
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta strojní 
Institut dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh jednotného stanoviště vozidel motorové a elektrické trakce pro 
motorový vůz regionální dopravy 

 

Design of Driving Board for Engine and Electric Cars in Regional 
Carriage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:     Jakub Sýkora 
Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Jaromír Široký, Ph.D. 

 

Ostrava 2009 



2 

 

Prohlášení studenta 

 

 Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 
vedením vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

 

V Ostravě …………………………    …………………………………… 
podpis studenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Prohlašuji, že 

• byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a §60 – školní 
dílo. 

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci využít 
(§35 odst. 3) 

• souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 
VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 
bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny 
v informačním systému VŠB-TUO. 

• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona. 

• bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 
mne požadovat příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 
vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 
obhajoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě …………………………    …………………………………… 
podpis studenta 



4 

 

ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

SÝKORA, J. Návrh jednotného stanoviště vozidel motorové a elektrické trakce pro motorový 
vůz regionální dopravy. Ostrava: Institut dopravy, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita 
Ostrava, 2009, 52 s. Bakalářská práce, vedoucí Široký, J. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem jednotného stanoviště strojvedoucího, zejména pultu 
strojvedoucího, tak, aby bylo uzpůsobeno pro motorový vůz regionální dopravy elektrické a 
motorové trakce. Analýzou stanovišť současných vozidel je získán přehled základních 
ovládacích a diagnostických prvků, které jsou pro provoz nutné. Poté je na základě výpočtu 
zúžení a příslušných norem navrženo čelo vozidla. 

Po návrhu čela je na základě znalosti potřebných ovládacích prvků a příslušných norem 
navržen pult stanoviště tak, aby vyhovoval všem požadavkům na bezpečnost, ergonomii a 
funkčnost. Vytvořené čelo i pult jsou zdokumentovány v příloze bakalářské práce. 

 

 

ANNOTAION OF THESIS 

SÝKORA, J. Design of Driving Board for Engine and Electric Cars in Regional Carriage. 
Ostrava: Institut of Transport, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical university 
of Ostrava, 2009, 52 p. Thesis, head Široký, J. 

Thesis is dealing with design of driving board for engine and electric cars in regional carriage. 
From the analysis it takes overview about the controls and diagnostic tools that are necessary 
for its operation. There is calculation of the vehicle narrowing in the thesis and from this 
calculation and from the standards the engine driver’s cab is designed. 

From the knowledge of the necessary controls and diagnostic tools and from the knowledge of 
the standards there is propose of the driving board design. The driving board is designed with 
an emphasis on the safety, ergonomics and operational functionality. The design of the engine 
driver’s cab and the driving board is documented in the enclosure of the thesis. 
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Seznam použitého zna čení  

AC   Střídavý proud 

ARR   Automatická regulace rychlosti 

AVV   Automatické vedení vlaku 

BP   Brzda přímočinná 

BS2   Typ brzdového systému 

BSE   Typ brzdového systému 

ČD   České dráhy, a.s. 

ČD – C  ČD Cargo, a.s. 

ČR   Česká republika 

DAKO   Výrobce brzdových systémů 

DB AG  Německé spolkové železnice 

DC   Stejnosměrný proud 

ECTS Jednotný evropský zabezpečovací systém (European train control 
system) 

EDB   Elektrodynamická brzda 

EUDD   Jednotné evropské stanoviště (European driver’s desk) 

GTO   Rychlovypínací typ tyristoru (gate turn off thyristor) 

MÁV   Maďarské dráhy 

Mirel   Typ vlakového zabezpečovače 

OKD   Ostravsko-Karvinské doly, a.s. 

OKD – D  OKD, Doprava, a.s. 

ÖBB   Rakouské spolkové železnice 

SAB Wabco  Typ brzdového systému 

SBB-CFF-FFS Švýcarské dráhy 

SŽDC   Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Trenitalia  Italské železnice 
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T.K.   Temeno kolejnice 

VZ   Vlakový zabezpečovač 

ZSSK   Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
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Seznam použitých veli čin  

Ea   Vnější zúžení vozidla [m] 

Ei   Vnější zúžení vozidla [m] 

a   Vzdálenost otočných čepů podvozků [m] 

bk   Maximální šířka vozidlové skříně na konci představku vozidla [m] 

bs   Maximální šířka vozidlové skříně ve středu vozidla [m] 

d   Rozchod nejvíce opotřebovaných okolků [m]; u normálního rozchodu je 

   dáno d = 1,410 m 

h   Výška zkoumaného bodu nad temenem kolejnice [m] 

h1
*   Nejnepříznivější výška daného bodu [m] 

h2
*   Nejnepříznivější výška daného bodu [m] 

hc   Výška pólu kolísání [m] 

n   Vzdálenost vyšetřovaného místa od otočného čepu [m] 

na   Vzdálenost vyšetřovaného místa od otočného čepu při výpočtu vnějšího 

   zúžení vozidla [m] 

ni   Vzdálenost vyšetřovaného místa od otočného čepu při výpočtu  

   vnitřního zúžení vozidla [m] 

p   Rozvor podvozku [m] 

q   Vůle mezi nápravou a rámem podvozku, celkové boční vysunutí [m]; 

   zadáno 0,005 m 

s   Součinitel náklonu [m]; pro vozidla s dvěma stupni vypružení s = 0,3 

w   Příčná vůle otočného čepu podvozku [m]; zadáno 0,041 m 

xa   Zvláštní výraz pro výpočet vnějšího zúžení vozidla [m] 

xi   Zvláštní výraz pro výpočet vnitřního zúžení vozidla [m] 

z   Odchylka daného bodu od střední polohy na koleji vyjadřující 

   kvazi-statické pohyby vozidla 
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Úvod  

Stanoviště strojvedoucího prodělalo od počátku železnice značný vývoj. V počátcích 

železnice bylo využíváno parních lokomotiv bez kabiny pro strojvedoucího a topiče, díky 

čemuž byli vystaveni nepřízni počasí a nebyli chráněni proti případným následkům nehody. 

Postupným vývojem, byly na lokomotivy dosazeny kabiny, které byly dále zdokonalovány až 

do podoby, kterou známe např. z parních lokomotiv řad 464.2 anebo 556.0. Vývoj železnic se 

nezastavil jenom u parních lokomotiv. Ke slovu se postupně dostala elektrická a motorová 

trakce, avšak stanoviště strojvedoucích bylo zpravidla přeplněno neuspořádaně umístěnými 

pákami, volanty a táhly. Díky vývoji techniky byly postupně zmenšovány ovládací prvky a 

obsluha se stávala komfortnější. Dnes již musí stanoviště strojvedoucího vyhovovat přísným 

bezpečnostním normám a požadavkům na ergonomii. 

Na základě domluvy s vedoucím mé bakalářské práce, je hlavním cílem navrhnout stanoviště 

strojvedoucího pro neprůchozí čelo vozidla. Zaměřím se zejména na návrh jeho modulárnosti, 

aby bylo možné použít pult strojvedoucího jak pro ovládání vozidel motorové, tak pro vozidel 

elektrické trakce. Budu se zabývat možnostmi dosažení co nejvyšší produktivity při řízení 

vozidla za použití inovačních technologií, zejména možností výpočetní techniky. Vycházet 

budu z poznatků analýzy současných stanovišť, předpisů a vyhlášek, které zabývají 

problematikou stanovišť strojvedoucího a z potřeb a návrhů strojvedoucích. Pokusím se 

zapracovat do mého návrhu všechny tyto aspekty tak, aby vznikl pult strojvedoucího, který 

vyhoví všem normám při zachování co největšího komfortu obsluhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1. Analýza stanoviš ť stávajících vozidel  

1.1 Hnací vozidla používaná v České republice 

V dnešní době je vozový park vozidel v ČR velmi rozmanitý. Na tratích, spravovaných 

SŽDC, dnes provozuje svá vozidla několik dopravců, jako např. ČD, ČD-C, OKD-D, 

Railtrans a další. V provozu se objevují jak vozidla vyrobená v padesátých letech dvacátého 

století, tak vozidla zbrusu nová, což nabízí srovnání vývoje stanovišť za zhruba půl století. 

Toto však klade zvýšené nároky na strojvedoucí, kteří musí znát velké množství typů 

lokomotiv a motorových vozů, které mají zpravidla odlišné ovládaní. V této analýze se 

zaměřím zejména na vozidla provozovaná ČD a ČD-C, z nichž vyberu vždy zástupce 

z jednotlivého druhu trakce a regulace výkonu.  

1.1.1 Elektrická trakce 

V ČR se vyskytují historicky tři druhy trakčních napájecích soustav. Nejstarší, kterou zavedl 

známý český průkopník elektrifikace František Křižík, je 1500 V stejnosměrných, která se do 

dnešních dnů dochovala pouze na trati Tábor – Bechyně (což byla první elektrifikovaná 

železnice v českých zemích). Nejvíce rozšířenou je soustava 3000 V stejnosměrných, jenž 

pokrývá severní oblast ČR, která je v jižní a západní části ČR doplněna soustavou 25000 V, 

50 Hz střídavých. Díky rozdělení území našeho státu na jednotlivé napájecí soustavy a 

potřebě vést vlaky i přes hranice těchto soustav, vznikla hnací vozidla vícesoustavová. Tato 

vozidla mohou být uzpůsobena pro dvě, či více napájecích soustav, dle jejich určení. 

Elektrickými vozidly se u nás zpočátku zabýval František Křižík. Ve skladbě vozidlového 

parku dnes provozovaných lokomotiv na síti SŽDC jsou nejvíce zastoupeny lokomotivy 

Škoda. U elektrických jednotek jsou pak zastoupeni výrobci Vagonka Tatra Studénka, Škoda 

Vagonka a Alstom Transport. 
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Hnací vozidla se stup ňovitou regulací výkonu 

Lokomotivy 

a) Lokomotivy Škoda se stanovišti I. generace 

 

obr. 1 Pult strojvedoucího lokomotivy 130.001-1 

Jedná se o pult, který je koncipován pro ovládání lokomotiv se stupňovitou regulací po 

jednotlivých stupních. Je použito u lokomotiv řad 130, 140, 141, 242 atd. 

