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Anotace 

Škurek, K.: Posouzení trakčních a brzdových charakteristik při změně adhezní 

hmotnosti kolejového vozidla: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta strojní, 2010. 110 stran 

 

Předmětem diplomové práce je vypracování trakčních a brzdových charakteristik 

navržených třívozových elektrických jednotek s individuálním pohonem dvojkolí.  

Navržené třívozové elektrické jednotky jsou ve čtyřech variantách adhezní hmotnosti. 

Vzhledem k počtu provozovaných elektrických jednotek v České republice, se jedná o 

aktuální problematiku v kolejové dopravě. Součástí diplomové práce je zpracování 

výpočtu těžiště kolejových vozidel, provozně technické zhodnocení jednotlivých 

variant. 

 

 

 

 

Annotation  

Škurek, K.: Assessment of traction and braking characteristics of the change in the 

adhesion weith of rolling stock: thesis. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 

Fakulty of Mechanikl Engineering, 2010. 110 pages 

 

The subject of this thesis is to developer traction and braking characteristics of the 

proposed three-car electric units with individual axle drive. The proposed three-car 

electric units are four version ofadhesive weights. Given the number of operation power 

units in the Czech Republic, is a topical issue in rail transport. The thesis is the process 

of calculating the center of the rolling stock, the performance of the technical evaluation 

of various options. 
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Seznam použitých značek a symbolů: 

 

A,B,C,D [m] vzdálenosti mezi působišti tíh a těžnicí "T" v ose "x" 

B [N] brzdná síla na obvodě kol 

dL [m] přírůstek dráhy v daném kroku 

dLcelk [m] celkový přírůstek ujeté dráhy 

E trc [Ws] celková spotřeba trakční energie dané varianty 

Ei [Ws] spotřebovaná trakční energie v i-tém kroku 

EL 4 [m²] celková hmotnost soupravy dle normy ČSN EN 15 664 

EL E [kg] konstrukční hmotnost soupravy dle normy ČSN EN 15 663 

EL T [kg] hmotnost soupravy dle normy ČSN EN 15 663 

F0 [N] tažná síla na obvodě dvojkolí 

Fa [N] tažná síla na mezi adheze 

Fb max [N] maximální brzdná síla 

Fbed [N] maximální brzdná síla elektrodynamické brzdy  

Fbed max [N] brzdná síla elektrodynamické brzdy  

Ga [N] adhezní tíha připadající na hnací dvojkolí 

Gbr.od. [N] tíha brzdového odporníku 

Gi [N] tíha jednotlivých míst působení 

Gkli [N] tíha klimatizační jednotky 

Gmen [N] tíha trakčního měniče 

Grb [N] reakce tíhy běžného podvozku v čepu uložení podvozku 

Grh [N] reakce tíhy hnacího podvozku v čepu uložení podvozku 

Gs [N] celková tíha elektrické jednotky 

Gskr [N] tíha skříně vozidla 

LB [km] brzdná dráha 

LK [km] místo zastavení vlaku 

Ma [kg] adhezní hmotnost 

Mi [N.m] moment síly v i-tém kroku 

Ms [kg] celková hmotnost jednotky 

MT [N] moment v místě těžiště 

Ncelk dv. [1] celkový počet dvojkolí 

Ncelk vozu [1] celkový počet sedadel příslušného vozu 

NE [Kč] náklady za nasazení el. soupravy na zvolený traťový úsek  

NE(1 kWh) [Kč] náklady za 1 kWh 

Nhnaci dv. [1] počet hnacích dvojkolí 

Ns celk [1] celkový počet sedadel celé soupravy 

Nsedadel [1] počet sedadel příslušného oddílu 

OMJ [N] vozidlový odpor 

OT [N] traťový odpor 

OZR [N] odpor ze zrychlení 

P [m] vzdálenost působiště tíhy Gi od místa výpočtu momentu  

PT 0 [W] trakční výkon při jízdě el. jednotky při brzdění 

PT Fa [W] trakční výkon při jízdě el. jednotky na Fa 

PT Fo [W] trakční výkon při jízdě el. jednotky na Fo 

Ptr [W] trakční výkon elektrické jednotky  

Scelk sez [m²] celková plocha určená k sezení cestujících v příslušném voze  

Scelk stani [m²] celková plocha určená ke stání cestujících v příslušném voze 
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Scelk zavaz [m²] celková plocha určená pro zavazadla cestujících  

Ss sezeni [m²] celková plocha určená k sezení cestujících v celé soupravě 

Ss stani [m²] celková plocha určená ke stání cestujících v celé soupravě 

Ssezeni [m²] plocha určená k sezení cestujících v příslušném oddíle  

Sstani [m²] plocha určená ke stání cestujících v příslušném oddíle  

Szavaz. [m²] plocha určená pro zavazadla cestujících v příslušném oddíle  

Szavazadla [m²] celková plocha určená pro zavazadla v celé soupravě 

T [m] těžnice v ose "x" 

TK [1] temeno kolejnice 

V  [km/h] rychlost elektrické jednotky 

Vi [km/h] rychlost elektrické jednotky pro daný výpočtový krok 

Vkrit [km/h] kritická rychlost elektrické jednotky 

Vmax [km/h] maximální rychlost elektrické jednotky 

Vs [km/h] střední rychlost elektrické jednotky 

Vt [km/h] vypočtená rychlost el. jednotky při začátku brzdění 

 

a,b,c [m] vzdálenosti mezi působišti tíh v ose "x" 

ab [m/s²] střední hodnota brzdného zpomalení 

ab min [m/s²] minimální brzdné zpomalení 

dt [s] přírůstek času 

dv [km/h] přírůstek rychlosti 

g [m/s²] tíhové zrychlení 

p [m] vzdálenosti tíh Gi od místa výpočtu momentu Mi 

s [°/˳˳] sklon úseku 

tb [s] doba brzdění.  

Δt [s] doba jízdy el. soupravy při Fa nebo Fo v daném kroku 

ε [1] součinitel využití adheze 

μa [1] součinitel adheze, stanovený dle vztahu Curtius Kniffer 

μb [1] součinitel adheze při brzdění 

ρ [1] součinitel vlivu rotujících hmot 
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0 Úvod 

 

Práce byla vypsána firmou Škoda Vagonka a.s. již v předloňském roce. Tato firma 

je největším producentem třívozových elektrických jednotek v České republice. Tyto 

jednotky jsou označovány „Elefant City“. Jedná se o jednotky řady 471.   

Celá práce je zadána na celkové posouzení elektrických jednotek provozovaných 

v České republice a blízkém okolí. Z úvodní analýzy se práce bude ubírat provedením 

hmotnostní analýzy všech uvedených druhů elektrických jednotek.  

Z těchto úvodních analýz se bude vycházet při stanovení čtyř variant třívozových 

elektrických jednotek. Tyto varianty budou vybaveny asynchronními motory. Pohon 

bude zvolen individuální u všech variant, dle zadání práce. Následovat bude výpočet 

těžiště jednotlivých vozů. 

Provede se výpočet trakčních a brzdových charakteristik jednotlivých návrhů.      

Při těchto výpočtech se bude vycházet z informací poskytnutých firmou Škoda 

Vagonka. 

V poslední části se provede provozně technické a ekonomické zhodnocení 

jednotlivých variant. Provede se nasazení jednotlivých navržených variant na trať. Tato 

trať se bude vyznačovat příhodnými sklonovými podmínkami. Budou se na ní 

vyskytovat zastávky. Hodnotit se bude jízdní doba jednotek na stanovené trati, trakční 

výkon jednotek a spotřebovaná energie. 
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1. Analýza současně dostupných kolejových vozidel této 

kategorie 

 

 

1.1 Regionální vozidlo firmy Stadler Rail Group „FLIRT“ 

 

Jedná se o nízkopodlažní regionální elektrickou jednotku „FLIRT“ (Fast Light 

Innovative Regional Train). Výrobcem je firma Stadler Rail Group. Na schématu níže 

vidíme základní uspořádání regionální jednotky „FLIRT“. Elektrické jednotky mají 

variabilní konstrukci, prosvětlený a prostorný interiér. Vyznačují se velkou frekvencí 

cestujících, 90% nízkopodlažností. Skříně elektrických jednotek jsou svařované 

konstrukce z hliníkových profilů, čela jsou vyrobená z kompozitních materiálů. 

Elektrické jednotky jsou spojovány pomocí automatických spřáhel. U podvozků bylo 

použito vzduchového sekundárního vypružení. Pohon je zajištěn asynchronními 

trakčními motory, které jsou napájené vodou chlazenými trakčními měniči IGBT [1].   

 

Tab. č. 1.1: Základní technické údaje jednotky ř. 5341 001 "FLIRT". 

El. jednotka  "Flirt" od firmy Stadler 

Uspořádání náprav Bo' 2'2'2' Bo' 

Maximální konstrukční rychlost 160 km/h 

Maximální zrychlení 1,2 m/s² 

Délka přes spřáhla 74 287 mm 

Hmotnost na nápravu - 

Hmotnost jednotky ve službě 120 t 

Počet vozidel 4 

Počet míst k sezení 200 

Počet míst ke stání 164 

Počet sklopných sedaček 11 
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Obr. č. 1.1: Schéma uspořádání interiéru el. jednotky „FLIRT“ [2]. 

  

Další možné uspořádání: 

 

Obr. č. 1.2: Schéma možných uspořádání el. jednotky „FLIRT“ [2]. 

 

 

Obr. č. 1.3: Elektrická jednotka ř. 5341 001 "FLIRT" [3].   
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1.2 Regionální vozidlo firmy Stadler Rail Group GTW 2/8 

 

 Dalším typem vozidla firmy Stadler je elektrická jednotka „GTW“ uspořádání 

2/6 a 2/8. Na schématu níže vidíme základní uspořádání regionální jednotky „GTW“. 

Tyto jednotky dostaly obchodní označení „Velios“. První jednotky elektrické trakce, 

jakožto nástupci motorové trakce s evidenčním číslem 201 až 210 (resp. 351 až 356), 

byly nasazeny počátkem roku 2007 na tratích Maastricht – Kerkrade, Maastricht - 

Heerlen. 

 

Tab. č. 2.1: Základní technické údaje jednotky ř. GTW 2/8. 

El. jednotka Velios  ř. GTW 2/8 od firmy Stadler 

Uspořádání náprav 2' Bo 2'2'  

Maximální konstrukční rychlost 140 km/h 

Maximální zrychlení - 

Délka přes spřáhla 55 937 mm 

Hmotnost na nápravu - 

Hmotnost jednotky ve službě 83 t 

Počet vozidel 3 

Počet míst k sezení 148 

Počet míst ke stání - 

Počet sklopných sedaček 24 

 

 

Obr. č. 1.4: Schéma uspořádání interiéru el. jednotky ř. GTW 2/8 [4]. 
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1.3 Regionální vozidlo firmy PESA Bydgoszcz ED 74 

 

Elektrické soupravy konstrukčně vycházejí z třídílné jednotky řady ED 59. 

