenost parkoviště od domu a rychlost jízdy se navzájem neovlivňují. V případě 
hromadné dopravy je však mezi dostupností a cestovní rychlostí dopravního systému zpravidla silná 
vzájemná vazba, a to negativní.  

Snaha o zlepšení dostupnosti veřejné hromadné dopravy, tedy zvětšení počtu zastávek 
a jejich situování do těsné blízkosti lidských obydlí, respektive míst lidských aktivit (zaměstnání, vzdě-
lání, odpočinek, zábava, nákupy, …) totiž vede k poklesu cestovní rychlosti. Vozidla, která často za-
stavují, jezdí pomalu (dosahují nevelkou technickou rychlost) a mnoho času stráví pobytem na zastáv-
kách: 

 

· 1 ·  

vc …  cestovní rychlost 
vt(Lz)  technická rychlost (ovlivněná vzdáleností zastávek) 
Lz …  vzdálenost zastávek 
T0 …  doba pobytu v zastávce 
 
Nízkou cestovní rychlostí se stává veřejná hromadná doprava ve srovnání s dopravou indivi-

duální neatraktivní. S poklesem vzdálenosti zastávek též rostou i náklady na zřízení a provoz doprav-
ního systému (větší počet vozidel z důvodu poklesu oběhové rychlosti, větší spotřeba energie vlivem 
častějšího brzdění, nižší střední obsazení z důvodu větší rozptýlenosti přepravních proudů). 

 
Základním kvantitativním parametrem dopravního systému je jeho přepravní výkonnost. Ta je 

zpravidla hodnocena jednosměrným přepravním tokem, který systém nabízí při nominálním obsazení: 
 

· · · ·
60

 

 
P … jednosměrný přepravní tok (osob/h) 
N … přepravní kapacita (osob) 
n … počet spojů jedním směrem za hodinu 



Nse … počet sedadel 
Nst … počet míst k stání 
h … plošná hustota stojících osob (osob/m2) 
S … plocha k stání (m2) 
Ti … interval mezi spoji (min) 
 
Rozptyl tohoto parametru u jednotlivých dopravních systémů je značný. Kromě velikosti do-

pravního prostředku, charakterizované počtem sedadel a  plochou k stání (v souhrnu: délkou vozidla) 
ji ovlivňují plošná hustota stojících osob a četnost spojů, neboli interval mezi vlaky. Plošná hustota 
cestujících ovlivňuje nejen přepravní kapacitu, ale kvalitu cestování (prostorové pohodlí, snadnost 
nástupu a výstupu, kvalitu vzduchu ve vozidle, …). Někdejší hodnoty plošné hustoty stojících 
5 osob/m2 (normální stav) respektive 8 osob/m2 (maximální obsazení) jsou v současnosti neakcepto-
vatelné. Občan, navyklý používat automobil, se nebude těsnat v návalu. To je proti jeho občanským i 
hygienickým návykům. Jednohodinová maxima ve špičce jsou proto v městské hromadné dopravě 
snižovány k hodnotě kolem 2,5 osob/m2.  

Ve vozidlech městské hromadné dopravy připadají k 1 m2 plochy určené ke stání přibližně dvě 
sedadla. Pokles plošné hustoty stojích cestujících z 8 na 2,5 osoby/m2 tedy vede k poklesu přepravní 
kapacity dopravních prostředků městské dopravy na zhruba 45 % jejich dříve deklarované hodnoty. 

Interval mezi vlaky je dán bezpečností provozu (ovlivňuje jej rychlost jízdy a způsob jejího 
zbezpečení) a dimenzováním pevných trakčních zařízení. Na veřejných železnicích též záleží na tom, 
jak velká část kapacity dopravní cesty je přidělena jednotlivým dopravcům. Jednokolejné tratě mají 
pochopitelně výrazně nižší dopravní možnosti, než tratě dvojkolejné. 

 
Dalšími důležitými kvantitativními parametry dopravního systému jsou náklady a výnosy. Ná-

klady lze rozdělit na fixní (v podstatě vázaných na infrastrukturu – její odpis a základní údržba) a na 
variabilní (v podstatě vázaných na vozidly vytvářenou přepravní nabídku – odpis a údržba vozidel, 
spotřeba energie, mzdové náklady řidičů, opotřebení infrastruktury). Přitom infrastruktura je v zásadě 
určena velikostí přepravní výkonnosti, na který byl systém dimenzován, avšak náklady související 
s vozidly plynou úměrně přepravní výkonnosti, která je nabízena. Tržby jsou ale dány jen na skutečně 
dosahovanými přepravními výkony, tedy přepravenými cestujícími. 