Hlavní řídící prvky 

Přímo před strojvedoucím je umístěn volant pro ovládání řídícího kontroléru, vpravo od něj 

jsou pak brzdiče DAKO BS2 a DAKO BP a nalevo od volantu je umístěn přepínač směru 

jízdy. Tlačítko bdělosti je umístěno vlevo od strojvedoucího. 

Hlavní diagnostické prvky 

Přímo před strojvedoucím jsou umístěny ampérmetry trakčních motorových skupin, voltmetr 

napětí v troleji a ampérmetr nabíjení baterií. Rychloměr a zobrazovač návěstního opakovače 

jsou umístěny na středním sloupku mezi čelními okny před strojvedoucím a vpravo jsou pak 

umístěny manometry ukazující tlak v hlavním vzduchojemu, v hlavním průběžném potrubí a 

v brzdovém válci. 
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Pomocné ovládací a diagnostické prvky 

Ovládací a diagnostické prvky sběračů, hlavního vypínače a pomocných zařízení jsou 

umístěny vlevo od strojvedoucího, radiostanice je pak zpravidla umístěna vpravo od 

strojvedoucího. Ovládací prvky zařízení, které strojvedoucí využívá minimálně, jsou umístěny 

uprostřed stanoviště pod řídícím pultem a na zadní stěně stanoviště. 

Závěr 

Hlavní ovládací prvky jsou umístěny v dosahu paží strojvedoucího, avšak např. ovládání 

přepínačů polohy sběračů vyžaduje nahýbání se strojvedoucího přes řídící pult, což je pro něj 

značně nepohodlné. Pro kontrolu rychlosti a návěstí na zobrazovači návěstního opakovače 

není třeba dlouhého přerušení sledování trati, jelikož rychloměr i zobrazovač jsou umístěny na 

okraji zorného úhlu strojvedoucího. 

b) Lokomotivy řad 230 a 240 

 
obr. 2 Pult strojvedoucího lokomotivy 230.026-7 

Lokomotivy řad 230 a 240 vznikly jako reakce na potřebu lokomotiv pro provoz na napájecí 

soustavě 25000 V střídavých. Lokomotiva S 669.0, která je předobrazem těchto řad, byla 

rovněž první lokomotiva s laminátovým čelem na světě. Díky tomu byl vytvořen na svou 
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dobu netradiční tvar čela i nové uspořádání pultu strojvedoucího. Regulace výkonu je 

stupňovitá s možností řazení jízdních stupňů jednotlivě nebo plynule. 

Hlavní řídící prvky 

Přímo před strojvedoucím je ovladač řídícího kontroléru pro přepínač odboček transformátoru 

v podobě čtvrtvolantu s přepínačem směru vlevo od něj. Brzdiče DAKO BS2 a DAKO BP 

jsou umístěny vpravo od strojvedoucího. 

Hlavní diagnostické prvky 

Ampérmetr motorových skupin, voltmetr napětí v troleji a zobrazovač zařazeného stupně jsou 

umístěny přímo před strojvedoucím. Rychloměr a návěstní opakovač jsou umístěny na 

středním sloupku vlevo od strojvedoucího. Manometry hlavního vzduchojemu, průběžného 

potrubí a brzdového válce jsou umístěny vpravo od strojvedoucího. 

Pomocné ovládací a diagnostické prvky 

Veškeré nutné pomocné ovládací prvky a radiostanice jsou umístěny vlevo od strojvedoucího. 

Pomocné diagnostické prvky jsou pak podle důležitosti umístěny vlevo a přímo před 

strojvedoucím. Ovládací prvky zařízení, které strojvedoucí využívá jen zřídka, jsou umístěny 

uprostřed stanoviště pod řídícím pultem a na zadní stěně stanoviště. 

Závěr 

I přes vznik tohoto stanoviště v šedesátých letech, splňuje svým uspořádáním pultu i 

požadavky dnešní ergonomie. Vše potřebné je v dosahu rukou strojvedoucího a ovládací i 

diagnostické prvky jsou umístěny velmi přehledně po celé ploše pultu. Strojvedoucí si dodnes 

tento pult pochvalují, jako prakticky nejzdařilejší pult z produkce Škody. 
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c) Lokomotivy Škoda se stanovišti II. generace 

 

obr. 3 Pult strojvedoucího lokomotivy 151.027-0 

Toto stanoviště bylo vyvinuto pro lokomotivy Škoda druhé generace řad 150 (po modernizaci 

151 a 150.2) a 350, které jsou určeny pro dálkovou dopravu. Bylo také použito pro 

lokomotivy řady 131. 

Hlavní řídící prvky 

Přímo před strojvedoucím je vpravo umístěn sdružený řadič jízdy a EDB, vlevo pak řadič 

směru jízdy. Sdružený řadič slouží zároveň jako volič rychlosti pro ARR, jehož vypínač je 

vpravo od něj. Úplně vpravo, blíže ke strojvedoucímu, je umístěn ovladač brzdiče DAKO 

BSE a dále od strojvedoucího brzdič DAKO BP. Tlačítka bdělosti jsou umístěna vpravo a 

vlevo od strojvedoucího. 

Hlavní diagnostické prvky 

Přímo před strojvedoucím je umístěn rychloměr, vpravo od něj jsou manometry hlavního 

vzduchojemu, průběžného potrubí a brzdového válce a vpravo od nich je zobrazovač 

návěstního opakovače. Vlevo od rychloměru je voltmetr napětí v troleji (u řady 350 doplněn o 

voltmetr druhé napájecí soustavy), ampérmetr trakčního proudu a zobrazovač zařazeného 

jízdního, resp. brzdového, stupně. 
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Pomocné ovládací a diagnostické prvky 

Ovládací a diagnostické prvky sběračů, hlavního vypínače, světel a pomocných zařízení jsou 

umístěny vlevo od strojvedoucího, stejně jako radiostanice. Minimum pomocných ovládacích 

prvků je vpravo u ovladače brzdiče DAKO BSE. Ovládací prvky zařízení, které strojvedoucí 

využívá minimálně, jsou umístěny uprostřed stanoviště pod řídícím pultem a na zadní stěně 

stanoviště. Zobrazovače poruchových stavů jsou umístěny na stropě nad čelním sklem. 

Závěr 

Jelikož tento pult vychází z I. generace, opakují se na něm některé jeho nedostatky. Umístění 

radiostanice pak může způsobit odvedení pozornosti od trati, např. při potřebě přechodu na 

jinou frekvenci za jízdy. Rozmístění ovládacích a diagnostických prvků pak, zejména díky 

různým úpravám, působí mírně nepřehledně a zpravidla je na každé lokomotivě trochu 

odlišné. Nevýhodou je umístění zobrazovacích panelů nad čelním sklem, což vyžaduje 

odpoutání pozornosti od trati při jejich kontrole. 

Motorové vozy a jednotky 

a) Jednotky řad 460 a 560 

 

obr. 4 Pult strojvedoucího motorového vozu elektrické jednotky 460.001-1 
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Pro dopravu v příměstské dopravě byly vyvinuty jednotky 460 a 560. Jednotky jsou vybaveny 

dvěma čelními motorovými vozy, které oproti jejich předchůdcům řad 451 a 452 mají 

pravostranně uspořádáno stanoviště strojvedoucího. Jízdní a brzdné stupně je možno řadit 

plynule, případně po povytažení řadiče jednotlivě. 

Hlavní řídící prvky 

Řadič jízdních a brzdových stupňů a řadič směru jsou umístěny vlevo od strojvedoucího, 

brzdiče DAKO BS2 a DAKO BP pak vpravo od strojvedoucího tak, že brzdič DAKO BP je 

blíž strojvedoucímu a DAKO BS2 dále od strojvedoucího. Tlačítko bdělosti je umístěno vlevo 

od strojvedoucího. 

Hlavní diagnostické prvky 

Rychloměr a zobrazovač návěstního opakovače jsou vlevo od strojvedoucího, přímo před ním 

je umístěn voltmetr napětí v troleji a ampérmetr trakčního proudu. Vpravo od strojvedoucího 

pod oknem se nacházejí manometry hlavního vzduchojemu, průběžného potrubí a brzdového 

válce. 

Pomocné ovládací a diagnostické prvky 

Ovládací a diagnostické prvky sběračů, hlavního vypínače, světel, dveří a pomocných zařízení 

jsou umístěny rovnoměrně vlevo, před a vpravo od strojvedoucího. Radiostanice se nachází 

vpravo. Ovládací prvky zařízení, které strojvedoucí využívá minimálně, jsou umístěny 

uprostřed stanoviště pod řídícím pultem, na zadní stěně stanoviště a v prostoru pro zavazadla. 

Zobrazovače poruchových stavů jsou umístěny na stropě stanoviště nad čelním sklem. 

Stanoviště je také vybaveno pomocnými ovládacími panely pro ovládání dveří, bdělosti a 

jízdy tak, aby strojvedoucí mohl sledovat výpravu vlaku z okénka. 

Závěr 

Stanoviště je ergonomicky velmi dobře uspořádané. Všechny potřebné ovladače se nacházejí 

v dosahu strojvedoucího, navíc se, díky pomocným ovládacím panelům, eliminuje nebezpečí 

přivření cestujících plynoucí z prodlevy od vypravení vlaku k přepnutí ovladače dveří na 

hlavním pultu strojvedoucího. Nevýhodou je umístění zobrazovacích panelů nad čelním 

sklem, což vyžaduje odpoutání pozornosti od trati při jejich kontrole. 
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Hnací vozidla s plynulou regulací výkonu 

Lokomotivy 

Lokomotivy Škoda se stanovišti III. generace 

 

obr. 5 Pult strojvedoucího lokomotivy 163.004-5 

Při vývoji lokomotiv Škoda III. generace došlo k zásadní změně v konstrukci regulace výkonu 

a to tím, že se začalo používat plynulé regulace výkonu pomocí GTO tyristorů a cize 

buzených stejnosměrných motorů. Vzhledem ke snaze o unifikaci došlo na pultu lokomotiv 

Škoda III. generace pouze k minimálním změnám oproti II. generaci. Tohoto pultu bylo 

použito u lokomotiv řad 162, 163, 263, 362 a 363. 