 Jednotky ED74 jsou čtyřdílné a dosahují maximální rychlosti 160 km/h. Souprava je ve 

složení hnací vůz + vložený vůz + vložený vůz + hnací vůz. Soupravu pohání čtyři 

třífázové asynchronní čtyřpólové trakční motory s nucenou ventilací typu TMF50-39-4 

o maximálním výkonu 500 kW [5].  

Skříně vozu jsou samonosné ocelové konstrukce, hlavní rámy vložených i čelních 

vozů jsou shodné délky. Hnací podvozky jsou typu 22 MN. Běžné podvozky jsou 

Jacobsova typu 35 AN. Podvozky jsou zkonstruovány pro maximální rychlost 160 km/h 

a maximální hmotnost na nápravu je 18 t, avšak při plném zatížení vozidla tato hodnota 

dosahuje pouze 16t [6].  

 

Tab. č. 3.1: Základní technické údaje jednotky ř. ED 74. 

El. jednotka ř. ED74 od firmy PESA Bydgoszcz 

Uspořádání náprav Bo'+2'+2'+2'+Bo' 

Maximální konstrukční rychlost 160 km/h 

Maximální zrychlení 0,9 - 1,0m/s² 

Délka přes spřáhla 80 780 mm 

Hmotnost na nápravu 16 t 

Hmotnost jednotky ve službě 152 t 

Počet vozidel 4 

Počet míst k sezení 225 

Počet míst ke stání 270 

Počet sklopných sedaček 4 
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1.4 Regionální vozidlo firmy ŠKODA VAGONKA a.s. 

elektrická jednotka ř. 471 

 

Základní sestava elektrické jednotky je tvořena třemi vozy. Elektrického vozu        

ř. 471, vloženého vozu ř. 071 a vozu řídícího ř. 971. V horní části vozu ř. 471 je 

situovaná 1. třída. Skříň vozu je vyrobená z hliníkových profilů. Pojezd motorového 

vozu je tvořen dvěma dvounápravovými podvozky s individuálním pohonem náprav 

asynchronními trakčními motory (zapojenými do dvojité hvězdy). Jako trakční měniče 

jsou použity moduly GBT s kapalinovým chlazením [7].   

 

Tab. č. 4.1: Základní technické údaje jednotky City Elefant. 

El. jednotka City Elefant ř. 471 od firmy Škoda Vagonka a.s. 

Uspořádání náprav Bo'Bo'+2'2'+2'2' 

Maximální konstrukční rychlost 160 km/h 

Maximální zrychlení - 

Délka přes spřáhla 79 200 mm 

Hmotnost na nápravu 18 t 

Hmotnost jednotky ve službě 198 t 

Počet vozidel 3 

Počet míst k sezení 310 

Počet míst ke stání - 

Počet sklopných sedaček - 

 

 

Obr. č. 1.6: Typový výkres elektrické jednotky ř. 471 [8]. 
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1.5 Regionální vozidlo firmy ŠKODA VAGONKA a.s. 

elektrická jednotka ř. 575 pro LG 

 

Elektrické jednotky ř. 575 vychází konstrukčně z ř. 471 „Elefant City“. Podobnost 

nalezneme v konstrukci skříně, interiérového designu. Zásadní rozdíl je v rozchodu 

dvojkolí, je rovna hodnotě 1520 mm, trakční výzbroj je pro napěťovou soustavu 25 kV 

50 Hz, dále v zabezpečovacím systému. Jednotka je tvořena hnacím vozidlem typu 211, 

řídícím vozem typu 307 a vloženého vozu typu 444. Všechny vozy jsou taktéž 

dvoupodlažní, v hnacím vozidle se taktéž nachází sedadla první třídy [9].  

 

Tab. č. 5.1: Základní technické údaje el. jednotky ř. 575. 

El. jednotka City Elefant ř. 575 od firmy Škoda Vagonka a.s. 

Uspořádání náprav Bo'Bo'+2'2'+2'2' 

Maximální konstrukční rychlost 160 km/h 

Maximální zrychlení - 

Délka přes spřáhla 79 200 mm 

Hmotnost na nápravu 21 t 

Hmotnost jednotky ve službě 165 t 

Počet vozidel 3 

Počet míst k sezení 304 

Počet míst ke stání 333 

Počet sklopných sedaček - 

 

 

Obr. č. 1.8: Elektrická jednotka ř. 575 [10]. 
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1.6 Regionální vozidlo firmy Alstom  Coradia Polyvalent  

 

Elektrická jednotka je nazývána „Régiolis“. Tento vlak nabízí několik různých 

technických konfiguracích spolu s modulárním uspořádáním pro cestující: 

 Tři délky (56 m, 72 m a 110 m), 

 Tři typy komfortu (příměstské, meziměstské a regionální), 

 Dvě možnosti napájení (elektrické nebo hybridní). 

 

Vlaky mohou být provozovány na dvou úrovních napětí (25 kV a 1500V),               

a dokonce přes francouzské hranice do Německa a Švýcarska na další napěťové úrovni 

(15 kV). 

 Régiolis je také charakteristické svou vysokou spolehlivostí (např. trakční, 

pomocná zařízení, klimatizace). 

Tento nový vlak může dosahovat provozní rychlosti až160 km/h. Navíc 

regenerativní brzdný systém využívá vyrobené energie během brzdných etap a potom 

napájí zpět elektrickou síť [11]. 

 

 

Tab. č. 6.1: Základní technické údaje jednotky Coradia Polyvalent. 

El. jednotka Coradia Polyvalent od firmy Alstom 

Uspořádání náprav - 

Maximální konstrukční rychlost 160 km/h 

Maximální zrychlení - 

Délka přes spřáhla 56 000 mm 

Hmotnost na nápravu - 

Hmotnost jednotky ve službě - 

Počet vozidel 3 

Počet míst k sezení 287 

Počet míst ke stání 313 

Počet sklopných sedaček - 
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1.7 Regionální vozidlo firmy Bombardier  

 

a) Jednopodlažní elektrické jednotky – TALENT 

 

Vůz je určen pro nástupiště o délce 140 m. Bombardier Transportation byl vyvinut 

v konsorciu s Elin EBG Traction vlaky (SBTW) pro příměstskou dopravu. Nabídka 

vozů je pro úroveň přístupu na nástupiště 550 mm, přičemž délka vozu je určena pro 

nástupiště dlouhé 140 m. 

 

Tab. č. 7.1: Základní technické údaje jednotky "Talent“. 

El. jednotka "TALENT" od firmy Bombardier 

Uspořádání náprav - 

Maximální konstrukční rychlost 140 km/h 

Maximální zrychlení - 

Délka přes spřáhla 66 870 mm 

Hmotnost na nápravu - 

Hmotnost jednotky ve službě - 

Počet vozidel 4 

Počet míst k sezení 199 

Počet míst ke stání - 

Počet sklopných sedaček - 

 

 

Obr. č. 1.12: Vnitřní uspořádání el. jednotky TALENT [12]. 
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b) Jednopodlažní elektrické jednotky – Perth EMU 

 

Tyto elektrické jednotky EMU mají za úkol nabídnout pravidelné, vysoké rychlosti 

a komfortní služby do Perthu. Tato nová vozidla obsahují nejnovější konstrukce a 

technologie z celého světa, spojení s místní Bombardier se vyznačuje znalostí a 

zkušeností, při zachování požadované robustní konstrukce v drsných podmínkách 

Austrálie [13]. 

 

Tab. č. 8.1: Základní technické údaje jednotky EMU. 

El. jednotka "EMU" od firmy Bombardier 

Uspořádání náprav - 

Maximální konstrukční rychlost 130 km/h 

Maximální zrychlení - 

Délka přes spřáhla 72 420 mm 

Hmotnost na nápravu - 

Hmotnost jednotky ve službě - 

Počet vozidel 3 

Počet míst k sezení 167 

Počet míst ke stání - 

Počet sklopných sedaček - 

 

 

Obr. č. 1.13: Pert EMU – Interiérové schéma elektrické jednotky [13].  



21 

 

c) Elektrické jednotky – AGC 

 

AGC (Autorail Grande Capacité) představuje novou generaci regionálních vlaků 

určených k uspokojení současných potřeb v oblasti rozvoje městské a meziměstské 

železniční dopravy. Vlaky mohou být provozovány buď na motorovou naftu, elektřinu 

nebo hybridní pohon. AGC dosahuje rychlosti 160 km za hodinu.  

Koncepce jednotek AGC se vyznačuje vysokým stupněm modularity. Kombinací 

dieselových, elektrických i dvouzdrojových jednotek s odlišnou délkou, konfigurací 

interiéru a výkonovou charakteristikou vzniklo již přes 80 různých variant [14].  

 

Tab. č. 9.1: Základní technické údaje jednotky AGC. 

El. jednotka "AGC" od firmy Bombardier 

Uspořádání náprav Bo' 2'2'2' Bo' 

Maximální konstrukční rychlost 160 km/h 

Maximální zrychlení 0,67 m/s² 

Délka přes spřáhla 72 800 mm 

Hmotnost na nápravu - 

Hmotnost jednotky ve službě 170 t 

Počet vozidel 4 

Počet míst k sezení 220 

Počet míst ke stání 227 

Počet sklopných sedaček 12 

 

 

Obr. č. 1.15: Schéma el. jednotky AGC [15]. 
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1.8 Regionální vozidlo firmy Siemens – Desiro ML „EMU 3 

SNCB“ 

 

 Desiro ML nabízí maximální flexibilitu pro lehké železniční tranzitní a regionální a 

meziregionální dopravy. Nižší zatížení náprav snižuje opotřebení kolo - kolejnice,  

tzn. infrastruktury, jakož i náklady na údržbu jsou nižší. Desiro ML je k dispozici jako 

diesel-elektrický vlak, nebo jako varianta EMU. Zde je použito aktivní řízení 

motorových vozidel s uchováním energie pro snížení celkové spotřeby energie. 

 

Tab. č. 10.1 Základní technické údaje jednotky Desiro ML. 

El. jednotka  Desiro ML od firmy Siemens 

Uspořádání náprav Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' 

Maximální konstrukční rychlost 160 km/h 

Maximální zrychlení 1,1 m/s² 

Délka přes spřáhla 79 907 mm 

Hmotnost na nápravu 17 t 

Hmotnost jednotky ve službě 148,2 t 

Počet vozidel 3 

Počet míst k sezení 264 

Počet míst ke stání - 

Počet sklopných sedaček 16 

 

 

Obr. č. 1.17: Základní technické údaje jednotky „Desiro ML“ [16]. 
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1.9 Grafické znázornění výsledku „Analýza současně 

dostupných kolejových vozidel této kategorie“ 

 

Tab. č. 10.3 a: Celkové výsledky analýzy vozidel. 

Druh vozidla Flirt ED 74 GW2/8 471 575 

Maximální konstrukční rychlost [km/h] 160 160 140 160 160 

Maximální zrychlení [m/s²] 1,2 0,9 - 1,0 - - - 

Hmotnost na nápravu [ t ] - 16 - 18 21 

Hmotnost jednotky ve službě [ t ] 120 152 83 198 165 

Počet míst k sezení [ 1 ] 200 225 148 310 304 

 

Tab. č. 10.3 b: Celkové výsledky analýzy vozidel. 