Citlivé vnímání a rozlišování tří v předchozím odstavci zmíněných kategorií přepravní výkon-
nosti, respektive přepravního toku, tedy: 

 
- hodnoty, na kterou má být systém dimenzován, 
- hodnoty, kterou bude systém pravidelně nabízet, 
- hodnoty, na kterou bude systém cestujícími skutečně využíván 

 
 je základním předpokladem k správnému návrhu. 
 
V následující tabulce jsou uvedeny charakteristické parametry dopravních systémů v České republice. 
Jde o směrné hodnoty možností jednotlivých systémů. V souladu se zvyklostmi (danými přepravními 
vzdálenostmi a ekonomickými pravidly) jsou stojící osoby uvažovány jen u městské hromadné dopra-
vy, nikoliv na železnici. Pře nezanedbatelný vliv velikosti vozidla je zřejmé, že dominantní vliv na veli-
kost přepravní výkonnosti má četnost spojů, tedy délka intervalu mezi vlaky. Tento údaj je rovněž dů-
ležitým ukazatelem kvality veřejné dopravy, neboť ovlivňuje dobu čekání na přepravu.  
 
systém vozidlo sedadel stojících   

osob         
2,5 /m2 

cekem 
osob 

int. jednosm. 
přepravní 
tok 

vzdál. 
zast. 

trať. 
rychl. 

cest. 
rychl. 

rozměr     min osob/h km km/h km/h 
tramvaj KT 8 54 89 143 1,5 4 290 0,5 50 20 
metro M 1 224 388 612 2 18 360 1 80 36 
příměstská 
železnice 

2 x 471 300 0 600 30 1 200 2 120 55 

regionální 
železnice 

2 x 814 84 0 168 60 168 3 60 40 

 
 



5 Kombinace různých systémů 
Protichůdnost požadavků na snadnou dostupnost zastávek a na cestovní rychlost vede 

k tomu, že s růstem velikosti obsluhovaného území vzniká potřeba rozlišovat a kombinovat dva či více 
systémy které plní odlišné úlohy: 

 
- páteřový (tahový) systém, u kterého je vyšší hodnota cestovní rychlosti preferována 

před snadnou dostupností (nízkou vzdáleností) zastávek. Takový systém prochází 
zemím přímo, nesousedí přímo s domy a má větší vzdálenost zastávek, 

- plošný (rozptylový) systém, u kterého je snadná dostupnost zastávek preferována 
před cestovní rychlostí. Takový systém prochází území s četnými zajížďkami mimo 
základní směrovou osu, je veden v těsné blízkosti domů a má malou vzdálenost za-
stávek. 

 
Mezi oběma systémy jsou přestupové vazby, plošný sytém slouží jako napáječ systému páte-

řového.  
 Je evidentní, že časové ztráty při přestupech musí být prostorovým řešením stanic i návaznos-
tí jízdních řádů minimalizovány, jinak by přestup na páteřový systém nepřinášel ve srovnání se sou-
běžnou jízdou plošným systémem očekávaný tahový efekt.  
 Přestupy jsou však ještě výraznějším prvkem ve veřejné hromadné dopravě. S velikostí území 
roste i potřeba obsluhovat jej (i v rámci jednoho systému) více linkami, neboť obálka izochron akcep-
tovatelné pěší dostupnosti zastávek pokrývá jen poměrně úzký pruh území podél osy, kterou vede 
dopravní trasa. Přestupy jsou nutností i mezi jednotlivými linkami téhož systému.  
 Zkušenost ukazuje, že kvalitní (bezbariérové, prostorově blízké a časově provázané) vyřešení 
přestupových vazeb mezi jednotlivými dopravními systémy je účelnější, než pokus se přestupům vy-
hnout tím, že páteřový dopravní systém plní i roli systému plošného, respektive že plošný systém plní i 
roli sytému páteřového. Nemá logiku zdržovat cestující na větší vzdálenosti a zvyšovat energetickou 
náročnost dopravy častým zastavováním kapacitních dopravních prostředků v málo frekventovaných 
zastávkách pro nástup či výstup několika osob. 

 

6 Elektrická trakce 
S výjimkami trolejbusů a regionálních motorových vozů je ve vztahu k městské a příměstské 

dopravě kolejová doprava spojována s elektrickým napájením a silniční doprava se spalovacími moto-
ry na kapalná uhlovodíková paliva. Objektivní výhodou elektrické vozby je lokální ekologie, tedy čistota 
v místě provozu - byť za cenu přenesení negativních jevů, provázejících výrobu elektrické energie na 
jiné, městu vzdálené místo. Další výhodou elektrické energie je velká rozmanitost způsobů jejího zís-
kávání. Tato rozmanitost dává do budoucna naději, že elektřina nebude zdražována tak prudce, jako 
kapalná paliva. Ta jsou totiž na svém základním zdroji – přírodní ropě závislá téměř výhradně. 
V zastávkové dopravě je velkou předností elektrického pohonu schopnost rekuperačního brzdění, tedy 
neměnit kinetickou energii jedoucího vozidla na teplo, ale převést ji na dále použitelnou elektrickou 
energii. 