Hlavní řídící prvky 

Přímo před strojvedoucím je vpravo umístěn řadič jízdy a řadič EDB, vlevo je pak přepínač 

směru jízdy. Vpravo od řadiče jízdy je volič poměrného tahu a vypínač ARR. Řadič jízdy 

slouží zároveň jako volič rychlosti pro ARR (u lokomotiv vyšších inventárních čísel byl 

doplněn ovládací klávesnicí vedle ovladače brzdiče samočinné brzdy DAKO BSE). Vpravo, 

blíže ke strojvedoucímu, je umístěn ovladač brzdiče samočinné brzdy DAKO BSE a dále od 

strojvedoucího brzdič DAKO BP. Tlačítka bdělosti jsou umístěna vpravo a vlevo od 

strojvedoucího. 
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Hlavní diagnostické prvky 

Přímo před strojvedoucím je umístěn rychloměr, vpravo od něj zobrazovač tažné síly, vlevo 

od rychloměru je pak voltmetr napětí v troleji a ampérmetry proudu kotvy trakčních motorů a 

buzení. Vpravo od strojvedoucího jsou manometry hlavního vzduchojemu, průběžného 

potrubí a brzdového válce a vpravo od nich je umístěn zobrazovač návěstního opakovače. 

Pomocné ovládací a diagnostické prvky 

Ovládací a diagnostické prvky sběračů, hlavního vypínače, světel a pomocných zařízení jsou 

umístěny vlevo od strojvedoucího, stejně jako radiostanice. Ovládací prvky zařízení, které 

strojvedoucí využívá minimálně, jsou umístěny uprostřed stanoviště pod řídícím pultem a na 

zadní stěně stanoviště. Zobrazovače poruchových stavů jsou umístěny na stropě a vlevo od 

strojvedoucího před bývalým stanovištěm pomocníka strojvedoucího. Minimum pomocných 

ovládacích prvků je vpravo u ovladače brzdiče samočinné brzdy DAKO BSE. 

Závěr 

Jak již bylo zmíněno, vychází tento pult z II. generace a přebírá jeho výhody i nevýhody. 

Motorové vozy a jednotky  

a) Jednotky řady 471 

 

obr. 6 Stanoviště motorového vozu elektrické jednotky 471.019-0 
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V polovině devadesátých let 20. století byla na základě zkušeností z konstrukce a provozu 

jednotek řady 470 vyvinuta jednotka řady 471. Jednotka je vybavena všemi v té době 

dostupnými zařízeními pro její řízení a diagnostiku, včetně AVV, dotykových displejů apod. 

Hlavní řídící prvky 

Vpravo od strojvedoucího je umístěn řadič společný pro jízdu a brzdu spolu s ovladačem 

přímočinné brzdy a vlevo je umístěn přepínač směru jízdy. Přímo před strojvedoucím je pak 

umístěna klávesnice pro ovládání ARR a AVV. Rukojeť záchranné brzdy je umístěna vpravo 

od pultu strojvedoucího. AVV je ovládáno pomocí sdruženého řadiče jízdy a brzdy, 

klávesnice a dotykového displeje s možností předvolby traťového úseku. 

Hlavní diagnostické prvky 

Diagnostika soupravy je zprostředkována pomocí dvou obrazovek s dotykovým displejem, na 

nichž je zobrazován ukazatel rychlosti, diagnostika pohonu a diagnostika celé soupravy. V 

případně potřeby je možné zobrazit další informace o soupravě vlaku apod. Návěstní 

opakovač a manometry hlavního vzduchojemu, průběžného potrubí a brzdového válce jsou 

umístěny vpravo od strojvedoucího. 

Pomocné ovládací a diagnostické prvky 

Ovládací prvky sběračů, pomocných pohonů, dveří, zrcátek apod. jsou umístěny vlevo i 

vpravo od strojvedoucího. Pro diagnostiku a ovládání pomocných zařízení a dalších prvků, 

jako je informační systém soupravy aj. slouží obrazovka před strojvedoucím. Stanoviště je 

také doplněno pomocným ovládacím pultem pro ovládání dveří a zvedacích plošin pro osoby 

na invalidním vozíku u obou postranních oken. Klimatizace a rozhlas má ovladače umístěny 

vlevo od hlavní části pultu strojvedoucího. Radiostanice je umístěna vlevo od strojvedoucího. 

Ovládání ventilace a topení stanoviště, spolu s dalšími méně používanými prvky je vpravo 

pod pultem strojvedoucího a na zadní stěně stanoviště. 

Závěr 

Hlavní ovládací i většina pomocných ovládacích prvků jsou umístěny v dosahu paží 

strojvedoucího. Velmi výhodné je použití dvou obrazovek s dotykovým displejem pro 

zobrazení rychlosti a diagnostiky pohonu s možností ovládání různých dalších pomocných 

funkcí, která umožňuje snížení počtu analogových diagnostických prvků na minimum, což 

činí toto stanoviště velmi kompaktním a přehledným. Diagnostický systém rovněž umožňuje 

strojvedoucímu snáze nalézt příčinu poruchy. 
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a) Jednotky řady 680 

 

obr. 7 Pult strojvedoucího čelního vozu elektrické jednotky 680.001-5 

Po prvotních potížích s vývojem vysokorychlostních jednotek v ČR bylo rozhodnuto o 

převedení zakázky firmě Fiat Ferroviaria, které patří do skupiny Alstom Transport. Díky tomu 

se řešení stanoviště a zejména pultu strojvedoucího odlišuje od tradičního českého řešení. 

Hlavní řídící prvky 

Vpravo od strojvedoucího je řadič jízdy, vlevo se nachází volič směru jízdy. Ovladač 

brzdového systému SAB Wabco je umístěn vpravo. 

Hlavní diagnostické prvky 

Dotykový displej vpravo od strojvedoucího slouží jako rychloměr a zároveň jako ovladač 

jednotného evropského zabezpečovacího systému ECTS, vlevo od něj se pak nachází 

zobrazovač návěstního opakovače a vpravo od displeje jsou manometry hlavního 

vzduchojemu, průběžného potrubí a brzdového válce. Zobrazovač poměrného tahu je umístěn 

vlevo před strojvedoucím a uprostřed pultu je umístěn ampérmetr trakčního proudu a voltmetr 

napětí v troleji. 
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Pomocné ovládací a diagnostické prvky 

Většina pomocných ovládacích prvků je umístěna vlevo, nejpoužívanější pak uprostřed pultu 

před strojvedoucím a jen minimum těchto prvků je umístěno vpravo. Pro diagnostiku 

soupravy slouží displej vlevo a zobrazovače přímo před strojvedoucím, pro komunikaci 

s palubní obsluhou soupravy a cestujícími se používá komunikační zařízení vlevo. 

Radiostanice je vpravo. Ovládací prvky, které strojvedoucí používá jen minimálně, jsou na 

zadní stěně stanoviště. 

Závěr 

Stanoviště využívá minima prostoru s co největším užitkem. Lepší by ale bylo umístění 

rychloměru přímo před strojvedoucího, např. pomocí displeje a jiné uspořádání střední části. 

 

1.1.2 Motorová trakce 

Motorová trakce ve svých počátcích narážela na problém přenosu výkonu ze spalovacího 

motoru na hnací dvojkolí, protože momentová charakteristika motoru neodpovídá požadované 

trakční charakteristice. Díky tomu se většího rozvoje dočkala dříve hnací vozidla elektrické 

trakce. Po zdokonalení základních přenosů výkonu (mechanického, hydraulického a 

elektrického) se dočkala vozidla motorové trakce širšího využití a začala postupně nahrazovat 

parní trakci na neelektrifikovaných tratích. 
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Hnací vozidla se stup ňovitou regulací výkonu 

Lokomotivy 

Lokomotivy ČKD se stupňovitou regulací řad 750 a 753 

 
obr. 8 Stanoviště lokomotivy 753.053-8 

Hlavní řídící prvky 

Přímo před strojvedoucím je volant řídícího kontroléru, na němž je umístěn řadič směru. 

Vpravo jsou umístěny brzdiče DAKO BS2 a DAKO BP, který je blíže strojvedoucímu. 

Hlavní diagnostické prvky 

Rychloměr je vlevo před strojvedoucím a přímo před strojvedoucím je ampérmetr trakčního 

proudu a otáčkoměr spalovacího motoru. Zobrazovač návěstního opakovače je na středním 

sloupku mezi okny. Vpravo od strojvedoucího jsou manometry hlavního vzduchojemu, 

průběžného potrubí a brzdového válce. 

Pomocné ovládací a diagnostické prvky 

Ovládací prvky spalovacího motoru, světel a dalších pomocných zařízení jsou umístěny vlevo 

a částečně vpravo od strojvedoucího. Diagnostické prvky jsou umístěny před strojvedoucím. 

Další ovládací prvky, které nejsou strojvedoucím používány často, jsou umístěny uprostřed 

stanoviště pod pultem a na zadní stěně stanoviště. 
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Závěr 

Prostorové řešení stanoviště je jednoduché avšak velmi účelné. Strojvedoucí má všechny 

ovládací prvky na dosah ruky a potřebné diagnostické prvky v zorném úhlu. 

Motorové vozy a jednotky 

Motorové vozy řady 830 a 831 

 
obr. 9 Stanoviště motorového vozu 830.007-1 

Ačkoliv tyto motorové vozy zahajovaly rozsáhlou motorizaci československých drah po 2. 

světové válce, jsou i v dnešní době díky nedostatku nových motorových vozů stále 

nepostradatelné. 

Hlavní řídící prvky 

Řadič jízdního stupně je vlevo a volič směru vpravo před strojvedoucím. Brzdič DAKO BS2 

je umístěn vpravo dále od strojvedoucího a blíže k strojvedoucímu je brzdič DAKO BP. 

Hlavní diagnostické prvky 

Rychloměr se nachází zpravidla vlevo. Manometry hlavního vzduchojemu, průběžného 

potrubí a brzdového válce jsou vpravo. Ampérmetr trakčního proudu a otáčkoměr jsou přímo 

před strojvedoucím. 
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Pomocné ovládací a diagnostické prvky 

Pomocné ovládací a diagnostické prvky spalovacího motoru jsou vlevo, ovladače světel a 

dalších pomocných zařízení jsou umístěny vpravo a vedle brzdiče DAKO BP. Malý 

diagnostický panel se nachází na sloupku nad manometry. Na stanovišti číslo 1 je za 

strojvedoucím umístěno ruční křídlové vodní čerpadlo. 