Druh vozidla Alstom Talent Emu AGC Desiro ML 

Maximální konstrukční rychlost [km/h] 160 140 130 160 160 

Maximální zrychlení [m/s²] - - - 0,67 1,1 

Hmotnost na nápravu [ t ] - - - - 17 

Hmotnost jednotky ve službě [ t ] - - - 170 148,2 

Počet míst k sezení [ 1 ] 287 199 167 220 264 

 

 

Graf č. 1: Celkové hmotnosti jednotlivých el. jednotek kapitoly č. 1. 
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Graf č. 2: Hmotnosti na nápravu jednotlivých el. jednotek kapitoly č. 1. 

 

Graf č. 3: Počet míst k sezení v el. jednotkách kapitoly č. 1. 
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1.10 Grafické znázornění výsledku analýzy „Hmotnost 

vozidla připadající na jednoho sedícího cestujícího“ 

 

Analýza hmotnosti vozidla připadající na jednoho sedícího cestujícího byla 

sestavována se záměrem viditelného porovnání různých regionálních vozidel několika 

výrobců. 

 Pro výchozí hmotnost jednotlivých vozidel jsem stanovil hmotnost jednotky ve 

službě. Při kritériu počtu cestujících jsem volil hodnoty sedících cestujících. Hodnotu 

sedících cestujících jsem zvolil z důvodů nejčetnějšího výskytu této informace uváděné 

výrobci, která je patrná z mnou vytvořených tabulek v kapitole 1.1 až 1.8. 

  

Tab. č. 10.4: Hmotnost vozidla připadající na sedícího cestujícího. 

Jednotka 
Hmotnost jednotky 

ve službě 

počet sedících 

cestujících 

Hmotnost připadající na 

jednoho cestujícího 

  [kg] [1] [kg] 

Flirt 120000 200 600 

GTW2/8 83000 148 561 

ED 47 152000 225 676 

ř. 471 198000 310 639 

ř. 575 165000 304 543 

Regélios - 287 - 

Talent - 199 - 

EMU - 167 - 

AGC 170000 220 773 

Desiro ML 148200 264 561 

 

Hodnoty dosažené touto analýzou se pohybují okolo 600 kg/osoba. Tato hodnota 

neodpovídá běžné hodnotě vozidel provozovaných v příměstské dopravě. V této analýze 

jsem zanedbal a nezohlednil hmotnost stojících cestujících a případnou hmotnost 
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zavazadel. Toto zanedbání jsem provedl pro nedostatek informací o jednotlivých 

elektrických příměstských jednotkách. 

 

 

Graf č. 3.1: Hmotnost vozidla připadající na sedícího cestujícího. 

 

Pomocí výše uvedené  analýzy se budu snažit porovnat ve 4. kapitole vhodnost 

jednotlivých variant mnou navržených příměstských jednotek. 
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2.  Analýza možných uspořádání pojezdu posuzovaných 

jednotek 

 

 

2.1 Uspořádání „FLIRT“ - Stadler Rail Group 

Uspořádání: Bo' 2'2' Bo'  

 

Obr. č. 2.1: Nákres uspořádání el. jednotky Flirt. 

  

 

2.2 Uspořádání  GTW 2/8 - Stadler Rail Group   

Uspořádání: 2' Bo 2'2' 

 

Obr. č. 2.2: Nákres uspořádání el. jednotky GTW 2/8. 
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2.3 Uspořádání ED 74 -  PESA Bydgoszcz   

Uspořádání: Bo'+2'+2'+2'+Bo' 

 

 

Obr. č. 2.3: Nákres uspořádání el. jednotky Pesa Bydgoszcz. 

 

 

2.4 Uspořádání ř. 471, ř. 575 -  Škoda Vagonka a.s.  

Uspořádání: Bo'Bo'+2'2'+2'2' 

 

 

Obr. č. 2.4: Nákres uspořádání el. jednotky ř. 471. 
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2.5 Uspořádání  AGC -  Bombardier  

Uspořádání: Bo' 2'2'2' Bo' 

 

 

Obr. č. 2.5: Nákres uspořádání el. jednotky AGC. 

 

 

2.6 Uspořádání Desiro ML -  Siemens 

Uspořádání: Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' 

 

 

Obr. č. 2.6: Nákres uspořádání el. jednotky Desiro ML. 
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2.7  Možné uspořádání podvozků 

a) běžných dvounápravových podvozků třívozových jednotek 

(z hlediska .. / dvcelkdvhnací NN ) 

 

Obr. č. 2.7: Možné varianty uspořádání běžných dvounápravových podvozků. 

 

b) běžných dvounápravových podvozků a podvozků Jacobs u 

třívozových jednotek (z hlediska .. / dvcelkdvhnací NN )  

 

Obr. č. 2.8: Možné varianty uspořádání podvozků Jacobs. 
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2.8 Analýza a rozložení hmotnosti na vozidlech 

 

a) běžných dvounápravových podvozků třívozových jednotek 

(z hlediska Sa MM / ) 

Ga = 46,5% Ms

m = 40tm = 40t m = 22t m = 22t m = 24t m = 24t

 

Obr. č. 2.9: Nákres rozložení hmotnosti varianty č. 1. 

 

 

 

Ga = 64% Ms

m = 40tm = 40t m = 22t m = 22t m = 24t m = 40t

 

Obr. č. 2.10: Nákres rozložení hmotnosti varianty č. 2. 
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Ga = 78% Ms

m = 40tm = 40t m = 22t m = 22t m = 40t m = 40t

 

Obr. č. 2.11: Nákres rozložení hmotnosti varianty č. 3. 

 

 

Ga = 100% Ms

m = 40tm = 40t m = 40t m = 40t m = 40t m = 40t

 

Obr. č. 2.12: Nákres rozložení hmotnosti varianty č. 4. 
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b) běžných dvounápravových podvozků a podvozků Jacobs 

 u třívozových jednotek (z hlediska Sa MM / ) 

m = 22t m = 22t m = 24t

Ga = 37% Ms

m = 40t

 

Obr. č. 2.13: Nákres rozložení hmotnosti varianty č. 1 s použitím podvozků Jacobs. 

 

 

Ga = 64,5% Ms

m = 22t m = 22t m = 40tm = 40t

 

Obr. č. 2.14: Nákres rozložení hmotnosti varianty č. 2 s použitím podvozků Jacobs. 
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Ga = 84,5% Ms

m = 40t m = 22t m = 40tm = 40t

 

Obr. č. 2.14: Nákres rozložení hmotnosti varianty č. 3 s použitím podvozků Jacobs. 

 

 

Ga = 100% Ms

m = 40t m = 40t m = 40tm = 40t

 

Obr. č. 2.13: Nákres rozložení hmotnosti varianty č. 1 s použitím podvozků Jacobs. 
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2.9 Grafické znázornění analýzy rozložení hmotnosti na 

vozidlech 

 

A) běžných dvounápravových podvozků třívozových jednotek 

(z hlediska .. / dvcelkdvhnací NN ): 

V tomto případě hmotnost, která se uvažuje na jedno dvojkolí, je rovná hodnotě   

22 t. Není rozlišen druh podvozku. Běžný, řídící i hnací podvozek jsou zatíženy stejnou 

hmotností 22 t. 

 

Tab. č. 11: Závislost .. / dvcelkdvhnací NN  u běžných podvozků. 

Varianta 

uspořádání pojezdu 

Počet 

hnacích 

náprav 

Celkový počet 

náprav 

Procentuální 

vyjádření Ma z 

Ms [%] 

1 4 12 33 

2 6 12 50 

3 8 12 67 

4 12 12 100 

 

 

Graf č. 4: Adhezní hmotnost v závislosti na počtu náprav kapitola č. 2 u běžných podvozků. 
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B) běžných dvounápravových podvozků a podvozků Jacobs  

u třívozových jednotek (z hlediska .. / dvcelkdvhnací NN ): 

 

V tomto případě se hmotnost, která se uvažuje na jedno dvojkolí, rovná hodnotě    

22 t. Druh podvozku je nerozlišen. Běžný, řídící i hnací podvozek jsou zatíženy stejnou 

hmotností 22 t. 

 

Tab. č. 12: Závislost 
.. / dvcelkdvhnací NN  u podvozků Jacobs. 

Varianta 

uspořádání pojezdu 

Počet 

hnacích 

náprav 

Celkový počet 

náprav 

Procentuální 

vyjádření Ma z 

Ms [%] 

1 2 8 25 

2 4 8 50 

3 6 8 75 

4 8 8 100 

 

 

Graf č. 5: Adhezní hmotnost v závislosti na počtu náprav u podvozků Jacobs kapitola č. 2. 
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C) Běžných dvounápravových podvozků třívozových jednotek 

(Ma/Ms): 

 

V tomto případě se rozlišují hmotnosti připadající na jednotlivé nápravy. Na běžnou 

nápravu se uvažuje hmotnost 22 t. Na řídící nápravu připadá  hmotnost 24 t. Na hnací 

nápravu se uvažuje hmotnost 40 t. 

 

Tab. č. 13: Závislost Ma/Ms u běžných podvozků. 

Varianta 

uspořádání 

pojezdu 

Počet 

hnacích 

náprav 

Adhezní 

hmotnost 

Ma [t]  

Celkový 

počet 

náprav 

Celková 

hmotnost 

Ms [t] 

Vyjádření % 

.. / dvcelkdvhnací NN  

Procentuální 

vyjádření Ma  

z Ms [%] 

1 4 80 12 172 33 47 

2 6 120 12 188 50 64 

3 8 160 12 204 67 78 

4 12 240 12 240 100 100 

 

 

 

 
Graf č. 6: Adhezní hmotnost v závislosti na počtu náprav a odpovídající hmotnosti u běžných 

podvozků. 
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D) Porovnání dosažených hodnot  při dvou variantách výpočtu  Ma: 

 

Tab. č. 14: Porovnání hodnot u běžných podvozků z 
.. / dvcelkdvhnací NN  (dvojkolí = 22 t). 

Varianta 

uspořádání pojezdu 

Počet 

hnacích 

náprav 

Celkový počet 

náprav 

Vyjádření % 

.. / dvcelkdvhnací NN  

1 4 12 33 

2 6 12 50 

3 8 12 67 

4 12 12 100 

 

Tab. č. 15: Porovnání hodnot u běžných podvozků Ma/Ms. 

Varianta uspořádání 
pojezdu 

Hmotnost [t] 
připadající na 

Ma  

Hmotnost 
připadající na 

Ms [t] 

Procentuální 
vyjádření Ma z 

Ms [%] 

1 80 172 47 

2 120 188 64 

3 160 204 78 

4 240 240 100 

 

 
Graf č. 7: Adhezní hmotnost soupravy v závislosti na počtu náprav. 
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Tab. č. 16: Porovnání hodnot u běžných podvozků z 

.. / dvcelkdvhnací NN . 

