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ČVUT FD

PROJEKTOVPROJEKTOVÁÁ VÝUKAVÝUKA

→→ Na Na ČČVUT FD probVUT FD probííhháá tzv. tzv. „„projektovprojektováá výukavýuka““
›› ZpZpůůsob výuky zavedený bývalým dsob výuky zavedený bývalým děěkanemkanem

prof. Ing. Petrem MOOSEM, CSc.prof. Ing. Petrem MOOSEM, CSc.

›› Studenti si zvolStudenti si zvolíí praktický projekt, v jehopraktický projekt, v jehožž rráámci mci 
pracujpracujíí na zadaných na zadaných úúkolech spojených s praxkolech spojených s praxíí

›› V rV ráámci projektu vyhotovmci projektu vyhotovíí i bakali bakaláářřskskéé a diplomova diplomovéé
prprááce. Vhodnce. Vhodnéé je zejmje zejmééna propojenna propojeníí
s podnikatelským a prs podnikatelským a průůmyslovým sektoremmyslovým sektorem

›› DDííky tky tééto praktickto praktickéé spoluprspoluprááci jsou absolventi lci jsou absolventi léépe pe 
ppřřipraveni na plnipraveni na plněěnníí úúkolkolůů v rv ráámci svých budoucmci svých budoucíích ch 
povolpovoláánníí u podniku podnikůů, zabývaj, zabývajííccíích se dopravouch se dopravou

›› ZamZaměřěřeneníí projektprojektůů vychvycháázzíí z potz potřřeby praxe,eby praxe,
ale i z vizale i z vizíí studentstudentůů a jejich za jejich záájmjmůů 2/29



ČVUT FD

KRKONOKRKONOŠŠSKSKÉÉ METROMETRO
–– FAKULTNFAKULTNÍÍ DRDRÁÁHAHA

→→ Projekt zaloProjekt založžený 29.IX.2009ený 29.IX.2009

→→ SouSouččasnasnéé vedenvedeníí ÚÚstavem stavem řříídicdicíí technikytechniky
a telematiky (16 120)a telematiky (16 120)
›› Ing. JindIng. Jindřřich SADIL, Ph.D.ich SADIL, Ph.D.

›› Ing. Martin LESO, Ph.D.Ing. Martin LESO, Ph.D.

›› Ing. Milan MARVANIng. Milan MARVAN

›› doc. PhDr. Mdoc. PhDr. Máária Jria JÁÁNENEŠŠOVOVÁÁ, CSc., CSc.

→→ Projekt se zabývProjekt se zabýváá komplexnkomplexníím m řřeeššeneníím m 
regionregionáálnlníí dopravy s ddopravy s důůrazem na udrrazem na udržžitelnitelnéé
zapojenzapojeníí regionregionáálnlníích ch žželeznic do celkoveleznic do celkovéého ho 
dopravndopravníího systho systéémumu
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ČVUT FD

REGIONREGIONÁÁLNLNÍÍ TRATTRATĚĚ

→→ ČČeskeskáá republika mrepublika máá cca 4 000 kmcca 4 000 km
regionregionáálnlníích tratch tratíí

→→ Skoro polovina je Skoro polovina je řříízena dle pzena dle přředpisu pro edpisu pro 
zjednoduzjednoduššenenéé řříízenzeníí dopravy Sdopravy SŽŽDC D3DC D3

→→ Postaveny dle potPostaveny dle potřřeb investoreb investorůů ppřřed 100 letyed 100 lety
›› SmSměěrovrovéé a výa výšškovkovéé vedenvedeníí

›› Daleko od dneDaleko od dneššnníích potch potřřeb dopravyeb dopravy

›› Velký poVelký poččet et žželeznielezniččnníích pch přřejezdejezdůů
s nedostates nedostateččnou nou úúrovnrovníí zabezpezabezpeččeneníí
omezujomezujííccíí rychlost drrychlost dráážžnníího vozidlaho vozidla
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ČVUT FD

REGIONREGIONÁÁLNLNÍÍ TRATTRATĚĚ

→→ RegionRegionáálnlníí dopravdopravěě je kladena menje kladena menšíší
pozornost pozornost –– je ve stje ve stíínu koridorových tratnu koridorových tratíí