Do budoucna však nemusí být elektrická trakce jen výsadou kolejových vozidel. Vývoj na stra-
ně zásobníků elektrické energie, a to jak pomalých (nové technologie v oblasti elektrochemických 
akumulátorů), tak i rychlých (dvouvrstvé kondenzátory), vytvářejí podmínky pro reálnost stavby a pro-
vozu městských elektrobusů. Na rozdíl od trolejbusů nepotřebují trakční vedení, což je výhoda nejen 
ekonomická, ale i provozní. Jejich větší flexibilita velmi dobře odpovídá trendu snižující se plošné kon-
centrace bydlení. Tato vozidla se v budoucnu mohou stát velmi vhodným plošným (rozptylovým) do-
plňkem páteřových kolejových systémů. 

 

7 Lehká vozidla 
Energetická náročnost rychlé osobní dopravy - železniční, automobilové i letecké - je rozhodu-

jícím způsobem určena aerodynamickým odporem. Samotná hmotnost rychlých dopravních prostřed-
ků nemá na jejich spotřebu energie podstatný vliv. Ve veřejné zastávkové dopravě však dochází 
k periodickému rozjíždění a zastavování vozidel, tedy k opakovanému vytváření a maření kinetické 
energie. Tento způsob jízdy je energeticky velmi náročný, a proto je potřebné hledat cestu, jak zvýšit 
hospodárnost zastávkových systémů. Jednou z cest k úsporám energie je snížení hmotnosti vozidel. 
Rozhodujícím ukazatelem zastávkových vozidel je hmotnost připadající na jednoho cestujícího. Zahr-
nuje v sobě jak technické řešení vozidla, tak i jeho využití v provozu: 



 
 

 

 

 
m … hmotnost vozidla 
Ns … počet sedadel  
Nc … počet cestujících 
k … poměrné obsazení 
ms … hmotnost vozidla připadající na jedno sedadlo 
mc … hmotnost vozidla připadající na jednoho cestujícího 
 
Nízká hmotnost vozidel se na nákladech životního cyklu (LCC) vozidel podílí třemi efekty: 
- nižší spotřeba energie, 
- nižší náklady na nákup vozidla, 
- nižší náklady na údržbu trati. 
 
Proto je trvalou snahou tvůrců kolejových vozidel pro osobní zastávkovou dopravu, aby byla 

v přepočtu na jedno sedadlo co nejlehčí. Nejde jen o prestižní záležitost, ale o nutnost. Zastávkový 
princip je systémovou nevýhodou veřejné hromadné dopravy při plošné obsluze území – individuální 
automobilová doprava tuto nevýhodu nemá. Na druhou stranu trvale působí i trendy, které hmotnost 
vozidel zvětšují. Jde zejména o požadavky související  s pohodlím a bezpečností cestujících a ty jsou 
prioritně plněny. Proto i přes četná opatření zaměřená k odlehčení vozidel jejich hmotnost postupem 
času roste. 

 

8 Specifika pouliční kolejové dopravy  
Pouliční provoz kolejových vozidel je z mnoha ohledů náročnější než provoz na konvenčních 

železnicích. Větší podélné sklony, menší poloměry oblouků, vysoký měrný trakční a brzdný výkon, 
vysoké rozjezdové zrychlení i zábrzdné zpomalení. Podvozky a pohony mají na hmotnost vozidla 
menší vliv než vozová skříň a vnitřní vybavení. Proto jsou tramvaje ve srovnání s železničními vozidly 
pro příměstskou a regionální dopravu v přepočtu na jedno sedadlo těžší a dražší, a to i přesto, že jsou 
v souladu se svým použitím záměrně méně pevné a méně pohodlné. 