Závěr 

Stanoviště je velmi jednoduché, což usnadňuje obsluhu. Komfort obsluhy na stanovišti číslo 1 

však snižuje umístění spalovacího motoru pod krytem hned vedle strojvedoucího a palivových 

nádrží u stropu stanoviště nad motorem. 

 

Hnací vozidla s plynulou regulací výkonu 

Lokomotivy 

Modernizované lokomotivy ČKD řady 755

 
obr. 10 Stanoviště lokomotivy 755.002-3 

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků přistoupili někteří dopravci k modernizaci 

lokomotiv řad 750 a 753. ČD si objednaly modernizaci na řadu 755 s využitím nového 

spalovacího motoru Caterpillar a nové regulace výkonu. 
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Hlavní řídící prvky 

Po pravé ruce strojvedoucího se nachází sdružený řadič jízdy a EDB, před strojvedoucím 

vpravo od rychloměru je přepínač směru jízdy a vlevo od strojvedoucího se nachází přepínač 

režimu jízdy. Vpravo blíže ke strojvedoucímu se nachází ovladač brzdiče samočinné brzdy 

DAKO BSE a dále od něj ovladač brzdy přímočinné. 

Hlavní diagnostické prvky 

Přímo před strojvedoucím je rychloměr, vpravo od něj je zobrazovač poměrného tahu a vlevo 

od rychloměru panel diagnostiky. Vpravo od strojvedoucího jsou manometry hlavního 

vzduchojemu, průběžného potrubí a brzdového válce a zobrazovač návěstního opakovače. 

Pomocné ovládací a diagnostické prvky 

Ovládací prvky spalovacího motoru, světel, stejně jako ovládací prvky druhé lokomotivy ve 

vícečlenném řízení a dalších pomocných zařízení jsou umístěny vlevo a částečně vpravo od 

strojvedoucího. Diagnostické prvky jsou umístěny před strojvedoucím (displej diagnostiky) a 

v levé části pultu. Vlevo se také nachází radiostanice. Další ovládací prvky, které strojvedoucí 

nepoužívá často, jsou umístěny na zadní stěně stanoviště. 

Závěr 

Jelikož lokomotiva vznikla rekonstrukcí řady 750/753, je dispoziční uspořádání stanoviště 

stejné, jako u původní řady. Byl však nově navržen pult strojvedoucího a byly doplněny prvky 

pro zvýšení komfortu obsluhy jako klimatizace apod. Stanoviště v rámci možností splňuje 

požadavky na ergonomii a vše potřebné je v dosahu paží strojvedoucího. 
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Motorové vozy a jednotky  

Motorové vozy řady 843 

 

obr. 11 Stanoviště motorového vozu 843.026-6 

Po motorových vozech řady 842 byly v roce 1994 zahájeny práce na výrobě motorových vozů 

řady 843, které měly postupně nahradit dosluhující motorové vozy řad 830, 831, 850 a 851. 

Koncepčně se jedná o motorový vůz s dvěma spalovacími motory a elektrickým přenosem 

výkonu. Motorový vůz je určen zejména pro provoz s přípojnými vozy řady 043 a řídícími 

vozy 943, se kterými tvoří vratnou soupravu. 

Hlavní řídící prvky 

Vpravo je sdružený řadič jízdy a brzdy spolu s ovladačem přímočinné brzdy a vlevo je volič 

směru. Přímo před strojvedoucím je klávesnice pro ovládání ARR, vedle níž jsou vpravo a 

vlevo tlačítka bdělosti. 

Hlavní diagnostické prvky 

Přímo před strojvedoucím je rychloměr, vpravo od něj je zobrazovač návěstního opakovače a 

vlevo od rychloměru je panel diagnostiky, na němž je možno zobrazit poměrný tah, 

ampérmetr trakčního proudu, otáčky motoru apod. Vpravo na pultu jsou manometry hlavního 

vzduchojemu, průběžného potrubí a brzdového válce. 

 

 



28 

 

Pomocné ovládací a diagnostické prvky 

Ovládací prvky spalovacího motoru, světel a dalších pomocných zařízení jsou umístěny vlevo 

na pultu a vpravo vedle strojvedoucího. Diagnostika je soustředěna na multifunkčním displeji 

vlevo vedle rychloměru a na diagnostickém panelu na sloupku vpravo vedle strojvedoucího, 

kde je také umístěna radiostanice. Další ovládací prvky, které strojvedoucí nepoužívá často, 

jsou umístěny na zadní stěně stanoviště a v prostoru pro zavazadla. 

Závěr 

Řešení stanoviště muselo respektovat to, že se jedná o průchozí stanoviště, tudíž je pult 

strojvedoucího menší a některé ovládací a diagnostické prvky musely být umístěny vedle 

strojvedoucího a na sloupku mezi okny. Veškeré ovládací prvky jsou v dosahu paží 

strojvedoucího, ale velkou nevýhodou je umístění diagnostického panelu na bočním sloupku. 

 

1.2 Hnací vozidla používaná v zahrani čí 

Vzhledem k interoperabilitě je třeba brát ohled na lokomotivy, které se mohou provozovat na 

naší železniční síti. Vybral jsem lokomotivy, které mají povolen přechod na síť SŽDC. 

Lokomotivy Siemens Eurosprinter (ES64U4) 

 
obr. 12 Stanoviště lokomotivy 1216.002 ÖBB 
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Hlavní řídící prvky 

Vlevo jsou řadiče, ovládající jízdu, tj. tah, směr a ovládání předvolby rychlosti, vpravo se 

nachází ovladače EDB a samočinné brzdy. Úplně vpravo u okna jsou ovladače přímočinné 

brzdy. Pro identifikaci bdělosti strojvedoucího se používá pedál. 

Hlavní diagnostické prvky 

Přímo před strojvedoucím a vpravo na pultu jsou dva stejné dotykové displeje, které umožňují 

zobrazení rychloměru, diagnostiky pohonu (včetně zobrazení tažné síly na nápravu, 

ampérmetru trakčních proudů jednotlivých trakčních motorů apod.), brzdového systému a 

jednotného evropského vlakového zabezpečovače ECTS. Návěstní opakovač sloučený se 

zobrazovačem nastavení VZ Mirel je v levé části pultu. 

Pomocné ovládací a diagnostické prvky 

Ovládací prvky sběračů, hlavního vypínače, světel a dalších pomocných zařízení jsou 

umístěny vlevo, některé potřebné uprostřed pultu a minimum vpravo. Pro kompletní 

diagnostiku lokomotivy slouží dva již zmíněné dotykové displeje.  Radiostanice je vlevo. 

Další ovládací prvky, které strojvedoucí nepoužívá často, jsou umístěny ve střední části 

stanoviště pod pultem a na zadní stěně stanoviště. Na levé straně stanoviště je ještě pomocný 

pult pro ovládání brzdy a rozjezdu z levého postranního okna. 

Závěr 

Oproti zvyklostem v ČR je ovládání jízdy vlevo. Celkově je stanoviště velmi přehledně 

uspořádáno, vše potřebné je v dosahu strojvedoucího a komfort ovládání zvyšují dotykové 

displeje. 
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Lokomotivy Siemens Eurorunner (ER20) 

 
obr. 13 Stanoviště lokomotivy ER20-007 MRCE dispolok 

Hlavní řídící prvky 

Vlevo jsou řadiče, ovládající jízdu, tj. tah, směr a ovládání předvolby rychlosti, vpravo se 

nachází ovladače EDB a samočinné brzdy. Úplně vpravo u okna je ovladač přímočinné brzdy. 

Pro identifikaci bdělosti strojvedoucího se používá pedál. 

Hlavní diagnostické prvky 

Před strojvedoucím jsou zobrazovač poměrného tahu a rychloměr. Hlavní diagnostika, jako 

trakční ampérmetr, otáčkoměr motoru apod., se zobrazuje na levém displeji a manometry 

hlavního vzduchojemu, průběžného potrubí a brzdového válce jsou vpravo. Pravý displej se 

používá pro jednotný evropský zabezpečovač ECTS. 

Pomocné ovládací a diagnostické prvky 

Vlevo a uprostřed jsou umístěny ovládacích prvky světel a dalších pomocných zařízení, 

ovládací prvky spalovacího motoru jsou vpravo vedle manometrů. Panel diagnostiky je před 

strojvedoucím a pro podrobnou diagnostiku je možné použít jeden ze dvou displejů. 

Radiostanice je umístěna vlevo. Zbytek pomocných prvků, které strojvedoucí používá jen 

minimálně, je umístěn uprostřed pod pultem a na zadní stěně. 
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Závěr 

Stanoviště lokomotivy ER20 je společné modulové koncepce s lokomotivami ES64U4. 

Rozdíl je jen v rozmístění pomocných ovládacích prvků, které nejsou umístěny zejména 

vlevo, ale vpravo. 

 

1.3 Jednotné evropské stanovišt ě (EUDD) 

V letech 2001- 2003 řešil FAV Berlín ve spolupráci s DB AG, MÁV, ÖBB, SBB-CFF-FFS, 

SNCF, Trenitalia a subkomisí 01 UIC projekt, který měl umožnit vznik univerzálního 

stanoviště strojvedoucího pro evropská interoperabilní vozidla. K projektu se až v jeho 

průběhu dodatečně připojily ČD, avšak na jejich návrhy nebyl brán velký zřetel, zejména co 

se týče ARR. 

 

obr. 14 Funkční model EUDD z roku 2003 vytvořený pro testování strojvedoucími 

Hlavní řídící prvky 

Vpravo je sdružený řadič jízdy a EDB, který v režimu ARR funguje jako omezovač tahu, a 

vpravo vedle něj ovladač pneumatické brzdy. Tlačítka pro volbu směru jsou na panelu vpravo. 