→→ TratTratěě jsou dlouhodobjsou dlouhodoběě podfinancovpodfinancováányny
a nedocha nedocháázzíí k jejich rozvoji a dk jejich rozvoji a důůkladnkladnéé úúdrdržžbběě

→→ PPřři rekonstrukci rekonstrukcíích se provch se provááddíí zbytezbyteččnněě
naddimenzovannaddimenzovanáá infrastrukturainfrastruktura
›› Ekonomicky neefektivnEkonomicky neefektivníí –– nevratnnevratnáá investiceinvestice

→→ NedostateNedostateččnnáá úúroveroveňň bezpebezpeččnostinosti
a automatizace provozu na trata automatizace provozu na tratííchch
se zjednoduse zjednoduššeným eným řříízenzeníím podle D3m podle D3

→→ NevhodnNevhodnáá vozidlavozidla
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ČVUT FD

NNÁŠÁŠ CCÍÍLL

→→ ZZřříízenzeníí fakultnfakultníí drdrááhy hy –– praktickpraktickéé laboratolaboratořře e 
pro ovpro ověřěřovováánníí výzkumných cvýzkumných cííllůů projektovprojektovéé
výuky na výuky na ČČVUT FD, výuka studentVUT FD, výuka studentůů praxpraxíí

→→ Snaha o minimalizaci nSnaha o minimalizaci náákladkladůů na na 
zabezpezabezpeččovacovacíí zazařříízenzeníí v infrastruktuv infrastruktuřřee

→→ Provoz Provoz „„lehkýchlehkých““ vozidel pro menvozidel pro menšíší rychlostirychlosti
a mena menšíší ppřřepravnepravníí nnáárokyroky

→→ ZatraktivnZatraktivněěnníí žželeznielezniččnníí dopravydopravy
pro zpro záákaznkaznííka ka –– cestujcestujííccííhoho

→→ ZachovZachováánníí technickotechnicko--kulturnkulturnííhoho
odkazu naodkazu naššich pich přředkedkůů
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ČVUT FD

Fakultní dráha ČVUT FD v Praze

Martinice v Krkonoších
– Jilemnice –

Rokytnice nad Jizerou

ŽŽELEZNIELEZNIČČNNÍÍ TRATRAŤŤ ČČ. . 

042042
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ČVUT FD

LOKALITALOKALITA

→→ MartiniceMartinice v Krkonov Krkonošíších ch –– RokytniceRokytnice n. Jiz.n. Jiz.
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ČVUT FD

TYPICKTYPICKÁÁ REGIONREGIONÁÁLNLNÍÍ
TRATRAŤŤ

→→ JednokolejnJednokolejnáá

→→ KoncovKoncováá

→→ NeelektrifikovanNeelektrifikovanáá

→→ ZahZaháájenjeníí provozuprovozu
7. XII. 18997. XII. 1899

→→ MMíístnstníí drdrááha Jilemnice ha Jilemnice –– Roketnice, a. s.Roketnice, a. s.

→→ 1949 dr1949 drááha znha znáárodnrodněěnana

→→ MaximMaximáálnlníí tratraťťovováá rychlost 50 km/hrychlost 50 km/h

→→ RovinatRovinatéé úúseky i hluboký kaseky i hluboký kaňňon on řřekyeky

→→ Mosty, tunel, pMosty, tunel, přřejezdyejezdy
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ČVUT FD

TYPICKTYPICKÁÁ REGIONREGIONÁÁLNLNÍÍ
TRATRAŤŤ



ČVUT FD

NEZISKOVÝ SEKTORNEZISKOVÝ SEKTOR

→→ ProvozovProvozováánníí drdrááhy formou neziskovhy formou neziskovéé
spolespoleččnosti (o. p. s.) se znosti (o. p. s.) se zřřizovateli:izovateli:
ČČVUT, Jilemnicko VUT, Jilemnicko –– svazek obcsvazek obcíí
a Pa PřřííKrM, o. s.KrM, o. s.

→→ PartnePartneřři z i z řřad výrobcad výrobcůů drdráážžnníího zaho zařříízenzeníí, , 
stavebnstavebníích firem a mch firem a míístnstníích podnikch podnikůů

→→ SponzorskSponzorskéé dary a dotace EU a samosprdary a dotace EU a samospráávv

→→ ŘŘíízenzeníí systsystéému Svazky mmu Svazky měěst a obcst a obcíí Jilemnicko Jilemnicko 
a Krkonoa Krkonošše e –– úúvahy o magistrvahy o magistráátu Krkonotu Krkonoššee
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ČVUT FD

PROPROČČ „„NEZISKOVÝNEZISKOVÝ““??

