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Představení / Presentation
 Město Plzeň / City of Pilsen
 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

4. největší město v ČR,
založeno v roce 1295

Městská hromadná doprava
/ Municipal public transport

Počet obyvatel / No. of residents

Počet linek / No. of lines



167 000 (celá aglomerace
300 000)

Plzeň

Plocha / Area


125 km2

49

Roční výkon / Vehicle km/year


15,2 mil. km

Nezaměstnanost / Unemployment


3%

Charakter města / Character




www.mapy.cz



průmyslové
univerzitní
a také kulturní…

Ročně přepravených osob
/ Passengers per year


107 mil.

64 % výkonů MHD jezdíme již dnes elektricky!
64 % of public transport capacity is electric!
Roční dopravní výkon
/ Annual vehicle km
Trams

5,4 mil. km

Trolleybuses

4,4 mil. km

Buses

5,5 mil. km

trolleybus

29%

trams

35%

Počet vozidel MHD
/ Public transport vehicles
Trams

114

Trolleybuses

90

Buses

120

buses

36%

Plzeňská karta – technologie pro Smart City

Pilsen Card – Smart City Technology

Multifunkční čipová karta +
backoffice
Multifunctional chip card + back office

Plzeňská mini – čipový přívěšek pro
řidiče
 platby parkovného
 nákup jízdenek ve veřejné dopravě

Veřejná doprava
předplatné, nákup jízdenek

Elektronická peněženka
platby v městských institucích

Identifikační systémy
jídelny, knihovny, ...
Kultura
rezervační systém

Pokrytí území 2 krajů
 Plzeňský kraj
 Karlovarský kraj

Připravuje se
 integrace s In Kartou
Českých drah

Plzeňská karta – technologie pro Smart City

Pilsen Card – Smart City Technology

Thousands

Odbavení bezkontaktní platební kartou v městské hromadné dopravě
180

Počet odbavení měsíčně od 04/2015 do 12/2016
/ Number of tickets per month, 04/2015 - 12/2016
157

160
140
115

120
100

84

80

65

60

40

33

20

0

Total number of transactions:
1.7 million

137

Parking – integrace MHD a dopravy v klidu

Parking – public transport integration and stationary traffic
PMDP jsou od 1. 1. 2017 organizátorem statické dopravy
 provoz 2 parkovacích domů v centru (kapacita 613 míst, obsazenost až 60 %)
 zóny placeného stání v širším centru města
100%

Obsazenost a respektovanost v parkovacích zónách
/ Occupancy and respect rates in parking zones
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Naše projekty a záměry
/ Our projects and intentions

Smart City – cíle pracovní skupiny Mobilita
Smart City – goals of Mobility working group
... a příležitosti uplatnění konceptu Mobility jako služby:
1. Bezpečnost / Safety
 Snížení nehodovosti na území města Plzně
 MAAS: méně vozidel v ulicích, méně občasných a nezkušených řidičů
2. Efektivita / Efficiency
 Změna modal splitu ve prospěch MHD, cyklistické a pěší dopravy
 MAAS: nabídnutí alternativ k vlastnictví auta
3. Atraktivita / Attractiveness
 Zvýšení spokojenosti obyvatel města Plzně s dopravou ve městě
 MAAS: cenově dostupné a časově efektivní uspokojení individuálních potřeb
4. Ekologie / Environment
 Snížení emisí CO2 na území města Plzně/Plzeňské aglomerace
 MAAS: nižší intenzita automobilového provozu + elektromobilita

Naše aspirace – PMDP jako systémový integrátor

Our aspirations – PMDP as a system integrator

Aktivní spolupráce při integraci veřejné dopravy v Plzeňském kraji/ Integration in region
Provoz nových přestupních uzlů – Hlavní nádraží, Bory... / PT interchange nodes
Provoz a rozvoj P+R, P+G a parkovacích domů/ Parking system development
Dispečerské řízení integrované dopravy jako služba kraji/ Dispatching
Rozvoj kartového systému, bankovní karta jako nosič předplatného v IDS/ Ticketing
system development
Shromažďování a vyhodnocování dat o mobilitě/ Data gathering and evaluation
Systémová podpora a servis elektromobility/ Electromobility

Integrace údržby tramvajových a trolejbusových tratí s infrastrukturou veřejného
osvětlení/ Integration of PT and public lightning infrastructure

V přípravě nebo realizaci / In preparation or implementation
Prohloubení integrace všech módů veřejné dopravy/ Widening the range of integration
 přestupní uzly
 vyšší provázanost organizace městské a regionální dopravy
 jednotlivé přestupní jízdné
Provázání parkování s veřejnou dopravou/ Linking the parking with PT
 tarifní integrace
 budování P+R na okrajích města
 rozšíření zón placeného stání
ITS aplikace/ Apps
 agregace a sdílení dat všech módů dopravy v regionu
 on-line dohled nad parkováním
 centrální dispečerské řízení dopravy pro celý kraj
 multimodální aplikace
Nové dopravní služby v regionu/ New services for the region
 speciální přepravní služby pro cílové sociální skupiny
 autobusy na zavolání