Volič rychlosti pro ARR se nachází ve skupině ovladačů vpravo od ovladače pneumatické 

brzdy. Ovladač přímočinné brzdy je vlevo. Tlačítko bdělosti je integrováno do ovladačů jízdy 

a brzdy. 
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Hlavní diagnostické prvky 

Jízdní diagnostika, jako rychloměr, manometry, vlakový zabezpečovač, se nachází na displeji 

přímo před strojvedoucím, vpravo od něj je displej zobrazující diagnostiku pohonu, 

brzdového systému, voltmetr napětí v troleji atd. 

Pomocné ovládací a diagnostické prvky 

Ovládací prvky sběračů a hlavního vypínače, společně s dalšími ovladači jsou vpravo. Vlevo 

jsou ovladače vlakového zabezpečovače, světel, dveří apod. Veškerá pomocná diagnostika se 

zobrazuje na displeji vlevo. Radiostanice je umístěna vlevo na pultu. 

Závěr 

Stanoviště odpovídá požadavkům na pohodlnou obsluhu, avšak respektuje zejména německé 

a francouzské řešení stanoviště. Posuvné řadiče mají dlouhou dráhu. Řešení pomocí 

sdruženého řadiče by bylo pro obsluhu výhodnější. Ovladač přímočinné brzdy bych umístil 

vpravo k ovladači pneumatické brzdy, aby byly ovladače brzd na jednom místě. Výhodou je 

zastupitelnost displejů, jelikož jsou připojeny na společnou sběrnici. 

 

2. Analýza ovládacích prvk ů stanoviš ť strojvedoucího  

Na základě analýzy výše uvedených stanovišť jsem zvolil potřebné ovládací a diagnostické 

prvky, které následně použiji při návrhu nového modulárního uspořádání. 

2.1 Základní ovládací a diagnostické prvky 

Základními ovládacími a diagnostickými prvky potřebnými pro provoz vozidla jsou: 

- Sdružený ovladač jízdy, EDB a samočinné pneumatické brzdy 

- Ovladač BP 

- Volič směru 

- Tlačítka bdělosti (minimálně jedno vpravo a jedno vlevo od strojvedoucího) 

- Manometry hlavního vzduchojemu, průběžného potrubí a brzdového válce 

- Ukazatel poměrného tahu 

- Tlačítko nouzového stopu 

- Tlačítko houkačky, příp. píšťaly 

- Ovladač AVV a ARR 

- Klávesnice pro ovládání AVV a ARR 

- Displej pro vlakový zabezpečovač ECTS 

- Zobrazovací jednotka VZ Mirel 
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2.2 Ovládací a diagnostické prvky elektrické trakce  

Zde je nutné zejména zohlednit, na kolik soustav bude vozidlo určeno. Pakliže by bylo 

vozidlo určeno pro provoz pouze na síti SŽDC, stačí dva systémy (3000 V DC; 25000 V, 50 

Hz AC). Jestli ale bude vozidlo zajíždět i do Německa, případně Rakouska, je třeba, aby bylo 

schopné provozu na třech soustavách (3000 V DC; 15000 V, 16,7 Hz AC; 25000 V, 

50 Hz AC). Jedná se zejména o tyto ovládací a diagnostické prvky: 

- Ovladač hlavního vypínače pro každý napájecí systém spolu s ukazatelem jeho stavu 

- Přepínač polohy sběračů 

- Voltmetry napětí v troleji 

- Ampérmetry trakčních proudů, případně jejich náhrada detailní diagnostikou pohonu 

 

2.3 Ovládací a diagnostické prvky motorové trakce 

U motorové trakce je nutné mít tyto ovládací a diagnostické prvky: 

- Tlačítka pro start a zastavení spalovacího motoru řídícího, příp. řízeného vozidla 

- Panel diagnostiky spalovacího motoru, zobrazující údaje o otáčkách, teplotě atd. 

- Přepínač mezi režimem trakce a výběhu 

V závislosti na přenosu pak bude třeba vybavit pult následujícími prvky: 

a) Dieselelektrický přenos 

 - Ampérmetr trakčního proudu 

 - Diagnostiku trakčních motorů 

b) Hydromechanický přenos: 

 - Diagnostiku převodovky 

 

2.4 Ostatní ovládací prvky 

Na železničních vozidlech jsou třeba ještě tyto ovládací a diagnostické prvky: 

- Signalizace poruch a požáru 

- Odpojovač baterií 

- Ovladač kompresorů 

- Radiostanice 

- Ovládací prvky dalších vozidel při mnohočlenném řízení 

- Jističe jednotlivých obvodů 

- Ovladače klimatizace, resp. topení a ventilace 

- Ovladače světel 
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- Ovladače stěračů 

- Ovladače zrcátek 

- Zámek pultu strojvedoucího 

- Panel palubní komunikace 

- Panel pro ovládání zobrazovacího a akustického systému pro cestující 

 

3. Návrh rozm ěrů stanovišt ě strojvedoucího pro nepr ůchozí čelo 

motorového vozu  

3.1 Výpočet zúžení vozidla   

Aby bylo možné vozidlo provozovat na železniční síti, je třeba, aby jeho skříň nepřesahovala 

průjezdný průřez. Pakliže by vozidlo překročilo na konci představku nebo uprostřed vozidla 

maximální šířku, která vzejde z výpočtu zúžení, mohlo by dojít ke kolizi s jiným vozidlem, 

případně se zařízením dráhy. Maximální rozměry zobrazuje obr. 18. 

 

obr. 15 Konstrukční obrys kolejových vozidel 

Pro výpočet zúžení vozidla budu vycházet z referenčního profilu pro kinematický obrys. 

 

obr. 16 Referenční profil kinematického obrysu podle [3] 
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Při výpočtu rozměrů je nutné také zohlednit svislé kmity způsobované svislým vypružením. 

Tuto hodnotu kmitu můžu vypočítat, anebo se uvažuje hodnota 0,015 m na každý stupeň 

vypružení. Tato redukce je znázorněna na obr. 17. Vzhledem k tomu, že u vozu se dvěma 

stupni vypružení se sčítají deformace pružin, bude ve výsledku nižší, než vůz s jedním 

stupněm vypružení a to je třeba zahrnout do výpočtu. 

 

obr. 17 Redukce rozměrů horní části referenčního obrysu pro svislé vypružení (vozidlo se 

dvěma stupni vypružení, s = 0,3; ξ = 0,030 m) 

Na výpočet zúžení vozidla dle [5] mají vliv kvazi-statické pohyby. Ty se vyjadřují hodnotou 

z, která udává odchylku daného bodu od střední polohy na koleji a v případě, že se nacházejí 

nad bodem kolísání a současně výše, než 0,5 m, je rovnice pro výpočet: 

( ).
30

= − c

s
z h h           (1) 

h výška zkoumaného bodu nad temenem kolejnice [m] 

hc výška pólu kolísání [m] 

s součinitel náklonu [-] 

Pro úpravu rovnic pro výpočet zúžení se používají zvláštní výrazy, které slouží pro části 

vzdálené od otočných čepů vozidel s velmi velkým rozvorem a v případě velmi dlouhého 

představku. 

Prvním je xi, který ovlivní výpočet pouze, pakliže je splněna podmínka: 

2 2

100
4

a p+ >            (2) 

a vzdálenost otočných čepů podvozků [m] 

p rozvor podvozku [m] 

Druhým je xa, který ovlivní výpočet pouze, pakliže je splněna podmínka: 

2
2. 120

4a a

p
a n n+ − >           (3) 
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na vzdálenost vyšetřovaného místa od otočného čepu při výpočtu vnějšího zúžení vozidla 

 [m] 

3.1.1 Vnit řní zúžení E i 

Při výpočtu vnitřního zúžení vozidla může být rozhodující jeho statická poloha v přímé trati, 

anebo v oblouku. Pro stanovení správného způsobu výpočtu slouží dvě podmínky, kde se na 

základě charakteristických rozměrů zjistí, podle kterého způsobu postupovat. 

Pakliže platí: 

( ) ( )
( )

2
2 2,5

. 250. 1,465
04i i

Ip
a n n d

II

− + ≤ − − 


      (4) 

d rozchod nejvíce opotřebovaných okolků [m] 

ni vzdálenost vyšetřovaného místa od otočného čepu při výpočtu vnitřního zúžení 

 vozidla [m] 

Bude rozhodující statická poloha na přímé trati a použije se vztah (5): 

1,465
0,015

2i

d
E q w z

−= + + + −         (5) 

q vůle mezi nápravou a rámem podvozku, celkové boční vysunutí [m] 

w příčná vůle otočného čepu podvozku [m] 

Pakliže platí: 

( ) ( )
( )

2
2 2,5

. 250. 1,465
04i i

Ip
a n n d

II

− + > − − 


      (6) 

Bude rozhodující statická poloha v oblouku a použije se rovnice (7): 

[ ] ( )
( )

2
2

0

. 0,0104
0,015500

i i

i i

p
a n n I

E q w z x
II>

− − = + + + + − 


     (7) 

kde: 

2
21

. . 100
750 4i i i

p
x a n n

 
= − + − 

 
        (8) 

(I) hodnota platí pro zařízení na vozidle do výšky 0,400 m nad temenem kolejnice, tzn. 

h ≤ 0,400 m 

(II) hodnota platí pro zařízení na vozidle výše, než 0,400 m nad temenem kolejnice, tzn. 

h > 0,400 m 
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3.1.2 Vnější zúžení E a 

Při výpočtu vnějšího zúžení, tj. od otočného čepu po okraj vozidla, je stejný jako při vnitřním 

zúžení, včetně podmínky, která rozhoduje o výběru správného vztahu. 