Varianta 

uspořádání pojezdu 

Vyjádření % 

.. / dvcelkdvhnací NN  

Procentuální 

vyjádření Ma 

z Ms [%] 

Rozdíl hodnot 

[%] 

1 33 47 13 

2 50 64 14 

3 67 78 12 

4 100 100 0 

 

Jak je patrno z tabulky, rozdílné hodnoty stanovení adhezní hmotnosti jednotlivými 

způsoby se pohybují okolo hodnoty 13 %. V jednom případě je totožná (= 0 %),  

a to v případě, že se počet hnacích dvojkolí rovná celkovému počtu dvojkolí. 

V diplomové práci budu volit druhý způsob výpočtu adhezní hmotnosti,  

tzn. zohledňující počty hnacích dvojkolí (40 t na hnací podvozek, 24 t na řídící 

podvozek, 22 t na běžný podvozek).  
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3. Návrh uspořádání pohonu jednotlivých variant 

 

 

3.1 Volba komponentů pro umístění na jednotlivé varianty 

 

Dle zadání jsem volil uspořádání pojezdu vozidla jako vozidlo podvozkové. Způsob 

pohonu dvojkolí jsem zvolil individuální pohon dvojkolí. Za trakční motory jsem zvolil 

třífázové asynchronní motory. Tento způsob pohonu převládá u elektrických 

podvozkových lokomotiv pro své výhody, jako je jednoduchost, možnost individuální 

regulace dvojkolí a úspora prostoru skříně vozidla.  

Pro jednotlivé komponenty, které jsem umístil na jednotlivé mnou navržené 

varianty, jsem použil komponenty poskytnuté firmou Škoda Vagonka a.s. U těchto 

komponentů rozhodují zejména rozměrové hodnoty – šířka, výška a délka komponentů. 

Tyto hodnoty budu používat při výpočtu těžiště, který provedu v závěru třetí kapitoly. 

Komponenty, které poskytla firma Škoda Vagonka a.s., jsou shodné s elektrickými 

jednotkami řady 471, 575 a řady 671.  Pro jednotlivé varianty jsem zpracoval tabulky, 

kde se jedná zejména o parametr hmotnosti daných komponentů. Z těchto tabulek budu 

vycházet pro návrh výpočtu těžiště. Tabulky jsou umístěny v přílohách na CD 

v programu Excel. 

Ve všech variantách uvažuji s dvousystémovou elektrickou jednotkou, která 

umožňuje provoz na 3000 V stejnosměrného napětí a  25 kV, 50 Hz střídavého napětí. 

Elektrická jednotka je vybavena kolejnicovými brzdami. Dle platné legislativy musí být 

železniční vozidlo, dosahující rovné a vyšší rychlosti než 160 km/h, vybaveno 

kolejnicovými brzdami. 

Hlavní částí trakce jsou asynchronní třífázové motory s bezkomutátorovou regulací. 

Tento druh motorů se v současné době používá častěji. Výhody jsou zejména méně 

náročná údržba, vyšší spolehlivost, nižší hmotnost a rozměry při srovnatelném a vyšším 
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výkonu. Umožňují bezkontaktní regulaci, a to především GTO tyristory a IGBT 

tranzistory. Tyto prvky považujeme za prvky bezztrátové regulace. 

 Dalšími komponenty trakce jsou sběrač, trakční transformátor, který mění střídavý 

proud a pracuje na střídavý nebo pulsující proud, pulzní měnič, který mění a filtruje 

napětí ze sítě, brzdový odporník, který umožňuje maření elektrické energie při brzdění. 

V neposlední řadě také střídač, který převádí stejnosměrné napětí na střídavé. 

V mé práci jsem se rozhodl umístit trakční komponenty na střechu jednotlivých 

vozů elektrické jednotky. Tento způsob je v současnosti často používaný všemi výrobci 

příměstských jednotek. Tím jsem dosáhl částečné nízkopodlažnosti. Podlaha je ve výšce 

550 mm ve 2/3 vozů. 

Jednotlivé návrhy rozložení trakčních komponentů: 

A) 1. Varianta 

 

Obr. č. 3.1: Nákres uspořádání trakčních komponentů varianty č. 1. 

 

B) 2. Varianta 

 

Obr. č. 3.2: Nákres uspořádání trakčních komponentů 1. vozu varianty č. 2. 
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Obr. č. 3.3: Nákres uspořádání trakčních komponentů 3. vozu varianty č. 2. 

 

C) 3. Varianta 

 

Obr. č. 3.4: Nákres uspořádání trakčních komponentů 1. vozu varianty č. 3. 

 

 

Obr. č. 3.5: Nákres uspořádání trakčních komponentů 3. vozu varianty č. 3. 
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D) 4. Varianta 

 

Obr. č. 3.6: Nákres uspořádání trakčních komponentů 1. vozu varianty č. 4. 

 

 

Obr. č. 3.7: Nákres uspořádání trakčních komponentů 2. vozu varianty č. 4. 

 

 

Obr. č. 3.8: Nákres uspořádání trakčních komponentů 3. vozu varianty č. 4. 
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3.2 Hmotnostní rozložení komponentů jednotlivých variant 

 

V této kapitole jsem se snažil znázornit působící hmotnost jednotlivých 

komponentů, které jsem umístil na střechu vozidel. V jednotlivých schématech, v níže 

uvedeném textu, uvedu pouze ta vozidla, na kterých jsou trakční komponenty umístěny. 

Celková schémata jsou uvedena ve výkresech v příloze diplomové práce.  

 

Schéma jednotlivých variant: 

Varianta č. 1: 

 

Obr. č. 3.9: Nákres hmotnostního rozložení tíh trakčních komponentů 1. vozu varianty č. 1. 

 

Varianta č. 2: 

 

Obr. č. 3.10: Nákres hmotnostního rozložení tíh trakčních komponentů 1. vozu varianty č. 2. 
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Obr. č. 3.11: Nákres hmotnostního rozložení tíh trakčních komponentů 3. vozu varianty č. 2. 

 

Varianta č. 3: 

 

Obr. č. 3.12: Nákres hmotnostního rozložení tíh trakčních komponentů 1. vozu varianty č. 3. 

 

 

Obr. č. 3.13: Nákres hmotnostního rozložení tíh trakčních komponentů 3. vozu varianty č. 3. 
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Varianta č. 4: 

 

Obr. č. 3.14: Nákres hmotnostního rozložení tíh trakčních komponentů 1. vozu varianty č. 4. 

 

 

Obr. č. 3.15: Nákres hmotnostního rozložení tíh trakčních komponentů 2. vozu varianty č. 4. 

 

 

Obr. č. 3.16: Nákres hmotnostního rozložení tíh trakčních komponentů 3. vozu varianty č. 4. 
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3.3 Výpočet těžiště jednotlivých variant 

 

Výpočet těžiště jsem provedl jen pro základní trakční komponenty dvou-

systémového vozidla. Výpočet je proveden pro vozy všech čtyř variant. Pro 

přehlednost, níže v textu, uvedu výpočet jedné varianty. Přesněji se jedná o třetí vůz 

uspořádání druhé varianty. Rozložení všech vyskytujících se tíh této varianty je patrné 

z Obr. č. 3.17.  

 

Postup výpočtu: 

1. Krok: Sestavíme základní schéma kolejového vozidla, zakreslíme působiště 

jednotlivých tíh v souřadném systému osy „x“. 

  

 

Obr. č. 3.17: Základní rozložení tíh na 3. vozidle uspořádání 2. Varianty. 

 

Tab. č. 17: Základní hodnoty k výpočtu momentů sil k jednotlivým místům Mi. 

Tíhy: [N]  Vzdálenosti: [m] 

Grb 74600  a 9,30 

Grh 131800  b 7,29 

Gskr 112815  c 2,00 

Gkli 8800    

Gmen 23544    

Gbr.od. 3300    
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2. Krok: Pro jednotlivá místa (1 - 4), viditelné na Obr. č. 3.17, jsem vypočetl 

momenty síly dle vzorce:  

 
i

ii GpM    [N.m]      (1) 

Kde: 

p  [m] vzdálenosti tíh iG  od místa výpočtu momentu Mi,   

iG  [N] tíha jednotlivých míst působení (i = 1 – 4).   

 

Příklad výpočtu místa 1: 

mNM

M

GGaM kliskr







362,827541

131800)-(23544)000,2299,7(9,3043003)299,7(9,304)8800112815(304,9

)G-(Gc)b(aGb)(a)(

1

1

rhmenbr.od.1

 

Pozn.: Jako kladný směr jsem si zvolil směr otáčení hodinových ručiček. 

 

Tab. č. 18: Přehled vypočtených momentů sil Mi v jednotlivých bodech působení tíhy. 

Mi [N.m] 

M1 -827541,4 

M2 -288469,8 

M3 134412,5 

M4 2144432,4 

 

3. Krok: Z tabulky č. 18 vybereme dva momenty Mi, s rozptylem blízkým nule. 

Nejmenší kladný moment (M3) a nejmenší záporný moment (M2). Předpokládám, 

že těžiště leží mezi těmito dvěma momenty. 
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Tab. č. 19: Vybrané momenty síl. 

Mi [N.m] 

M2 -288469,8 

M3 134412,5 

 

4. Krok: Momenty M2 a M3 umístíme do grafu na osu „y“. Na osu „x“ 

vyneseme vzdálenost mezi těmito místy. Této vzdálenosti odpovídá „b“ rovna 

hodnotě 7,299 m z Obr. č. 3.17. V místě protnutí přímky a osy „x“  leží hledané 

těžiště (Graf č. 8). 

 

 

Graf. č. 8: Výchozí graf určení těžiště na 2. vozidle. 
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5. Krok: Ve schématu kolejového vozidla umístíme těžiště dle zjištěných 

vzdaleností Obr. č. 3.18. A zjistíme ostatní vzdálenosti těžiště „T“ a jednotlivých 

míst momentu „Mi“ Tab. č. 20.  

 

Obr. č. 3.18: Konkrétní umístění těžiště na 3. vozidle uspořádání 2. varianty. 

 

Tab. č. 20: Výchozí vzdálenosti pro kontrolní výpočet těžiště. 

Vzdálenost  Vzdálenost Mi - T [m] 

A 1 – T 14,28 

B 2 - T 4,97 

C T - 3 2,32 

D T - 4 4,32 

 

 

Tab. č. 21: Tíhy pro kontrolní výpočet těžiště. 

Tíhy: [N] 

Grb 74600 

Grh 131800 

Gskr 112815 

Gkli 8800 

Gmen 23544 

Gbr.od. 3300 
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6. Krok:  Provedeme kontrolní výpočet momentu sil v místě těžiště. Použijeme 

hodnoty z tabulek č. 20 a č. 21. Výpočet dle vzorce: 

 
i

iT GPM    [N]      (2) 

Kde: 

P  [m] vzdálenost působiště  tíhy iG  od místa výpočtu momentu „Mi“ k „T“, 

iG  [N] tíha jednotlivých míst působení (i = 1 – 4).    

