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Cíl opatření 

• Vytvoření systému dálkové regulace topení 

v tramvajích a trolejbusech 

• Omezení nákladů na veřejnou dopravu bez 

negativních vlivů na cestující 

• Optimalizace spotřeby elektrické energie v 

tramvajích a trolejbusech jako výsledek on-line 

sledování spotřeby na jednotlivých měnírnách a 

regulace topení ve vozidlech v případě potřeby. 

• Snížení nákladů za zajištění rezervované kapacity 

• Omezení špiček ve spotřebě elektrické energie 

díky regulaci čtvrthodinových maxim (důležité 

pro stanovení rezervované kapacity). 



Realizace projektu 

•  10/2008: vývoj systému 

•  Topná sezóna 2009/2010: pilotní projekt of 38 vozidel  

•  2011: vybavení všech 386 řídících vozidel systémem 

regulace topení 

 

 Technické řešení systému 

• byl vyvinut modul pro regulaci topení do tramvají a 

trolejbusů – nutnost schválení Drážním úřadem 

• nové propojení ve vozidlech:  

 palubní počítač – modul – topení 

• upgrade řídícího centra – vytvoření spojení mezi 

všemi měnírnami a řídícím centrem s přenosem 

informací o aktuální spotřebě 

• automaticky generované příkazy k zapnutí / vypnutí 

topení ve vozidlech posílané radiovou sítí 

• max. délka vypnutí topení je 5 min ve čtvrthodině 



Systém topení v tramvajích 



     

Modul instalovaný do tramvají a trolejbusů 



Napájecí systém v Brně se všemi měnírnami 



On-line informace o spotřebě elektrické energie z jednotlivých měníren 



Průměrná spotřeba elektrické energie v průběhu pracovního dne 



Spotřeba elektrické energie v jednotlivých čtvrthodinách 



Predikce spotřeby elektrické energie ve čtvrthodině 



Výsledky 

• 386 tramvají a trolejbusů vybavených systémem 

dálkové regulace topení 

• Vybudováno on-line spojení: 

 měnírny – řídící centrum - vozidla 

• upgrade řídícího centra 

 

 Rozpočet  

Investiční náklady: 

60 000 € (1,5 mil.Kč) 

 

Roční úspory: 

70 000 € (1,75 mil.Kč) 

 

Od zavedení projektu uspořil DPMB 
díky zavedení systému více  

než 150 000 € (3,7mil.Kč) ! 



Evaluace projektu (ověření výsledků) 

• Dotazník spokojenosti cestujících – před 

zavedením projektu (2009) a následně po zavedení 

systému (2011) 

   Web dotazník, dotazník v časopise – celkem asi 

2300 respondentů 

• Měření teploty ve vozidlech – cca 350 vozidel 

• Výsledné procento snížení rezervované kapacity 

 

Výsledky 

• Spokojenost cestujících je po zavedení systému 

stejná jako před jeho zavedením 

• Průměrná teplota ve vozidlech je po zavedení 

systému stejná jako před jeho zavedením 

• Procento rezervované kapacity bylo po zavedení 

projektu sníženo z 13% na 7% 



Výhody systému 

• Nákladově a energeticky úsporné využití 

elektrické energie v tramvajích a trolejbusech 

• Snížení rezervované kapacity z 13% na 7% a tím i 

snížení platby za rezervovanou kapacitu 

• Celkové snížení nákladů 

• Snížení spotřeby elektrické energie  

• Bez negativních vlivů na cestující 



Děkuji za pozornost! 

 

Další informace: 

Zdeněk Jarolín: zjarolin@dpmb.cz 

 