Pakliže platí: 

( ) ( )
( )

2
2 5

. 250. 1,465 .
7,54

a
a a

Inp
a n n d

IIa

+ − ≤ − + 


      (9) 

Bude rozhodující statická poloha na přímé trati a použije se vztahu (10): 

2.1,465
. 0,015

2
a

a

n ad
E q w z

a

+− = + + + − 
 

      (10) 

Pakliže platí: 

( ) ( )
( )

2
2 5

. 250. 1,465 .
7,54

a
a a

Inp
a n n d

IIa

+ − > − + 


      (11) 

Bude rozhodující statická poloha v oblouku a použije se vztahu (10): 

( ) [ ] ( )
( )

2
2

0

. 0,0252.1,4654 . .
0,030500 2

a a
a a

a a

p
a n n In a n ad

E q w z x
IIa a >

+ − + +− = + + + + + − 


 (12) 

kde: 

2
21

. . 120
750 4a a a

p
x a n n

 
= + − − 

 
        (13) 

3.1.3 Výpočet zúžení pro navrhované vozidlo 

Vycházím ze základních rozměrů motorového vozu řady 843 (viz příloha č. 1) a ze zadaných 

hodnot: 

 

obr. 18 Základní rozměry navrhovaného vozidla 

0

17,300 1,410 1,060

0,500 3,950 8,650

2,300 0,005 0,300

0,041 0,840 25,200

1

c a i

K voz

a m d m h m

h m n m n m

p m q m s m

w m D m L m

η

= = =
= = =
= = =
= = =
= °  
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a) Výpočet vnitřního zúžení Ei 

Kontrola podmínky podle vztahu (4): 

( )

( )

2
2

2
2

. 250. 1,465
4

2,300
17,300.8,650 8,650 250. 1,465 1,410

4
76,145 13,750

i i

p
a n n d− + ≤ −

− + ≤ −

≤  

Z výsledku vyplývá, že rozhodující bude statická poloha v oblouku a použije se vztah (7). 

Kontrola, zda bude mít zvláštní výraz xi vliv, podle vztahu (3): 

2 2

2 2

100
4

17,300 2,300
100

4
76,145 100

a p+ >

+ >

>  

Zvláštní výraz xi neovlivní výpočet, tudíž bude výsledný vztah: 

( )

( )

2
2

2
2

2
2

.
4 0,015

500

.
4 . 0,015

500 30

2,300
17,300.8,650 8,650 0,3004 0,005 0,041 . 1,060 0,500 0,015

500 30
0,184

i i

i

i i

i c

i

i

p
a n n

E q w z

p
a n n s

E q w h h

E

E m

− −
= + + + −

− −
= + + + − −

− −
= + + + − −

=

 

Kontrola nejnepříznivějších podmínek dle obr. 17: 

* *
1 2

* *
1 2

* *
1 2

0,015 0,015

1,060 0,015 1,060 0,015

1,075 1,045

h h h h

h h

h m h m

= + = −

= + = −

= =

 

Bod se stále nachází ve stejné oblasti šířky referenčního profilu kinematického obrysu, tj. 

1,620 m.  

Maximální šířka vozidlové skříně ve středu vozidla bs je: 

( )
( )

2. 1,620

2. 1,620 0,184

2,872

s i

s

k

b E

b

b m

= −

= −
=
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a) Výpočet vnějšího zúžení Ea 

Kontrola podmínky podle vztahu (9): 

( )

( )

2
2

2
2

. 250. 1,465 . 7,5
4

2,300 3,950
17,300.3,950 3,950 250. 1,465 1,410 . 7,5

4 17,300

82,615 10,640

a
a a

np
a n n d

a
+ − ≤ − +

+ − ≤ − +

≤  

Z výsledku vyplývá, že rozhodující bude statická poloha v oblouku a použije se vztah (12). 

Kontrola, zda bude mít zvláštní výraz xa vliv, podle vztahu (3): 

2
2

2
2

. 120
4

2,300
17,300.3,950 3,950 120

4
82,615 120

a a

p
a n n+ − >

+ − >

>

 

Zvláštní výraz xa neovlivní výpočet, tudíž bude výsledný vztah: 

( )

( ) ( )

( )

2
2

2
2

2
2

. 21,4654 . . 0,030
500 2

. 21,4654 . . . 0,030
500 2 30

2,300
17,300.3,950 3,950 1,465 1,410 2,300 17,3004 .

500 2 17,300

2.3,950 17
0,005 0,041 .

a a
a a

a

a a
a a

a c

a

p
a n n n a n ad

E q w z
a a

p
a n n n a n ad s

E q w h h
a a

E

+ − + +−= + + + + −

+ − + +−= + + + + − −

+ − − += + +

++ + ( ),300 0,300
. 1,060 0,5 0,030

17,300 30

0,239aE m

+ − −

=  

Kontrola nejnepříznivějších podmínek dle obr. 17: 

* *
1 2

* *
1 2

* *
1 2

0,015 0,015

1,060 0,015 1,060 0,015

1,075 1,045

h h h h

h h

h m h m

= + = −

= + = +

= =

 

Bod se stále nachází ve stejné oblasti šířky referenčního profilu kinematického obrysu, tj. 

1,620 m. 

Maximální šířka vozidlové skříně na konci představku bk tedy je: 

( )
( )

2. 1,620

2. 1,620 0,239

2,762

k a

k

k

b E

b

b m

= −

= −
=  
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Tyto výsledné hodnoty zúžení zohledním při návrhu čela vozidla. 

 

3.2 Požadavky na uspo řádání stanovišt ě strojvedoucího 

Stanoviště strojvedoucího, dle [4], musí být uspořádáno tak, aby toto vozidlo mohl obsluhovat 

jeden člověk. Celkově musí být stanoviště uspořádáno tak, aby mohl strojvedoucí řídit 

vozidlo v sedě a aby se při tom mohl dívat před sebe do směru jízdy. Stanoviště může být 

koncipováno buď se středově umístěným sedadlem strojvedoucího, nebo se sedadlem 

umístěným na odpovídající straně tak, aby mohl pozorovat vlak, navázat kontakt se 

zaměstnanci stojícími vedle vozidla a současně aby dosáhnul na ovladače brzdy. 

Strojvedoucímu musí být umožněno řízení vozidla i vestoje. 

Stanoviště strojvedoucího musí být vybaveno sedadlem orientovaným ve směru jízdy, pro 

dalšího zaměstnance, např. kontrola, vlakvedoucí apod. 

Stanoviště musí být prostorné a uspořádané tak, aby mělo nejmenší světlou výšku 1850 mm. 

Doporučuje se však 2000 mm a více. Ve výšce očí sedícího strojvedoucího pak musí kabina 

splňovat podmínku šířky minimálně 2000 mm a hloubky minimálně 1500 mm, přičemž se 

doporučuje hloubka větší, než 1500 mm. Vzdálenost mezi čelním oknem, v místě před 

sedadlem strojvedoucího a okem strojvedoucího musí být v rozmezí 500 až 1200 mm. 

V kabině se nesmí nacházet vestavby omezující pohyb personálu a okna musí být umístěna 

tak, aby z nich bylo možné prohlédnout celý vlak, aniž by se musel nebezpečně vyklánět nebo 

aniž by musel použít zrcadel. 

 

obr. 21 Základní rozměry stanoviště s jedněmi dveřmi po straně a jedněmi dveřmi v zadní 

stěně 

Navrhuji proto stanoviště, které svými rozměry splňuje výše uvedené požadavky. 

 



41 

 

 

obr. 22 Návrh vnitřních rozměrů stanoviště vozidla 

 

3.3 Bezpečnostní prvky kabiny strojvedoucího 

Sedadla pro strojvedoucího a pro dalšího zaměstnance je třeba umístit co nejvýše nad temeno 

kolejnice. Stěny, podlaha a střecha musí být dimenzovány tak, aby byly dostatečně odolné 

proti silám působícím zvenčí, které způsobují namáhání na tlak, ohyb a vzpěr. 

Stanoviště strojvedoucího je místem co nejpevnější konstrukce integrovaným do skříňové 

struktury hnacího vozidla tak, aby k deformacím způsobeným nárazem docházelo před a pod 

ním. Zejména čelní stěna musí vykazovat dostatečné svázání s rámem a vypočitatelný odpor 

proti deformacím. Toto je zejména vyžadováno v části mezi čelníkem a spodní hranou čelního 

skla. Doporučuje se vyrábět čelní stěnu tak, aby pomocí deformací pohltila energii nárazu. 

Pro motorový vůz je potřeba zabezpečit pohlcení následujících tlakových sil: 

Druh vozidla 
Lokomotivy a řídící 

vozy 
Motorové 

vozy Poznámka 

Pod spodní hranou 
čelního skla 

300 kN 300 kN Rovnoměrně rozloženo 

Ve výši čelníku 
2000 kN 1500 kN 

Rozloženo na dva 
nárazníky 

2000 kN 1500 kN 
V ose automatického 

spřáhla 
tab. 1 Tlakové síly, působící na čelo vozidla, které je nutné pohltit dle [4] 

Je nezbytně nutné uzpůsobit interiér stanoviště tak, aby se personál nemohl při náhlých 

změnách rychlosti zranit o ostré hrany, hroty apod. Pakliže se takovéto nebezpečné díly na 

stanovišti vyskytují, je třeba zajistit jejich pokrytí materiálem, který absorbuje náraz. 
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Veškerá uchycení přístrojů a prvků, které se nachází na stanovišti, je třeba dimenzovat tak, 

aby vydržela zrychlení min. 3g při čelním nárazu, přičemž doporučená velikost zrychlení, 

které mají tato uchycení zadržet je 5g. 

Veškeré konstrukční části nebo přístroje, které mohou personál jakkoliv ohrozit, ať už 

explozí, požárem, jedovatými plyny nebo jinak, nesmí být umístěny na stanoviště 

strojvedoucího. Zároveň musí být zajištěna ochrana personálu pro elektrickému napětí tak, že 

veškeré kovové části na střeše, které neslouží k vedení proudu, musí být vodivě spojeny se 

skříní vozidla a pro případ kontaktu vozidla s trakčním vedením, příp. se sběračem, pod 

napětím, je třeba vozidlo účinně uzemnit. 

Stanoviště strojvedoucího musí být přístupno bez nebezpečí z obou stran vozidla buď dveřmi 

vedoucími přímo na stanoviště strojvedoucího případně dveřmi vedoucími do místnosti, která 

bezprostředně přiléhá ke stanovišti strojvedoucího. Zároveň je nutné, aby na zadní stěně 

stanoviště strojvedoucího byly minimálně jedny dveře nebo průchod, který personálu zajistí 

v případě nebezpečí průchod směrem k zadnímu konci vozidla bez zábran. 

