Věcné vymezení podporovaných projektů drážní infrastruktury MHD
(verze ze dne 12. 1. 2022)
Operační program Doprava pro programové období 2021-2027 (OPD3) předpokládá, že
v případě projektů v oblasti infrastruktury městské drážní dopravy bude kromě novostaveb
možné podporovat pouze modernizace a nikoliv prosté rekonstrukce/opravy. Projekty
zaměřené na modernizace tratí musí přinášet podstatné změny parametrů s tím, že tyto změny
musí mít zejména významný potenciál přivést nové cestující do MHD v elektrické trakci
(ve srovnání se stávajícím stavem, resp. stavem před vypuknutím pandemie COVID-19).
Přínosy všech podporovaných projektů musí být vždy průkazným způsobem doloženy ve
zpracované CBA. Na cestujícího má modernizace dopad v podobě získání nové přidané
hodnoty.
Modernizace dráhy je technické zhodnocení traťového úseku, kterým se významně zlepšují
parametrické vlastnosti této dráhy – dochází ke zlepšení provozních a konstrukčních vlastností
dráhy, typicky alespoň dvou parametrů, v případě modernizací trolejbusových drah alespoň
jednoho parametru:

1) Provozní vlastnosti
- bezpečnost (zvýšení bezpečnosti provozu novými prvky řízení dopravní cesty, zvýšení

-

-

bezpečnosti cestujících na nástupištích, chodců na přechodech a účastníků dopravy na
přejezdech)
dostupnost (bezbariérový nástup do vozidla, zajištění bezbariérového a bezpečného
přístupu na nástupiště, zkrácení přestupu, osazení nového nástupiště v místě zvýšené
poptávky)
kapacita (zvýšení počtu kolejí/trolejí, nové řízení provozu umožňující větší propustnost
dráhy, výrazné zvýšení kapacity zastávek, zvýšení výkonnosti trakční sítě a měníren)

2) Konstrukční vlastnosti
- traťová rychlost (výsledné zvýšení traťové rychlosti, které má za důsledek reálné

-

-

zvýšení technické rychlosti - nesmí se jednat o pouhé odstranění rychlostních propadů
způsobených nedostatečnou údržbou tratě),
únosnost (zvýšení únosnosti a stability konstrukce, mající za důsledek:
- reálné navýšení zatížení tratě/trakční soustavy v návaznosti na novou konstrukci
vozidel
- zvýšení spolehlivosti a prodloužení životního cyklu tratě/trakční soustavy
jízdní odpor (snížení jízdního odporu dráhy – kolejí/trolejí, jako např. vložení
přechodnic, zvětšení poloměru oblouku, atp.)
výrazné snížení negativních účinků z provozu dráhy do okolí (snížení vibrací či snížení
hlučnosti z provozu tramvajové/trolejbusové tratě osazením souboru nových prvků)

V případě tramvajových tratí platí, že když změna vlastností bude nastávat jen v jedné

z uvedených kategorií (provozní, konstrukční), tak příslušný projektový záměr nelze považovat
za financovatelný v rámci OPD3.

Každý zásah do prostoru pro cestující by měl vždy obsahovat stavební a vizuální prvky pro
osoby se sníženou schopností orientace a pohybu. Každý zásah by dále měl brát zřetel na
udržitelnost materiálů a pozitivní efekt na životní prostředí.
V rámci výzev OPD3 bude u projektů v oblasti městské drážní infrastruktury stanoven limit
pro minimální výši způsobilých nákladů, a to 10 milionů Kč pro tramvajovou infrastrukturu a
5 milionů Kč pro trolejbusovou infrastrukturu.