  

mNM

M

M

T

T

T

.765,6

)131800-35442(4,31930032,319+8800)+(1128154,9788-4600783 14,2

)G-G(D+GC+)G+(GB-GA rhmenbr.od.kliskrrb







 

Hodnota momentu v místě těžiště ( N.m6,765MT  ) je zkreslená 

zaokrouhlováním délek na tři desetinná místa. 

Postup výpočtu „těžnice“ (v ose „x“) u ostatních vozidel všech variant je shodný. 

Výpočtové tabulky jsou obsahem příloh. Výpočtové tabulky jsou součástí příloh na CD 

disku v programu Excel. 
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4. Stanovení trakčních a brzdových charakteristik pro 

jednotlivé varianty řešení 

 

 

4.1 Stanovení počtu míst k sezení, plochy ke stání, plochy 

pro zavazadla 

 

Výchozí rozměry: 

 Maximální šířka skříně – 2,82 m. 

 Vnitřní šířka skříně – 2,62 m (rozměr stěny skříně jsem zvolil 2 x 0,1 m). 

 Šířka středové uličky – 0,62 m. 

 Hmotnost jednoho cestujícího jsem uvažoval 70 kg dle normy ČSN EN 15 663. 

 Pro sedadlové oddíly volím rozměry sedadel 0,5 x 0,5. 

 Mezi sedadly volím vzdálenost uličky 0,5 m. 

 Šíře středové uličky ve vozidle volím 1 m.  

 Ve vozidlech volím plochu pro příruční zavazadla stejnou jako plochu sedadel. 

 

První vozidlo: 

Středová plocha vozu je nízkopodlažní. Je určena pro přepravu imobilních 

cestujících, stojících cestujících, přepravu jízdních kol a jiných objemnějších zavazadel. 

Přední a zadní část vozu je určena výhradně pro přepravu sedících cestujících. 

V následující tabulce je přehled základních informací pro další výpočty 4. kapitoly. 

Dále uvedené tabulky interiérového uspořádání jsou uvažovány totožné pro všechny 

navržené varianty (Tab. č. 22 a 23). 
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Obr. č. 4.1: Schéma rozdělení 1. vozu. 

 

Tab. č. 22: Přehled základních informací pro výpočty ve 4. kapitole 1. vozu. 

Určení Oddíl délka oddílu S sezeni S stani S zavaz. N sedadel 

    [m] [m²] [m²] [m²] [1] 

sezení a 6,5 13 4,1 8,7 32 

stání b 3,5 0 9,2 0,0 0 

stání c 3,5 0 9,2 0,0 0 

sezení d 7 14 4,3 9,3 36 

   S celk sez S celk stani S celk. zavaz. N celk vozu 

   27 26,7 18,0 68 

 

 

Druhé a třetí vozidlo: 

V těchto vozidlech se vyskytují oddíly pro cestující a také pro přepravu zavazadel. 

Volil jsem plochu pro zavazadla v míře necelých 30 %. Jedná se o oddíl d, jak je zřejmé 

z následujícího obrázku. 

 

 

Obr. č. 4.2: Schéma rozdělení 3. vozu. 

 

 



54 

 

Tab. č. 23: Přehled základních informací pro výpočty ve 4. kapitole 2. a 3. vozu. 

Určení Oddíl délka oddílu S sezeni S stani S zavaz. N sedadel 

    [m] [m²] [m²] [m²] [1] 

sezení a 5,3 10,6 3,3 7,1 28 

sezení b 1,6 3,2 0,99 2,1 8 

sezení c 6 12 3,7 8,0 32 

stání d 1,6 0 4,2 0,0 0 

sezení e 5,4 10,8 3,3 7,2 28 

   S celk sez S celk stani S celk. zavaz.  N celk vozu 

   36,6 15,5 24,4 96 
 

Tab. č. 24: Celkové hodnoty elektrické jednotky. 

Celkové hodnoty   

Ns celk   260 [1] 

Ss sezeni 100,2 [m²] 

Ss stani 57,78 [m²] 

 

Z těchto hodnot jsem vypočetl teoretické konstrukční hmotnosti všech čtyř variant 

elektrické jednotky. Dále uvedu bližší informace pro výpočet z ČSN EN 15 663 [23]. 

 

EL E [kg] konstrukční hmotnost soupravy, 

EL T [kg] hmotnost 100 % sedících cestujících a konstrukční hmotnost soupravy, 

EL 4 [kg]  celková hmotnost soupravy - EL E + 100 % sedících cestujících + 100 

% hmotnosti v prostorech pro stání cestujících (280 kg/m² prostory na stání)    

+ 100 % hmotnosti na každé ploše v prostorech pro zavazadla (100 kg/m²). 

Volím za plochu pro zavazadla 2/3 plochy pro sezení. 

 

kgNEELTEL celks 9820070   

kgSNEELTEL zavazcelkcelks 122709100S28070 ..stani s   
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Tab. č. 25: Hodnoty pro výpočet trakční a brzdové charakteristiky 1. varianty. 

 Ma Ga  

  [kg] [N] 

EL E 80000 784800 

EL T 98200 963342 

EL 4 121060 1187603 

 

Ostatní tabulky hodnot pro výpočet trakční a brzdové charakteristiky (2., 3. a 4. 

varianty) jsou umístěny v přílohách diplomové práce na CD v programu Excel.  
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4.2 Trakční charakteristiky jednotlivých variant 

 

Příčinou pohybu vlaku je tažná síla. Jedná se o sílu, která se vyskytuje mezi kolem 

a kolejnicí. Tuto sílu označujeme jako Fo. Tato síla je taktéž součtem všech reakcí 

vznikajících na styku kolo – kolejnice, kde působí obvodová síla. 

Sílu označující Fa lze nazvat maximální tažnou silou na mezi adheze, která lze na 

obvodu kola realizovat. Velikost síly Fa je závislá na svislé síle působící ve styku kolo - 

- kolejnice a kvalitě styku samotného. 

Součinitel adheze μₐ obecně není konstantou. Faktory, které tuto hodnotu 

ovlivňují nejvíce, jsou rychlost pohybu vozidla a kvalita povrchu stykových ploch. 

V mé práci jsem použil vzorec podle Curtiuse - Knifflera. 

 Trakční charakteristikou označujeme jako závislost tažné síly F na rychlosti 

pohybu hnacího vozidla V. Níže v textu jsem trakční charakteristiku znázornil do 

souřadného systému Fo – V [22]. 

 

Výpočet součinitele adheze dle vzorce Curtius - Kniffer: 












 161,0

44

7500

V
a    [1]      (3) 

Kde: 

V  [km/h] rychlost elektrické jednotky.   

    

Výpočet tažné síly na mezi adheze dle vzorce: 

  aaa GF     [N]      (4) 

Kde: 

aG  [N] adhezní tíha, tj. adhezní tíha připadající na hnací dvojkolí,   
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  [1] součinitel využití adheze, volil jsem hodnotu 0,9.    

 

Výpočet tažné síly na obvodě kol dle vzorce: 

6,30 
V

P
F tr     [N]      (5) 

Kde: 

trP  [W] trakční výkon elektrické jednotky. 

    

Příklad výpočtu součinitele adheze pro V=30 km/h pro variantu č. 1: 

262351,0161,0
4430

7500












a   

 

Příklad výpočtu tažné síly na mezi adheze pro V=30 km/h pro variantu č. 1: 

NF a 1853049,0262351,0784800   

 

Příklad výpočtu tažné síly na obvodě kol pro V=30 km/h pro variantu č. 1: 

NF 1536006,3
30

1280000
0   
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Graf č. 11: Trakční charakteristika 1. varianty 

 

Ostatní tabulky a grafy trakčních charakteristik (2., 3. a 4. varianty) jsou umístěny 

v přílohách diplomové práce na CD v programu Excel. 
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4.3 Brzdové charakteristiky jednotlivých variant 

 

4.3.1 Výpočet maximálního elektrodynamického brzdění BEDF   

Při stanovení brzdové charakteristiky elektrodynamické brzdy jsem postupoval 

dle informací poskytnutých firmou Škoda – Vagonka a.s. Potřebné vzorce a hodnoty 

jsem volil dle normy ČSN EN 14531-1 Metodika brzdy [24]. 

Křivku síly elektrodynamické brzdy lze charakterizovat třemi křivkami: 

 lineární úsek mezi rychlostmi 3V  a 2V ,sílu vypočteme dle vztahu: 

32

3
maxBEDBED

VV

VV
FF




     [N]    (6) 

 konstantního úseku mezi rychlostmi 2V  a 1V , sílu vypočteme dle vztahu: 

maxBEDBED FF        [N]    (7) 

 hyperbolického úseku s konstantním výkonem mezi rychlostmi 1V  a maxV , sílu 

vypočteme dle vztahu: 
V

V
FF 2

maxBEDBED    [N]    (8) 

 

Tab. č. 26: Výchozích hodnot rychlostí pří výpočtu charakteristik EDB všech variant. 

 Značení  V 

  [km/h] 

V3 0 

V2 5 

V1 55 

Vmax 160 
 

Maximální brzdná síla elektrodynamické brzdy na vozidle je 17833,3 N na jedno 

dvojkolí. 
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Příklad výpočtu: 

Varianta č. 1 má 4 motory = 4·17833,3 N = 71333,3 N 

N 14267
0-5

0-1
71333,3

VV

VV
F(1)F

32

3
maxBEDBED 




  

N 3,13337F(10)F maxBEDBED   

N 65389
60

55
3,13337

V

V
F(60)F 1

maxBEDBED   

 

Tab. č. 27: Tabulkové zpracování výsledků předchozích příkladů výpočtů. 

V F EDB 

[km/h] [N] 

1 14267 

10 71333 

60 65389 

 

Celkové tabulky budou součásti příloh diplomové práce na CD v programu Excel. 

Grafické znázornění průběhů 1. varianty a průběhu elektrodynamického brzdění bude 

znázorněno níže v textu společně se zobrazením celkové potřebné brzdné síly 

k zastavení vozidla.  
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4.3.2 Výpočet potřebné brzdné síly k zastavení vozidla pot B F  

Při tomto výpočtu jsem vycházel ze základní pohybové rovnice. Dále z odvození 

pohybové rovnice z rovnováhy energií. Stanovil jsem minimální brzdné zpomalení    

pro příměstské jednotky z normy ČSN EN 13452-1, které je rovno hodnotě 

2

minb sm  1,0a   [25]. 

 Pro jednotlivá vozidla se může součinitel rotujících hmot stanovit výpočtem.      

Pro skupiny vozidel se hodnota součinitele vlivu rotujících hmot stanovuje empiricky. 

Pro elektrickou motorové jednotky a motorové jednotky s elektrickým přenosem 

výkonu je hodnota součinitele ρ = 0,15 až 0,2. Zvolil jsem ρ = 0,2. 

 

Výpočet maximální brzdné síly na mezi adheze dle vztahu: 

BSBA μGF      [N]      (9) 

Kde:  

SG  [N] tíha el. jednotky, 

B  [1] součinitel adheze při brzdění (volil jsem 0,15). 