→→ VýzkumnVýzkumnáá ččinnost je nevýdinnost je nevýděěleleččnnáá
›› Investice výnosInvestice výnosůů zpzpěět do dalt do dalšíšího výzkumu a rozvojeho výzkumu a rozvoje

→→ SluSlužžba obyvatelba obyvatelůům a turistm a turistůůmm
›› EkologickEkologickéé řřeeššeneníí v nv náárodnrodníím parku (omezenm parku (omezeníí IAD)IAD)

→→ LepLepšíší dadaňňovovéé podmpodmíínkynky

→→ VyVyššíšší podpodííl spolufinancovl spolufinancováánníí z fondz fondůů EUEU

→→ LepLepšíší pozice pro sponzorypozice pro sponzory

→→ SpoluprSpoluprááce se ce se šškolamikolami

→→ ZapojenZapojeníí dobrovolndobrovolnííkkůů a nada nadššencencůů
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ČVUT FD

SOUSOUČČASNÝ STAVASNÝ STAV
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ČVUT FD

CCÍÍLE PROJEKTU KrMLE PROJEKTU KrM

→→ Význam pro výzkum:Význam pro výzkum:
›› Jediný dopravce i provozovatel drJediný dopravce i provozovatel dráážžnníí

infrastruktury s kvalitninfrastruktury s kvalitníím zm záázemzemíímm

›› ZkuZkuššebnebníí tratraťť pro npro náávrhy zabezpevrhy zabezpeččovacovacíího zaho zařříízenzeníí
a vozidel pro regiona vozidel pro regionáálnlníí provozprovoz

›› Automatizace tratAutomatizace tratíí dnes provozovaných podle D3dnes provozovaných podle D3

›› ŘŘeeššeneníí zabezpezabezpeččeneníí žželeznielezniččnníích pch přřejezdejezdůů

›› NovNovéé vozidlo vozidlo „„lehklehké“é“ konstrukcekonstrukce

›› PropojenPropojeníí zabezpezabezpeččovacovacííhoho
a informaa informaččnníího systho systéémumu

›› SouSouččinnost vozidel s infrastrukturouinnost vozidel s infrastrukturou
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ČVUT FD

CCÍÍLE PROJEKTU KrMLE PROJEKTU KrM

→→ Max. traMax. traťťovováá rychlost arychlost ažž 80 km/h80 km/h

→→ Rekonstrukce infrastrukturyRekonstrukce infrastruktury

→→ ZvýZvýššeneníí bezpebezpeččnosti automatizacnosti automatizacíí dopravydopravy
(v souvislosti s výzkumným projektem)(v souvislosti s výzkumným projektem)

→→ PPřřididáánníí nových výhyben pro knových výhyben pro křřiižžovováánníí
(sn(sníížženeníí ppřřenosu zpoenosu zpožždděěnníí na celou trana celou traťť))

→→ VVěěttšíší popoččet zastet zastáávek, zastvek, zastáávky na znamenvky na znameníí
„„blblíížže ze záákaznkaznííkovikovi““

→→ VVěěttšíší bezpebezpeččnost nost –– ppřřejezdovejezdováá signalizacesignalizace
na vna vššech pech přřejezdechejezdech
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ČVUT FD

PILOTNPILOTNÍÍ PROJEKT PROJEKT 
„„VLAKOTRAMVAJEVLAKOTRAMVAJE““

→→ NovNováá vozidla vozidla –– nníízkopodlazkopodlažžnníí obousmobousměěrnrnáá
ttřřííččlláánkovnkováá beztrolejovbeztrolejováá
tramvaj s hybridntramvaj s hybridníímm
pohonem na CNGpohonem na CNG
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ČVUT FD

PILOTNPILOTNÍÍ PROJEKT PROJEKT 
„„VLAKOTRAMVAJEVLAKOTRAMVAJE““

→→ ProdlouProdloužženeníí drdrááhy k vlekhy k vlekůůmm
v ROKYTNICI nad Jizerou po jiv ROKYTNICI nad Jizerou po jižž existujexistujííccíí
silnisilniččnníí komunikaci tramvajovým zpkomunikaci tramvajovým způůsobemsobem
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ČVUT FD