Naše dlouhodobá zelená vize: 100 % elektricky I.
Our long-term green vision: 100 % electric
 Tramvajová trať k Západočeské univerzitě (podpora ze Strukturálních fondů EU) /
Tramway to University of West Bohemia

 Obnova elektrického vozového parku – nákup nízkopodlažních tramvají a trolejbusů/
Fleet renewal

 hledáme zdroj financování po r. 2020 – resources needed after 2020
 Elektrifikace MHD – nahrazování autobusů tramvajemi a trolejbusy (nové tratě)/
Electric traction development

 hledáme zdroj financování po r. 2020 – resources needed after 2020
 Podpora dobíjení elektromobilů, elektrokol - propojení s infrastrukturou elektrické MHD/
Charging infrastructure for electric cars and bikes

 hledáme zdroj financování – looking for funding source

Naše dlouhodobá zelená vize: 100 % elektricky II.
Our long-term green vision: 100 % electric
 Vyhrazené jízdní pruhy a preference pro MHD/ Reserved lanes a PT preference
 hledáme zdroj financování – looking for funding source
 Regulace individuální automobilové dopravy v centru města/ Sustainable Urban Mobility
plan

 carsharing – možnost využití elektrických aut / Car sharing – using electric cars
 realizace konceptu MAAS - vytvoření balíčků služeb přepravy pro město a region/ MAAS
concept in real life

Projekty rozvoje elektromobility v MHD
Electromobility projects in city public transport
Projekt využití bateriových trolejbusů jako náhrady autobusů na stávajících autobusových
linkách (battery-hybrid trolleybuses, dynamic in-motion charging)

(investor tratí - město, PMDP - vozidla, měnírny)
 dostavby potřebných krátkých úseků trolejové sítě/ Building short sections of trolleys
 doplnění měníren (napájecí infrastruktury)/ Building charging infrastructure
 nákup vozidel/ Vehicles purchase
 spolupráce s univerzitou – chytrý pohon (řízení
využití baterií dle jízdního řádu a trasy linky,
aktuálního zatížení napájecí sítě,
vývoj komunikace vůz infrastruktura)/
On-going collaboration with University – smart traction

 využití baterií jako úložiště přebytečné energie/
Battery as energy storage

 hledáme zdroj financování pro horizont 2021 - 2030

Projekty rozvoje elektromobility v MHD
Electromobility projects in city public transport
Projekt trolejbusové trati k Fakultní nemocnici / Trolleybus line to University Hospital
(investor trati - město, PMDP - vozidla, měnírny)
 nová trolejbusová trať na Severní Předměstí / New line
 částečné využití napájecí infrastruktury tramvají/
Partial usage of tramway charging infrastructure

 nákup kloubových trolejbusů s bateriemi
 parciální provoz trolejbusů jízda po trolejích (úseky s velkým
převýšením) / na baterie (v historickém centru města)/
Partial operation under the trolley / on batteries

 zlepšení kapacity a rychlosti spojení MHD na největší plzeňské
předměstí + nejvýznamnější nemocnici v Plzeňském kraji
Increasing of capacity and speed of PT to biggest suburb and hospital

 hledáme zdroj financování pro realizaci (cca 2020 – 22)

Projekty rozvoje elektromobility v MHD
Electromobility projects in city public transport
Rekonstrukce vozovny Slovany (investor PMDP)/ Tram depot reconstruction
 celková rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany – podmínka pro další rozvoj
tramvajové dopravy v Plzni /
Total reconstruction – necessary for further development of trams

 vybudování odstavu tramvají na předměstí Košutka
Building „secondary depot“ – parking and daily maintenance

 hledáme zdroj financování pro realizaci (2019+)

Záměry nových tramvajových tratí (investor město, PMDP - vozidla) / Tramways intentions
 tramvajová trať na Vinice – napojení sídliště, kam nyní jezdí jen autobusy
Tramway to north-western suburb

 tramvajová trať na Slovanech – napojení plánované nové obytné čtvrti (býv. kasárna)
Tramway to planned new residential area near tram depot

 hledáme zdroj financování pro realizaci (2023+)

Děkujeme za pozornost
/ Thank you for your attention
Lucie Viktorová, MBA
viktorova@pmdp.cz
Jiří Kohout, Ph.D., MBA
kohout@pmdp.cz
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For info or further questions on this seminar and the activities of
the JASPERS Networking Platform, please contact:

JASPERS Networking and Competence Centre
jaspersnetwork@eib.org
www.jaspersnetwork.org
www.jaspers-europa-info.org