 

Pro výpočet maximální brzdné síly použijeme vztah: 

TMJ

_

ZRpotB OOOF     [N]      (10) 

Kde: 

ZRO  [1] odpor ze zrychlení, 

MJ

_

O  [1] odpor vozidlový, 

TO  [1] odpor traťový. 
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Vozidlový odpor vypočteme dle vztahu: 

  32

SMJ

_

10VCVBAGO   [N]      (11) 

Volené konstanty dle podkladů od firmy Škoda Vagonka a.s.: 

A = 0,7593 

B = 0,01004 

C = 0,0002859 

 

Traťový odpor vypočteme dle vztahu: 

3

ST 10sGO     [N]      (12) 

Kde:  

s  [°/ₒₒ] sklon trati.  

 

Odpor ze zrychlení vypočteme dle vztahu: 

g

a
ρ)(1GO b

SZR     [N]      (13) 

Kde:  

ρ  [1] součinitel vlivu rotujících hmot, 

ba   [m/s²] střední hodnota brzdného zpomalení. 

 

Potřebný výkon brzdy vypočteme dle vztahu: 

6,3

F
P

potB V
     [W]      (14) 
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Kde: 

potBF  [N] maximální brzdná síla, 

V [km/h] rychlost vozidla.  

 

Příklad výpočtu BA F  pro variantu č. 1: 

N 2530980,151687320μGF BSBA   

 

Příklad výpočtu brzdné síly na obvodě kol pro variantu č. 1 při V = 10 km/h : 

 

N 204901,2(10) F

1001687320-1010102,859+10101,004+10(7,5931687320-

9,81

1-
0,2)+(1-1687320(10) F

10sG10VCVBAG
g

a
ρ)(1GOOO(10) F

pot B

3-3-24-2-1-

pot B

3

S

32

S

b

STMJ

_

ZRpot B















 

 

Příklad výpočtu vozidlového odporu varianty č. 1 při V = 10 km/h: 

 

N 1498,83(10)O

10)10102,859+10101,004+10(7,5931687320(10)O

10VCVBAG(10)O

MJ

_

3-24-2-1-
MJ

_

32

SMJ

_





 

 

 

Příklad výpočtu traťového odporu varianty č. 1: 

N 0100168732010sGO 33

ST    
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Příklad výpočtu traťového odporu varianty č. 1: 

N 206400
9,81

1-
0,2)+(11687320

g

a
ρ)(1GO b

SZR 







  

 

Potřebný výkon brzdy při V = 10 km/h: 

 W569170
3,6

10204901,2

3,6

VF
P(10)

potB






   

 

Příklad tabulkového zpracování výsledků: 

Tab. č. 28: Zpracování výsledků počítané v textu do tabulky. 

V F BA O MJ O T O ZR F B pot F EDB P 

[km/h] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [W] 

0 253098 1281,1 0 -206400 205118,8 0 0 

5 253098 1377,9 0 -206400 205022,1 71333 284753 

10 253098 1498,8 0 -206400 204901,2 71333 569170 

 

Brzdovou charakteristiku jsem umístil níže v textu. Jedná se o grafy č. 15. – 15.3.                 

Na grafu je viditelná příslušná charakteristika elektrodynamického brzdění, dále brzdná 

síla na obvodě kola a brzdná síla jednotky na mezi adheze. Rozdílem hodnot pot B F        

a BEDF  , pro danou rychlost, dostaneme potřebnou brzdnou sílu, kterou při dynamickém 

brzdění musíme vynaložit základní brzdnou výbavou jednotky, například špalíkovou 

brzdou nebo kotoučovou brzdou. Ostatní brzdné charakteristiky jsou umístěny 

v přílohách diplomové práce na CD v programu Excel. 
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Graf č. 15: Brzdová charakteristika 1. varianty. 

 

 

Graf č. 15.1: Brzdová charakteristika elektrodynamické brzdy varianty č. 1. 
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Graf č. 15.2: Rozdíl elektrodynamické brzdy a potřebné brzdné síly jednotky varianty č. 1. 

 

 

 

Graf č. 15.3: Potřebný výkon brzdy varianty č. 1. 
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4.4 Porovnání navržených variant a analýzy „Hmotnost vozidla 

připadající na jednoho sedícího cestujícího“ 

 

V této kapitole jsem rozšířil analýzu z kapitoly 1.10 o informace jednotlivých variant.  

Tab. č. 29: Výchozí hodnoty pro analýzu „Hmotnost vozidla připadající na jednoho sedícího 

cestujícího“. 

Jednotka 
Hmotnost jednotky 

ve službě 

Počet sedících 

cestujících 

Hmotnost 

připadající na 

jednoho cestujícího 

  [kg] [1] [kg] 

Flirt 120000 200 600 

GTW2/8 83000 148 561 

ED 47 152000 225 676 

ř. 471 198000 310 639 

ř. 575 165000 304 543 

AGC 170000 220 773 

Desiro ML 148200 264 561 

1. varianta 172000 260 662 

2. varianta 188000 260 723 

3. varianta 204000 260 785 

4. varianta 240000 260 923 

 

 

Graf č. 17: Celková analýza hmotnosti na 1 cestujícího. 
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Z této analýzy je patrné, že všechny varianty se pohybují v nejvyšších číslech.     

Varianty 1. - 3. jsou srovnatelné s příměstskou jednotkou AGC a případně ED 47.  

Čtvrtá varianta je navržena se všemi 12 dvojkolími hnacími. Domnívám se, že 

právě z důvodů odsazení vozidla 12 asynchronními motory vzrostla hmotnost jednotky 

na neúměrnou mez. Pro napravení této chyby bych doporučoval případné snížení počtu 

asynchronních motorů na vozidle. Druhá možnost je zvýšení počtu sedících cestujících. 

Toho dosáhneme dvěma podlažími ve středové části každého vozu.   
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5 Provozně technické zhodnocení jednotlivých návrhů 

 

 

5.1 Tachogram jízdy vlaku 

 

V této kapitole jsem si na blíže zvolenou trasu nasadil třívozové elektrické 

jednotky všech variant. Na tomto traťovém úseku jsou dvě zastávky. Traťový úsek je 

dlouhý 10 kilometrů.  

V první části tachogramu jízdy vlaku popíši jízdu třívozové soupravy na plný 

výkon. Tato křivka bude ovlivněna maximální tažnou silou na mezi adheze Fₐ.             

Po dosažení kritické rychlosti kritV  se bude souprava pohybovat dle maximální tažné 

síly na obvodě kol 0F . 

Po předpokládaném dosažení maximální rychlosti (V=160 km/h) se bude 

souprava pohybovat výběhem. V této fázi se na pohybu soupravy nebude podílet 

maximální tažná sila na obvodě kol Fo. 

 Poslední části jízdy bude brzdění soupravy. Při brzdění jsem použil hodnotu 

brzdného zpomalení -2

min b sm 1a  [25].  



70 

 

5.1.1 Definování zvolené trati 

 

Profil tratě, délku tratě, sklonové poměry na trati, orientaci oblouků, délku oblouků 

a další hodnoty redukovaného sklonu jsem zvolil dle semestrálního projektu z předmětu 

„Mechanika v dopravě“. Níže v textu je naznačen profil tratě – redukovaného sklonu     

a orientace oblouků. Potřebné grafická znázornění a jednotlivé výpočty spojené se 

stanovením základních parametrů trati jsem převzal z hodnot semestrálního projektu 

předmětu Mechanika v dopravě a jsou umístěny v přílohách na CD v programu Excel. 

 

Graf č. 19: Profil zvolené trati. 
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5.1.2 Rozjezd vlaku, jízda vlaku 

 

Základní rovnice pohybu: 

ZRTMJ0 OO-O-F           (15) 

 
g

a
ρ)(1G10sG-10VCVBAG-F b

S

3

S

32

S0      (16) 

 

Rovnice pohybu při rozjezdu (do dosažení kritV ): 

 
g

a
ρ)(1G10sG-10VCVBAG-F b

S

3

S

32

Sa      (17) 

 

Při počítání tachogramu jízdy vlaku jsem si zvolil konstantní přírůstek času dt = 5s. 

Následné dopočtení přírůstku rychlosti dv jsem provedl dle vzorce: 

 

 

1)(ρG

g
)O-O-(Fdtdv

dt

dv
ρ)(1

g

G
10sG-10VCVBAG-F

aρ)(1
g

G
10sG-10VCVBAG-F

S

TMJ0

S3

S

32

S0

b
S3

S

32

S0












   (18) 

 

Dalším krokem je výpočet rychlosti daného i-tého kroku iV  dle vzorce: 

dvVV 1ii      [m/s]       (19) 

Dalším krokem je výpočet střední rychlosti daného i-tého kroku SV  dle vzorce: 

2

VV
V i1i

S


     [m/s]       (20) 



72 

 

Dalším krokem je výpočet přírůstku dráhy dL  dle vzorce: 

dtVdL S     [m]       (21) 

Vzorec pro ujetou dráhu v daném i-tého kroku: 

i1icelk celk dLdLdL     [m]       (22) 

 

Příklad výpočtu dv pro variantu č. 1 pro V = 25 km/h: 

 

Příklad výpočtu maximální tažné síly na obvodě kol pro V = 25 km/h: 

N 1843203,6
25

1280000
3,6

V

P
(25)F TR

0   

 

Příklad výpočtu vozidlového odporu varianty č. 1 při V = 25 km/h: 

 

N 2006,2(25)O

10)25102,859+25101,004+10(7,5931687320(25)O

10VCVBAG(25)O

MJ

_

3-24-2-1-
MJ

_

32

SMJ

_





 

 

 

Příklad výpočtu traťového odporu: 

N 1,6243107,3168732010sGO 33

ST    

 

Příklad výpočtu přírůstku rychlosti dv dle vzorce při V = 25 km/h: 

 

km/h 5dv(25)

1)(0,11687320

9,81
6243,084-2006,202-1843205

1)(ρG

g
)O-O-(Fdtdv(25)

S

TMJ0
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Příklad výpočtu rychlosti daného i-tého kroku iV : 

km/h 6,936,326V

m/s 26521dvVV

i

1ii



 
 

 

Příklad výpočtu střední rychlosti daného i-tého kroku SV : 

m/s 23,5
2

2621

2

VV
V i1i

S 





   

 

Příklad výpočtů přírůstku dráhy dL a ujeté dráhy v daném kroku celkdL : 

m 117,6523,5dtVdL S   

m 335,3117,6217,7dLdLdL i1icelk celk    

 

Příklad výsledné tabulky: 

Tab. č. 30: Příklad tabulky při výpočtu tachogramu jízdy ze software Excel. 