PILOTNPILOTNÍÍ PROJEKT PROJEKT 
„„VLAKOTRAMVAJEVLAKOTRAMVAJE““
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ČVUT FD

STAV STAV ŘŘEEŠŠENENÍÍ
PROJEKTUPROJEKTU

→→ InformaInformaččnníí systsystéémy my –– digitdigitáálnlníí řříízenzeníí tabultabulíí
informainformaččnníího zaho zařříízenzeníí PragotronPragotron

→→ ŘŘeeššeneníí hybridnhybridníího pohonu pro lehkho pohonu pro lehkáá
kolejovkolejováá vozidla na CNGvozidla na CNG
›› PoPořříízenzeníí experimentexperimentáálnlníí soupravysoupravy

›› „„PlynofikacePlynofikace““ lokomotivy 714lokomotivy 714

›› Koncepce hybridnKoncepce hybridníího pohonu ho pohonu -- testovantestovaníí bateribateriíí

→→ Studie proveditelnosti a legislativnStudie proveditelnosti a legislativníí podklady podklady 
pro zalopro založženeníí obecnobecněě prospprospěěššnnéé spolespoleččnosti nosti 
KrkonoKrkonoššskskéé metrometro

20/29



ČVUT FD

STAV STAV ŘŘEEŠŠENENÍÍ
PROJEKTUPROJEKTU

→→ DigitDigitáálnlníí řříízenzeníí informainformaččnníích tabulch tabulíí PragotronPragotron

21/29



ČVUT FD

STAV STAV ŘŘEEŠŠENENÍÍ
PROJEKTUPROJEKTU

→→ DigitDigitáálnlníí řříízenzeníí informainformaččnníích tabulch tabulíí PragotronPragotron
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ČVUT FD

STAV STAV ŘŘEEŠŠENENÍÍ
PROJEKTUPROJEKTU

→→ DigitDigitáálnlníí řříízenzeníí informainformaččnníích tabulch tabulíí PragotronPragotron
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ČVUT FD

STAV STAV ŘŘEEŠŠENENÍÍ
PROJEKTUPROJEKTU

→→ HybridnHybridníí pohon se CNG pro kolejovpohon se CNG pro kolejováá vozidlavozidla
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ČVUT FD

STAV STAV ŘŘEEŠŠENENÍÍ
PROJEKTUPROJEKTU

→→ HybridnHybridníí pohon se CNG pro kolejovpohon se CNG pro kolejováá vozidlavozidla
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ČVUT FD

STAV STAV ŘŘEEŠŠENENÍÍ
PROJEKTUPROJEKTU

→→ HybridnHybridníí pohon se CNG pro kolejovpohon se CNG pro kolejováá vozidlavozidla



ČVUT FD

STAV STAV ŘŘEEŠŠENENÍÍ
PROJEKTUPROJEKTU

→→ Aplikace na testovacAplikace na testovacíí soupravsoupravěě KrMKrM

→→ Architektura pohonuArchitektura pohonu
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ČVUT FD

SPOLUPRSPOLUPRÁÁCE S CE S 
PARTNERYPARTNERY

→→ VVÍÍTKOVICE Doprava, a. s.TKOVICE Doprava, a. s.

→→ DopravnDopravníí podnik hl. m. PRAHY, a. s.podnik hl. m. PRAHY, a. s.

→→ DopravnDopravníí podnik mpodnik měěst LIBERCE a JnN, a. s.st LIBERCE a JnN, a. s.

→→ KPM Consult, a. s.KPM Consult, a. s.

→→ V dalV dalšíších odvch odvěětvtvíích nach naššeho projektueho projektu
se tse těěšíšíme i na spoluprme i na spoluprááci s Vci s Váámimi
a Vaa Vaššimi podniky a imi podniky a úúřřadyady
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Karel JAKUBŮ, reditel@KrM.cz

www.KrM.czwww.KrM.czwww.KrM.czwww.KrM.cz
UdUděěllááme z Krkonome z Krkonošš METROpoli,METROpoli,

POLE uPOLE užž mmáámeme……

DDĚĚKUJI ZA KUJI ZA 
POZORNOST!POZORNOST!