V mém případě jsem zvolil koncepci stanoviště strojvedoucího s jedněmi dveřmi, umístěnými 

ve středu zadní stěny stanoviště strojvedoucího vedoucí na jednom konci vozidla do 

zavazadlového prostoru se dveřmi na obou stranách vozidla a na druhém konci do nástupního 

prostoru pro cestující, rovněž se dveřmi na obou stranách vozidla. 

Podlaha stanoviště je pokryta protiskluzovým materiálem a nejsou na ní žádné vyvýšeniny. 

Okna stanoviště strojvedoucího musí být navrhnuta tak, aby umožňovala personálu 

pozorování trati a návěstidel bez překážek. Zejména, aby byl dodržen požadovaný výhled (viz 

kapitola 3.4) a podmínka, že sklo nesmí zkreslovat barvy návěstí a musí být antireflexní, aby 

nebyl personál rušen odrazy světla. Horní okraj čelního skla musí být ve výšce nejméně 

1800 mm. 

  

obr. 23 Rozměry oken stanoviště strojvedoucího mnou navrhovaného vozidla 

Všechna okna musí být vyrobena z bezpečnostního skla a musí být nesmazatelně označena. 

Čelní sklo musí být dimenzováno tak, aby odolalo nárazu pevného předmětu, např. kovových 
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úlomků, ptáků, lahve, aj. Pevnost čelního skla je dimenzována v závislosti na hmotnosti 

předmětu, rychlosti a potenciálního směru tělesa. Je nutné, aby v případě proražení nebo 

prasknutí čelního skla bylo možné pokračovat v jízdě minimálně do nejbližší stanice. 

Čelní okno stanoviště strojvedoucího musí být vybaveno stínítky, příp. roletami apod., proti 

oslnění slunečním nebo umělým světlem. 

V případě použití vyhřívaných oken je potřeba zajistit pevnost i při permanentním ohřevu. 

Stanoviště strojvedoucího je nutné vybavit umělým osvětlením tak, aby byla kdykoliv 

zabezpečena intenzita osvětlení min. 60 lux ve výšce pracovní desky pultu strojvedoucího. 

Rovněž musí být zajištěno, aby při zhasnutí umělého osvětlení byla umožněna orientace 

strojvedoucího, což lze zajistit osvětlením pultu strojvedoucího. Veškerá signalizace musí být 

koncipována tak, aby byla viditelná jak za slunečního osvětlení, tak za umělého osvětlení. 

Jakákoliv přídavná světla nesmí oslňovat strojvedoucího. 

 

3.4 Výhled ze stanovišt ě strojvedoucího 

Výhled ze stanoviště strojvedoucího přes čelní okno se kontroluje pro přímou trať a oblouk, 

jehož poloměr není menší než 300 m. Vychází se z předpokladu, že se vozidlo nachází ve 

střední pozici, tj. že se jeho osa shoduje s osou koleje. Dále se vychází z předpokladu, že 

obruče kol jsou z poloviny opotřebována a že s sebou veze vozidlo dvě třetiny své užitečné 

zátěže. 

Kromě výše uvedeného je základním parametrem pro tuto kontrolu poloha očí strojvedoucího 

při řízení vozidla v sedě a vestoje. Na obr. 24 jsou uvedeny jednotlivé pozice očí, které 

zohledňují nejmenšího a největšího možného strojvedoucího. Je třeba brát zřetel na umístění 

sedadla strojvedoucího a na jeho polohovatelnost. Jelikož na mnou navrženém stanovišti není 

místo pro druhého zaměstnance stálým pracovním místem, není potřeba provádět tuto 

kontrolu i pro toto místo. 
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obr. 24 Pozice očí sedícího a stojícího strojvedoucího 

Výhled je limitován spodním okrajem čelního okna (případně horní hranou pultu 

strojvedoucího) a horním okrajem čelního okna. Je potřeba, aby byl zajištěn výhled na vysoká 

a nízká návěstidla. 

Vysoká návěstidla jsou definována minimální výškou 6,3 m, minimální vzdáleností 10 m od 

čelní roviny talíře nárazníku (případně čelní roviny čela u vozidel s krytem automatického 

spřáhla) a minimální vzdáleností 2,5 m od osy koleje. 

Nízká návěstidla jsou definována výškou na úrovni temene kolejnice, minimální vzdáleností 

15 m od čelní roviny talíře nárazníku (případně čelní roviny čela u vozidel s krytem 

automatického spřáhla) a minimální vzdáleností 1,75 m od osy koleje. 

 

obr. 25 Grafické znázornění minimálního výhledu ze stanoviště strojvedoucího 
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V příloze č. 5 je graficky znázorněna kontrola výhledu ze mnou navrženého stanoviště 

strojvedoucího. Je z něj patrné, že stanoviště této kontrole vyhovělo a je tedy možné přistoupit 

k návrhu pultu strojvedoucího. 

 

4. Návrh modulárního uspo řádání stanovišt ě pro vozidla motorové a 

elektrické trakce  

Konstrukce pultu strojvedoucího musí vycházet ze znalostí základních rozměrů lidské osoby. 

Je třeba také znát potřeby strojvedoucích a v neposlední řadě určuje konstrukci pultu 

strojvedoucího určení daného vozidla, jeho trakce a konstrukce čela. Pult strojvedoucího musí 

být uspořádán tak, aby jeho veškeré prvky umožňovaly strojvedoucímu vozidla normální 

držení těla a neomezovaly jeho svobodu pohybu. 

4.1 Základní rozm ěry pultu strojvedoucího 

Pult musí být navržen tak, aby strojvedoucímu umožňoval pohodlné sedění, je třeba, aby mu 

poskytoval dostatek volnosti pro kolena a nohy a aby umožňoval i obsluhu vestoje. 

Doporučuje se, aby byly v akční rovině umístěny převážně ovládací prvky a v informační 

rovině pak převážně informační a kontrolní prvky. Vzor pro tvorbu pultu strojvedoucího dle 

[4] je uveden na obr. 26, je však možné použít jiného ergonomického uspořádání. Minimální 

rozměr je označen ) (, maximální rozměr je označen ( ) a doporučená hodnota rozměru je 

zapsána v obdélníku. 

 

obr. 26 Vzor rozměrů pultu strojvedoucího 
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Na základě výše uvedených doporučených základních rozměrů jsem navrhl pult 

strojvedoucího, jehož rozměry jsou na obr. 27. 

 

obr. 27 Rozměry mnou navrhovaného pultu 

Při navrhování rozměrů pultu jsem zkoušel, zda jsou vhodné pro použití metodou pokusného 

měření na sobě samém. 

 

4.2 Ovládací a diagnostické prvky pultu strojvedouc ího 

Ovládací a diagnostické prvky je třeba umístit tak, aby byly mezi sebou funkčně a logicky 

uspořádány. Je třeba, aby se ovládací prvky, které strojvedoucí potřebuje za jízdy, nacházely 

v dosahu jeho rukou a aby se diagnostické prvky, které strojvedoucí potřebuje za jízdy, 

nacházely v jeho zorném úhlu, případně na jeho okrajích. Je potřeba zajistit, aby při používání 

ovládacích a diagnostických prvků nedocházelo k odpoutávání pozornosti od trati a aby byly 

všechny tyto prvky uzpůsobeny tak, že vyloučí možnost omylu ve dne i v noci, aby byly za 

těchto podmínek čitelné a aby zejména neoslňovaly. 
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obr. 28 Dosah paží sedícího strojvedoucího 

Při rozvržení ovládacích prvků jsem se zaměřil na rozdělení těchto prvků do skupin podle 

četnosti jejich použití a účelu. 

Ovládací prvky 

1. skupina ovládacích prvků 

První skupinou jsou ovládací prvky, které slouží k přímému ovládání jízdy a brzdy vozidla. 

Jedná se tedy o sdružený řadič jízdy a brzdy, ovladač brzdiče přímočinné brzdy, volič směru, 

přepínač režimu jízdy (trakce výběh), tlačítko bdělosti, tlačítko houkačky a klávesnici pro 

ovládání ARR a AVV. Tyto ovládací prvky jsem umístil do pravé a centrální oblasti pultu, 

tak, že vpravo jsou umístěny ovládací prvky pro manuální řízení vozidla a klávesnice pro 

ovládání ARR a AVV jsem umístil doprostřed pultu. Tyto prvky, až na přepínač režimu jízdy, 

jsou společné pro obě trakce. 

2. skupina ovládacích prvků 

Druhou skupinu tvoří ovládací prvky, které strojvedoucí za jízdy používá, avšak ne s takovou 

frekvencí, aby je musel mít umístěny přímo před sebou. Tyto prvky jsou umístěny v levé části 

pultu. Jedná se zejména o prvky ovládání osvětlení, ventilace pohonu, kompresoru apod. Patří 

mezi ně i radiostanice, která je umístěna na levém panelu. 

3. skupina ovládacích prvků 

Třetí skupinou jsou prvky, které strojvedoucí za jízdy prakticky nepoužívá a které jsem 

umístil částečně v levé části pultu strojvedoucího a částečně na pravý LCD panel. Zároveň do 
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této skupiny spadají prvky, jako jsou odpojovače akumulátorů, jističe apod., které jsou 

umístěny na zadní stěně stanoviště. 

Diagnostické prvky 

1. skupina diagnostických prvků 

První hlavní skupinou jsou diagnostické prvky jízdy a brzdy. Jedná se zejména o rychloměr, 

manometry hlavního vzduchojemu, průběžného potrubí a brzdového válce, zobrazovač 

vlakového zabezpečovače a zobrazovač návěstního opakovače. Na čelním panelu jsem umístil 

LCD panel, na kterém se zobrazuje rychloměr a základní charakteristiky vozidla. Zobrazeny 

jsou na něm zejména informace o trakční soustavě, režimech ARR a AVV a signalizace 

momentálního stavu dveří. Na čelním panelu jsou také manometry hlavního vzduchojemu, 

průběžného potrubí a brzdového válce, které nesmí být nahrazeny digitálními zobrazovači. Na 

levý LCD panel jsem umístil zobrazovač jednotného evropského zabezpečovače ECTS a 

zobrazovač návěstního opakovače. 