V t celk dt Fo O MJ O T dv Vi Vi Vs ΔL (Vs) ΔL celk 

[km/h] [s] [s] [N] [N] [N] [m/s] [m/s] [km/h] [m/s] [m] [m] 

20 20 5 196489 1813 6243 5 21 76 19 94 218 

25 25 5 184320 2006 6243 5 26 93 24 118 335 

 

Tabulky ostatních variant, v celkové podobě všech výsledků, se nachází 

v přílohách na CD v programu Excel. 
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5.1.3 Zastavení vlaku ve stanoveném místě 

 

Jelikož třívozová souprava zastavuje ve stanici na traťovém úseku, potřebujeme 

vědět, kdy musí vlak začít brzdit, a jakou ujede dráhu, aby bezpečně zastavil na 

určeném místě ve stanici.  

 

Vztahy použité při výpočtu brzdné křivky:  

Pro výpočet brzdné dráhy využijeme vztah [21]: 

32

bbKb 10ta
2

1
LL   [m]       (23) 

Kde: 

bt   [s]  doba brzdění.  

LK [km]  místo zastavení vlaku. 

 

Výpočet rychlosti, z jaké musíme začít brzdit, zjistíme podle vztahu [21]: 

3,6taV bbt    [km/h]        (24) 

Kde: 

ab  [m.s
-2

]  brzdné zpomalení. 

 

Příklad výpočtu bL a tV  pro variantu č. 1 pro V = 10 km/h: 

Příklad výpočtu bL  pro bt   = 10 s: 

m 325010001010(-1)
2

1
+3,310ta

2

1
L(10)L 3-232

bbKb 
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Příklad výpočtu tV  pro bt   = 10 s 

km/h 363,61013,6taV bbt   

 

Příklad výsledné tabulky: 

Tab. č. 31: Příklad tabulky při výpočtu zastavení vlaku v určeném místě varianta č. 1. 

tb Lb Vt 

10 3250,0 36,0 

 

Tabulky ostatních variant, v celkové podobě všech výsledků, se nachází 

v přílohách na CD v programu Excel. 
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5.2 Provozně technické zhodnoceni 

 

Provozně technickým zhodnocením jednotlivých variant jsem zvolil hodnoty 

jízdních dob třívozových souprav a velikost trakčního výkonu.  

Tab. č. 32: Jízdní doby zvoleného traťového úseku. 

Varianta č. čas 

[1] [s] 

1 365 

2 340 

3 330 

4 330 

 

Jízdní boby všech variant jsem zpracoval do tabulky č. 32. Z této tabulky je 

viditelné, jaké jsou rozdíly jízdních dob mezi jednotlivými variantami. Dle očekávání 

měla největší jízdní dobu varianta č. 1. Tato souprava disponuje nejmenším trakčním 

výkonem, který je dodávaný ze čtyř asynchronních motorů. Jelikož moje předpoklady 

na zatížení náprav počítaly s maximální možnou hodnotou 22 t na nápravu, je 

z tachogramu jízdy viditelné, že varianta č. 1 svoji maximální rychlosti, rovna hodnotě 

160 km/h, dosahuje až po ujetí dráhy 1,5 km. Tato skutečnost je viditelná z grafu č. 20, 

který je umístěn níže v textu. Ostatní tachogramy jízdy vlaků jsou v příloze na CD 

v programu Excel.   

 

Graf č. 20: Tachogram jízdy vlaku varianty č. 1. 
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Trakční výkon jsem stanovil dle vzorce [21]: 

Str VFP    [W]        (25) 

Kde: 

F  [N] při rozjezdu vlaku se jedná o aF , po překonání kritV  se jedná o 0F , 

SV  [m/s] střední rychlost i-tého kroku. 

 

Příklad výpočtu trP  pro variantu č. 1 (pro V = 35 km/h): 

 W411069531131657VFP Str   

 

Příklad výsledné tabulky všech hodnot: 

Tab. č. 33: Příklad tabulky výpočtu trakčního výkonu varianty č. 1. 

V Fo Vs P tr 

[km/h] [N] [km/h] [W] 

35 131657 31 4110695 

 

Průběh trakčního výkonu varianty č. 1 jsem znázornil na Grafu č. 21. Zde je 

viditelný průběh trakčního výkonu celého traťového úseku.  

Tabulky ostatních variant, v celkové podobě všech výsledků, se nachází 

v přílohách na CD v programu Excel. 
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Graf č. 21: Průběh trakčního výkonu varianty č. 1. 

 

Z výše umístěného grafu lze vyčíslit, kolik procent jízdní dráhy se souprava 

varianty č. 1 pohybovala trakčním výkonem při tažné síle na obvodě kol. Hodnota 

% 44,8P
0TF  . Dále kolik procent jízdní dráhy se souprava varianty č. 1 pohybovala 

trakčním výkonem při maximální tažné síle na mezi adheze aF . Hodnota % 6,6P
aF T  . 

Dále kolik procent jízdní dráhy se souprava varianty č. 1 pohybovala trakčním 

výkonem při tažné síle rovné nule. Hodnota % 48,6P 0 T  . Všechny výše uvedené 

výsledky jsou zpracovány do tabulky Tab. č. 33 umístěné níže v textu. Ostatní tabulky 

jsou umístěny v přílohách na CD v programu Excel. 

 

Tab. č. 34: Příklad tabulky varianty č. 1 zpracování hodnot procentuálních výpočtů trakčního 

výkonu vůči jízdní dráze. 

P tr.  L c [m] P tr [%] 

Fa 657,4 6,6 

Fo 4478,9 44,8 

P=0 4863,8 48,6 



79 

 

6 Hodnocení výsledků 

 

 

6.1 Srovnání trakčních charakteristik jednotlivých variant 

 

Pro porovnání jednotlivých variant jsem si zvolil tažnou sílu na obvodě kol. 

Hodnoty všech čtyř variant jsem vynesl do společného grafu. Z grafu je patrné, čím více 

je na el. jednotce osazených asynchronních motorů, tím větší je hodnota tažné síly        

na obvodě kol Fo. Je to způsobeno přírůstkem adhezní hmotnosti jednotlivých variant. 

Výsledné změny trakčních charakteristik v závislosti na přírůstku adhezní hmotnosti 

jsou lépe viditelné níže na grafu č. 22. 

 

Graf č. 22: Hodnoty tažné síly na obvodě kol jednotlivých variant. 

 

Další srovnání jsem provedl taktéž graficky. Jedná se o vynesení hodnot tažných sil 

na mezi adheze při hmotnostech jednotlivých navržených jednotek EL E, EL T a EL 4. 

Tyto grafy jsou umístěny v příloze diplomové práce na CD v programu Excel.  
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6.2 Porovnání průběhů brzdových charakteristik 

 

Pro porovnání brzdových charakteristik jsem si zvolil kritérium potřebného výkonu 

brzdy. Potřebný výkon brzdy jsem sestavil do tabulek a v programu Excel sestavil 

společný graf. Tabulky jsou umístěny v přílohách na CD v programu Excel. Graf je 

znázorněn níže v textu. Z grafu je viditelné, jaký je průběh jednotlivých výkonů všech 

variant. Dále jsou vidět maximální hodnoty brzdného výkonu. Z hodnot maximálního 

potřebného výkonu brzdy můžeme provést porovnání se známou celkovou hmotností 

jednotek. Graf tohoto porovnání je v přílohách na CD v programu Excel. Z průběhu 

hodnot je zřejmé, že potřebný výkon brzdy v závislosti na celkové hmotnosti jednotky 

se mění lineárně. 

 

 

Graf č. 23: Potřebný výkon brzdy jednotlivých variant. 

 

Dalším kritériem hodnocení jednotlivých variant jsou hodnoty brzdné síly 

elektrodynamické brzdy a brzdné síly potřebné k zastavení el. jednotky. Jednotlivé 
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hodnoty jsem vynesl do grafu č. 24. Z grafu je na první pohled viditelné, že přírůstek 

Fbed je přímo úměrný zvyšujícímu počtu trakčních motorů. Maximální hodnota Fbed      

1. varianty je rovna 71 333 N. Maximální hodnota Fbed 4. varianty je rovna 214 000 N. 

Z uvedených hodnot je viditelný trojnásobný nárůst. Nárůst je přímo úměrný nárůstu 

počtu trakčních motorů uvedených variant ze 4 kusů na 12 kusů.   

Hodnoty brzdné síly potřebné k zastavení el. jednotky Fb pot jsou vynesené na grafu 

č. 24 níže v textu. Z průběhů je viditelné, že hodnoty Fb pot jsou závislé na vozidlovém 

odporu, traťovém odporu a odporu ze zrychlení. Stoupání je rovno nule. Traťový odpor 

nám hodnoty Fb pot neovlivní. Odpor ze zrychlení a vozidlový odpor je přímo úměrný 

nárůstu hmotnosti el. jednotek. Nárůst hmotnosti je přímo úměrný zvyšování počtu 

trakčních motorů. Ostatní komponenty el. jednotek, jako skříň vozu, počet sedadel, 

použitý materiál a další, zůstává stejný.  

 

 

Graf č. 24: Celkové srovnání brzdových charakteristik jednotlivých variant. 
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6.3 Porovnání průběhů trakčních výkonů jednotlivých 

variant na zvolené trati 

 

V této kapitole jsem vynesl v jednom grafu všechny průběhy trakčních výkonů 

jednotlivých variant. Tento výsledek je viditelný na grafu níže. Z grafu je patrno, jak se 

mění trakční výkon v závislosti na počtu trakčních motorů na dané variantě. Trakční 

výkon se mění lineárně, tak jak se zvyšuje počet trakčních motorů. S počtem trakčních 

motorů se zvyšuje adhezní hmotnost jednotlivých navržených variant. Z grafu je vidět, 

že přírůstek trakčního výkonu mezi variantou č. 1 a 2 je totožný jako přírůstek mezi 

variantami č. 2 a 3. Tato situace je odůvodnitelná stejným přírůstkem adhezní 

hmotnosti. V obou případech se zvýšil počet trakčních motorů o dva kusy. 

 

Graf č. 25: Průběhy trakčních výkonů všech čtyř variant. 
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6.4 Trakční výkon na zvolené trati – srovnání všech variant 

 

V této kapitole jsem vyjádřil jízdní dráhu, kdy se el. jednotka pohybuje tažnou silou 

na obvodě kol. Posuzoval jsem trakční výkon při tažné síle na obvodě kola, trakční 

výkon při maximální tažné síle na mezi adheze a trakční výkon při brzdění soupravy. 

Jednotlivé výsledky všech variant jsem zpracoval tabulkově. Porovnání jsem provedl 

graficky. V textu níže jsem uvedl pouze graf č. 26, který nám znázorňuje procentuální 

vyjádření jízdní dráhy ze zvoleného traťového úseku el. jednotky, která se pohybuje 

tažnou silou na obvodě kol. Z grafu je viditelné, že zvýšení počtu trakčních motorů je 

přímo úměrné úbytku jízdní dráhy na zvoleném traťovém úseku, kdy se el. jednotka 

pohybuje tažnou silou na obvodě kola. Z grafu je viditelné, že 44,8 % jízdní dráhy       

ze zvoleného traťového úseku se vozidlo pohybuje na P tr. (Fo) u varianty č. 1. U 

varianty č. 4 je hodnota jízdní dráhy P tr. (Fo) rovna hodnotě 3,1 %. Ostatní hodnoty 

jsou umístěny v přílohách na CD v programu Excel. 