Dokládá to srovnání typických (dosud nejrozšířenějších) kolejových vozidel používaných 
v České republice v tramvajové a v regionální dopravě:  

 
 
parametr rozměr tramvaj motorový vůz 
typ - T 3 810 
délka skříně mm 14 000 13 103 
celková světlost dveří mm 4 029 1 700 
poměr celkové světlosti dveří k délce vozidla % 29 13 
šířka skříně mm 2 500 3 073 
vlastní hmotnost t 16,5 19 
sedadel - 24 56 
hmotnost na délku t/m 1,18 1,45 
hmotnost na plochu kg/m2 471 472 
hmotnost na sedadlo kg 688 339 
max. rychlost km/h 65 80 
pevnost skříně kN 150 1 150 
 



Novější v České republice používaná tramvajová i regionální vozidla jsou v souladu s trendem 
zvyšování pohodlí poněkud těžší (v přepočtu na jedno sedadlo) než jejich předchůdci. To dokládá 
srovnání vozidel aktuálně dodávaných a používaných:  
 
parametr rozměr tramvaj motorová jednotka
typ - Trio 814 
délka skříně mm 20 130 27 600 
šířka skříně mm 2 460 3 003 
vlastní hmotnost t 26 39 
sedadel - 41 84 
hmotnost na délku t/m 1,29 1,41 
hmotnost na plochu kg/m2 526 471 
hmotnost na sedadlo kg 634 464 
 
 

   9 Dvoucestné tramvaje 
Dvoucestné tramvaje, tedy vozidla schopná (ve smyslu Dopravního řádu drah 173/1995 Sb.) 

provozu jak na dráze tramvajové, tak i na dráze celostátní či regionální (tram train), v sobě spojují 
splnění požadavků kladených na městské tramvaje i na železniční vozidla.  
 
Tramvajová (městská) specifika: 

- napájecí napětí 600 V – 750 V, 
- min. poloměr oblouku cca 20 m, 
- zábrzdné zpomalení cca 3 m/s2, 
- nápravová hmotnost max. 11 t, 
- výška nástupního prostoru cca 350 mm, 

 
Železniční specifika: 

- napájecí napětí 3 000 V, resp. 25 000 V, 
- rychlost cca 100 km/h, 
- pevnost vozové skříně podle EN 12 663, 
- pevnost čelního skla podle UIC 651, 
- vlakový zabezpečovač, 
- obousměrnost. 

 
Současné splnění těchto požadavků je bez nadsázky vrcholným dílem současné techniky ko-

lejových vozidel. Jde totiž o mimořádně náročné a v mnoha bodech protichůdné zadání. Železniční 
požadavky na pevnost vozové skříně vedou (zejména při jejím prolomení nízkopodlažními částmi) 
k její vyšší hmotnosti, hmotnost zvyšuje i použití dvousystémové elektrické výzbroje, vlakového za-
bezpečovače, pevných čelních skel i obousměrnost. Přitom však nelze překročit limit nápravového 
zatížení městských tramvajových tratí, nezbývá tedy než použít větší počet dvojkolí, tedy podvozků. 
To je sice v souladu s respektováním dalšího požadavku městských tramvajových tratí, tedy zajištění 
průjezdnosti oblouky o malém poloměru, ale znamená to další zvýšení celkové hmotnosti. Z hlediska 
parametru hmotnost připadající na jedno sedadlo jsou tedy dvoucestné tramvaje těžší než tramvaje 
a podstatně těžší než železniční vozidla pro regionální dopravu.  

Z hlediska velikosti nákladů na pořízení vozidel i na energii potřebnou k jejich provozu se pro-
to jeví orientace na jednoúčelově řešená vozidla zvlášť pro pouliční provoz a zvlášť pro provoz na 
železnicích výhodnější než orientace na univerzální dvoucestná vozidla. Navíc trendy v železniční 
dopravě, zejména přetížení příměstských úseků souběhem intenzivní dálkové i místní dopravy 
a z toho vyplývající nedostatek volné kapacity dopravní cesty a postupná povinnost používat vozidla 
řešená podle TSI CR RST, nejsou použití dvoucestných vozidel příliš nakloněny.  

 
 

 10. Závěr 
Městská kolejová doprava se ve dvacátém století nevyvíjela příliš pozitivně. Devadesát pro-

cent tramvajových provozů zaniklo. Městské železnice (metro) přenechaly povrch automobilům 
a s vynaložením značných nákladů se uchýlily do podzemí.  



Se začínajícím jednadvacátým stoletím přichází nová skutečnost: ropa, která pokrývá 
95 % energie pro dopravu, bude stále dražší. Převis poptávky nad nabídkou žene její cenu vzhůru. 
Drahá energie mění pořadí hodnot. Začne být zájem o energeticky úsporná řešení. To je velká výzva 
a velká příležitost pro veřejnou hromadnou dopravu, zejména pro kolejovou dopravu v elektrické trak-
ci. V souvislosti se zvyšováním atraktivnosti její nabídky je potřebné se zamyslet nad funkcí 
a vlastnostmi jednotlivých druhů kolejových systémů a rozvíjet takové, které budou v daných podmín-
kách nejvýhodnější.   

 