2. skupina diagnostických prvků 

Do této skupiny patří diagnostické prvky, které charakterizují fungování vozidla, resp. celé 

soupravy a poruchových stavů. Tyto prvky jsou umístěny na LCD panelu vpravo od čelního 

panelu. Jedná se o panel, který je schopen zobrazit jak výše uvedené charakteristiky, tak 

sešitový jízdní řád. 

3. skupina diagnostických prvků 

Do třetí skupiny jsem zařadil prvky, které slouží pouze diagnostice fungování klimatizace a 

informačních a komunikačních systémů. K tomuto slouží LCD panel umístěný vpravo. 

 
obr. 29 Uspořádání ovládacích a diagnostických prvků na pultu strojvedoucího 
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Pult strojvedoucího je kromě výše uvedených prvků osazen navíc dvěma tlačítky Nouzový 

STOP, která strojvedoucí použije v případě bezprostředně hrozícího nebezpečí. Tlačítko 

vypustí pomocí elektromagnetického ventilu vzduch z průběžného potrubí samočinné brzdy. 

Pult jsem rovněž vybavil přepínačem intenzity podsvětlení přístrojů, které je možné nastavit 

na denní režim, noční režim a na automatický režim, který pomocí čidel reguluje osvětlení na 

základě intenzity světla vně a uvnitř stanoviště, což je vhodné pro tratě s častým střídáním 

světla a tmy. Orientace při ovládání je zajištěna podsvětlenými popisy u jednotlivých 

přepínačů a tlačítek a světlem zabudovanými do stínítka pultu nad čelním panelem s LCD 

displejem a manometry. 

Jelikož se jedná o motorový vůz, je pult doplněn ovládáním dveří, složeným ze tři tlačítek, 

z nichž střední slouží pro zablokování dveří a pravé a levé slouží pro odblokování dveří na 

příslušné straně vozidla. 

Na střední části pultu je umístěno místo určené pro sešitový jízdní řád, případně pro jiné 

dokumenty, vybavené sponou pro jeho zachycení. 

Po návrhu uspořádání ovládacích a diagnostických prvků na pultu strojvedoucího jsem ze 

zkoušek s vlastními pažemi určil dosah paží sedícího strojvedoucího na mnou navrhnutém 

stanovišti. 

 

obr. 30 Dosah paží sedícího strojvedoucího 

4.3 Modulární upo řádání stanovišt ě 

Vzhledem k tomu, že je práce strojvedoucího velmi náročná, napomáhá modulární uspořádání 

pultu strojvedoucího ke snižování stresu strojvedoucích z neustálého střídání různých 

lokomotiv a motorových vozů a z toho vyplývajícího střídání různých pultů strojvedoucího. 

Velkou výhodou je také to, že při použití stanoviště pro různé trakce je možné použít 
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maximální množství stejných dílů, což rovněž snižuje náklady na výrobu i na předzásobení 

provozních jednotek náhradními díly. 

Uspořádání stanoviště volím dle obr. 29 tak, že do levé části pultu umístím celkem tři 

modulární prvky, jelikož pravou stranu využiji stejnou pro obě trakce, pouze s výjimkou 

přepínače režimu jízdy, který použiji pouze u motorové trakce. 

Panel ovládání spalovacího motoru 

Pro ovládání spalovacího motoru využiji panelu se čtyřmi tlačítky, z nichž první dvě slouží 

pro start a stop spalovacího motoru řídícího vozidla a druhé dvě pro start a stop motoru 

řízených vozidel. Zvolil jsem uspořádání se startovacími tlačítky vpravo a tlačítky pro 

zastavení činnosti spalovacího motoru vlevo. 

 

obr. 31 Panel ovládání spalovacích motorů 

 

 

Panel ovládání elektrické trakce 

Panel ovládání elektrické trakce má stejné rozměry, jako panel ovládání spalovacího motoru, 

což umožňuje, v případě použití pultu strojvedoucího pro vozidlo jenom elektrické nebo 

jenom motorové trakce, přehození obou panelů tak, aby byl použitý panel hned nad panelem 

s ostatními ovládacími prvky. 

Tento panel je určen pro třísoustavový motorový vůz na napěťové soustavy 3000 V DC, 

15000 V, 16,7 Hz AC a 25000 V, 50 Hz AC. Díky tomu jsou na panelu umístěny tři ovladače 

hlavních vypínačů, které mají tři polohy. 0 je poloha vypnuto, 1 je poloha zapnuto a S je 

startovací poloha, ze které se přepínač samočinně vrátí do polohy 1. Čtvrtým ovládacím 

prvkem je přepínač polohy sběračů, který má čtyři polohy, 0 je poloha vypnuto, P je poloha 

zajišťující zvednutí předního sběrače, Z je poloha zajišťující zvednutí zadního sběrače a P+Z 

je poloha, při níž jsou zvednuty oba sběrače. Toto ale vyžaduje, aby byly oba sběrače schopny 

provozu na všech napěťových soustavách. 
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obr. 32 Panel ovládání elektrické trakce 

Panel pomocných ovládacích prvků 

Tento panel je společný pro obě trakce a jsou na něm zejména umístěny ovladače pomocných 

pohonů a světel. Panel jsem uspořádal tak, že je odstupňován tak, že jsou ve spodní řadě 

umístěny ovladače, které strojvedoucí používá nejčastěji a v horní jsou ty, které používá 

nejméně. Do spodní řady jsem umístil (zleva) ovladač osvětlení stanoviště se dvěma stupni 

intenzity osvětlení, ovladač stěračů se dvěma rychlostmi a cyklovačem, přepínač frekvence 

VZ a ovladač reflektoru. Druhou řadu tvoří poziční světla, a v horní řadě jsou zleva 

uspořádány ovladače vícečlenného řízení, řízení, ventilátoru a kompresoru.  

 

obr. 33 Panel pomocných ovládacích prvků 

4.4 Sedadla 

Sedadlo strojvedoucího musí být upevněno tak, aby mělo dostatečnou možnost podélného 

posunu, a musí umožňovat zajištění v takové poloze, aby bylo možné řídit vozidlo vestoje. 

Sedadlo musí být koncipováno tak, aby umožňovalo rychlý únik v případě nebezpečí. Je 

nutné, aby dobře tlumilo chvění a je potřeba aby bylo schopné přizpůsobit se různé hmotnosti 

strojvedoucího. 

Potahový materiál sedáku a zádové opěradlo je nutné vyrábět z propustného materiálu.  

Opěradlo by mělo být polohovatelné a opěrky rukou musí mít rozestup minimálně 450 mm a 

je třeba, aby byly odklopitelné. 
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Sedadlo se musí přizpůsobit strojvedoucímu tak, aby mu umožňovalo fyziologicky správné 

držení těla. 

Vzhledem k výše uvedenému jsem zvolil univerzální sedadlo řidiče pro silniční i železniční 

vozidla od firmy C.I.E.B, typové řady 5 s pneumatickým odpružením (viz příloha č. 3). 

Sedadlo pro dalšího zaměstnance volím sklopné, umístěné na zadní stěně stanoviště. 

 

5. Provozn ě technické hodnocení návrhu  

V této práci jsem navrhl stanoviště strojvedoucího tak, aby odpovídalo všem normám a 

vyhláškám, které se na něj vztahují. 

5.1 Čelo vozidla 

Na základě výpočtu zúžení vozidla a na základě vyhlášky [4] jsem navrhnul čelo vozidla tak, 

že splňuje podmínky prostornosti a výhledu. Čelo je navrženo tak, aby splňovalo nejen 

požadavky z hlediska technického, ale také z hlediska estetického. Pokusil jsem se vytvořit 

stanoviště, které v provozu strojvedoucí ocení pro dostatečný výhled a prostor. 

5.2 Modulární pult strojvedoucího 

Návrh pultu strojvedoucího pro neprůchozí čelo tak, aby splňoval požadavky univerzálnosti a 

modulárnosti byl hlavním cílem mé bakalářské práce. Pult jsem navrhl na základě analýzy 

stanovišť strojvedoucího současných lokomotiv a motorových vozů a na základě doporučení 

strojvedoucích, kteří s nimi jsou v denním styku. 

Navrhnul jsem tvar pultu strojvedoucího tak, aby splňoval podmínku dostatečného výhledu i 

současné ergonomie. Jeho tvar jsem zvolil ve tvaru U se zapuštěným sedadlem 

strojvedoucího. Tohoto řešení jsem použil proto, že jej považuji za nejlepší z hlediska 

dostupnosti všech ovládacích a diagnostických prvků. Rozhodl jsem se rozdělit všechny 

ovládací prvky na tři hlavní skupiny, které jsem pak prostorově rozdělil s ohledem na četnost 

jejich použití strojvedoucím za jízdy. Řízení jsem koncipoval tradičně pro řízení hlavních 

řídících prvků pravou rukou a s umístěním hlavních diagnostických prvků do zorného úhlu 

strojvedoucího. Pro řízení jsem navrhnul sdružený řadič jízdy a brzdy Lekov, který jsem 

doplnil ovladačem přímočinné brzdy. Oproti klasické konstrukci jsem zvolil náhradu co 

nejvíce analogových přístrojů LCD panely, jelikož jejich napojení na jednu sběrnici umožňuje 

jejich vzájemnou zastupitelnost, díky čemuž se sníží riziko neprovozuschopnosti z důvodu 

nefungujícího analogového přístroje, který nejde nahradit. Jediné analogové přístroje, které 

jsem použil, jsou manometry, které není možné, vzhledem k momentální úpravě příslušných 

předpisů, nahradit digitálními zobrazovači. 
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Hlavní myšlenkou tohoto pultu je možnost jeho použití pro motorovou i elektrickou trakci. 

Tuto modularitu zajišťují výměnné panely, které umožňují za pomoci minimálních prostředků 

maximalizaci rozsahu jeho použití. Panely jsou připojeny k pultu konektory, což umožňuje 

v případě poruchy snadnou výměnu pouze pomocí vyšroubování dvou šroubů a vytažení 

tohoto panelu a náhrady jiným. 

5.3 Celkové hodnocení 

Stanoviště a pult vyhověly všem podmínkám, které na ně jsou kladeny, zejména kontrole na 

výhled a požadovaným prvkům, včetně ergonomie. 
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