 

Graf č. 26: Procentuální vyjádření jízdní dráhy pohybu el. jednotky P tr. (Fo). 

 

Grafické srovnání jednotlivých variant P tr. (Fa) je umístěno v přílohách na CD 

v programu Excel.
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6.5 Ekonomické zhodnocení  

 

6.5.1 Vývoj ceny el. jednotky dle počtu trakčních motorů 

 

Hodnoty a ceny trakčních motorů v této kapitole byly poskytnuty firmou Škoda 

Vagonka a.s. Jednotlivé ceny trakčních motorů jsou zaokrouhleny z důvodů ochrany 

„know how“ firmy Škoda Vagonka a.s. Posouzení vývoje ceny z hlediska počtu 

trakčních motorů jsem zpracoval do tabulky. Pro názorný vývoj rostoucích nákladů 

jsem výsledky zpracoval do grafu č. 27, který je uvedený níže v textu. Z grafu je 

viditelné, že přírůstek ceny el. jednotky v závislosti na zvyšování počtu trakčních 

motorů je lineární. Cena varianty č. 1 je 2,8 miliónů Kč. Cena varianty č. 4 je 8,4 

miliónů Kč. Nárůst ceny je úměrný nárůstu počtu trakčních motorů na jednotlivých     

el. soupravách. Dále jsem provedl grafické srovnání vývoje přírůstků cen jednotlivých 

variant v závislosti na zvýšení počtu trakčních motorů v porovnání s variantou č. 1. 

Tento graf a jednotlivé tabulky jsou umístěny v přílohách na CD v programu Excel.     

 

 

Graf č. 27: Zhodnocení vývoje cen jednotlivých variant dle počtu trakčních motorů 
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6.5.2 Ekonomické zhodnocení dle spotřeby energie 

 

V této kapitole jsem vycházel z vypočtených hodnot trakčního výkonu jednotlivých 

variant. Tyto hodnoty P tr jsem vypočítal v kapitole 5.2 dle vzorce 25. Pro zvolený 

traťový úsek jsem vypočetl spotřebu trakční energie v jednotlivých krocích. Postupoval 

jsem dle vzorce: 

ΔtPE itr i    [Ws]        (26) 

Kde: 

 P itr  [W] trakční výkon v daném kroku, 

t  [s] doba jízdy el. soupravy při Fa nebo Fo v daném kroku. 

 

Celkovou spotřebu trakční energie pro příslušnou variantu jsem určil dle vzorce: 


i

ictr EE   [Ws]        (27) 

Kde: 

i E  [Ws] spotřeba trakční energie v i-tém kroku.  

 

Náklady za nasazení el. soupravy na zvolený traťový úsek jsem zjistil dle vzorce: 

E(1kWh)ctr E NEN   [Kč]        (28) 

Kde: 

E(1kWh)N  [Kč] náklady za 1 kWh, volil jsem 1 kWh = 3,5 Kč. 
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Příklad výpočtu spotřebované energie varianty č. 1: 

Spotřeba trakční energie pro variantu č. 1  8. krok (V = 35 km/h): 

 Ws2055347354110495ΔtPE 8tr 8   

 

Příklad výpočtu celkové spotřeby trakční energie varianty č. 1: 

 Ws629697379EEE
73

1

i

i

ictr    

kWh 174,9 Ws629697379E ctr   

 

Příklad výpočtu nákladů za nasazení el. soupravy varianty č. 1 na daný traťový úsek: 

Kč 612,2N

1kWh)3,5(Kč174,9(kWh)NEN

E

E(1kWh)ctr E




 

 

 Příslušné výpočty všech variant jsem sestavil do grafu E tr – T. Graf č. 28 je 

umístěn níže v textu. Z grafu je patrná spotřeba jednotlivých variant. 

 

Graf č. 28: Spotřeba trakční energie všech variant. 
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Tab. č. 35: Náklady provozu na zvoleném traťovém úseku všech variant. 

Varianta č. E trc N E 

[1] [kWh] [Kč] 

1 175 612 

2 181 634 

3 190 663 

4 224 784 

 

Z výsledků této kapitoly je viditelné, že varianta č. 1 je z hlediska nákladů             

na provoz nejvýhodnější. Hodnota nákladů na projetí zvoleného traťového úseku činí     

612 Kč. Náklady vzhledem k počtu trakčních motorů jsou taktéž nejmenší. Oproti tomu 

jízdní doba zvoleného traťového úseku je největší ze všech čtyř posuzovaných variant.  

Při výpočtech trakčního výkonu, spotřeby energie a následného výpočtu nákladů 

provozu jednotlivých variant jsem vycházel z konstrukční hmotnosti jednotlivých 

variant (EL E). Pro podrobnější porovnání jednotlivých variant bych doporučil 

porovnání při uvažované hmotnosti EL 4. Zde se uvažuje hmotnost vozidla, cestujících  

i zavazadel. 
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7 Závěr: 

 

 V první kapitole jsem uvedl některé příměstské jednotky, které jsem stručně 

popsal, uvedl obrázek a naznačil jejich uspořádání pohonu, tak jak jej výrobci nabízí na 

trhu. Dále jsem vytvořil tabulky s konkrétními informacemi pro další analýzy. 

Vytvořené kompletní tabulky jsem umístil do příloh. 

V druhé kapitole jsem blíže popsaná vozidla nakreslil ve schématu. Z těchto 

schémat jsem vycházel při návrhu možných uspořádání pohonu příměstských jednotek 

s dvounápravovými podvozky a taktéž s podvozky Jacobs. Pomoci teoretických 

hmotností hnacího podvozku, běžného podvozku a řídícího podvozku jsem vytvořil 

hmotnostní analýzu příměstských vozidel. Tyto výsledky jsem se snažil taktéž graficky 

znázornit na konci této kapitoly. 

Ve třetí kapitole jsem se blíže věnoval rozmístění jednotlivých trakčních 

komponentů na vozidle. Přistoupil jsem k variantě rozmístění komponentů na střeše 

vozidla. Dále jsem se zabýval hmotnostním zatížením jednotlivých trakčních 

komponentů na vozidlo a následně na dvojkolí čili kolej. Tyto dva stěžejní úkoly jsem 

celé zpracovával graficky. Jednotlivé dílčí schémata jsou umístěna přímo v textu. 

Celkové schémata jsou umístěna v přílohách diplomové práce. V poslední části této 

kapitoly jsem vypočetl těžnice v ose „x“ všech vozidel pro všechny čtyři varianty. 

V textu jsem popsal pouze jeden příklad výpočtu. Ostatní výpočty jsou v přílohách       

na CD v programu Excel. Výkresová dokumentace je umístěna v přílohách a na CD 

v programu AutoCad. 

Ve čtvrté kapitole jsem v prvé řadě stanovil počty míst k sezení, plochu ke stání      

a plochy pro zavazadla. Z těchto ploch a počtů cestujících jsem vypočítal tři stavy 

zatížení všech čtyř jednotek dle normy ČSN EN 15 663. Jedná se o stavy zatížení EL E, 

EL T a EL 4. Pro tyto stavy jsem vypočetl trakční charakteristiky. Všechny 

charakteristiky jsou umístěny v přílohách na CD v programu Excel. Při výpočtu 

brzdových charakteristik jsem v prvé fázi vypočetl maximální sílu elektrodynamického 

brzdění. Dále jsem vypočetl potřebnou brzdnou sílu k zastavení vozidla. Tyto vypočtené 

síly jsou znázorněné v grafech spolu s grafy vyjadřující výkon brzdy a samotnou sílu 
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mechanické brzdy. V poslední části čtvrté kapitoly jsem provedl analýzu připadající 

hmotnosti vozidla na jednoho sedícího cestujícího. Tyto analýzy jsem využil 

k porovnání navržených variant a jednotek na trhu.  

V páté kapitole jsem zpracoval provozně technické zhodnocení navržených variant. 

V první části jsem zpracoval tachogram jízdy na předem definované trati se dvěma 

zastávkami. Tachogramy jsou umístěny v přílohách na CD v programu Excel. 

Kritérium, kterým jsem porovnával navržené varianty, jsem si zvolil dobu jízdy              

a trakční výkon. Tabulka č. 32 je umístěna v textu. Trakční výkon jsem vypočetl        

pro všechny varianty v celém rozsahu jízdy el. jednotek. Při posuzování jsem vyjádřil 

procentuelní podíl jízdní dráhy, kdy vozidlo je provozováno maximální tažnou silou    

na obvodu kol 
oF TP , maximální tažnou silou na mezi adheze 

aF TP  a nulovou tažnou 

silou při brzdění a výběhu el. jednotky 0 TP . Dále jsem zpracoval ekonomické 

zhodnocení. Hodnocení jsem provedl dle dvou kritérií. První kritérium jsem zvolil 

narůst ceny dle počtu trakčních motorů. Druhé kritérium jsem zvolil náklady v Kč       

za spotřebovanou elektrickou energii při nasazení el. jednotky na zvolenou trať.  
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Obrázky: 

 

Obr. č. 1.5: Elektrická jednotka ED 74 – 014 a [17]. 

 

 

Obr. č. 1.7: Elektrická jednotka ř. 471 [18]. 

 



100 

 

 

Obr. č. 1.9: Nákres vnitřního uspořádání el. jednotky Coradia Polyvalent [11]. 

 

 

Obr. č. 1.10: Coradia Polyvalent – uspořádání dle typu a počtu vozidel [11]. 

 

 

Obr. č. 1.11: TALENT – snímek elektrické jednotky [12]. 
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Obr. č. 1.14: Snímek el. jednotky Pert EMU [13]. 

 

 

Obr. č. 1.16: Snímek el. jednotky „AGC“ [15]. 
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Tabulky: 

Tab. č. 1: Základní technické údaje jednotky ř. 5341 001 "FLIRT" [19]. 

Základní technické údaje jednotky ř. 5341 001 "FLIRT"  

od firmy Stadler 

Rozchod 1 435 mm 

Uspořádání náprav Bo' 2'2'2' Bo' 

Napájecí napětí 25 kV 50 Hz 

Maximální konstrukční rychlost 160 km/h 

Maximální provozní rychlost 120 km/h 

Trvalý výkon na obvodu kol 2 000 kW 

Maximální výkon na obvodu kol 2 600 kW 

Maximální zrychlení 1,2 m/s² 

Tažná síla (do 47 km/h) 200 kN 

Délka přes spřáhla 74 287 mm 

Výška nad TK 4 150 mm 

Maximální šířka skříně 2 882 mm 

Vzdálenost otočných bodů podvozku - 

Rozvor podvozku 2 700 mm 

Hmotnost na nápravu - 

Hmotnost jednotky ve službě 120 t 

Počet vozidel 4 

Minimální poloměr oblouku - 

Počet míst k sezení 200 

Počet míst ke stání 164 

Počet sklopných sedaček 11 
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Tab. č. 2: Základní technické údaje jednotky ř. GTW 2/8 [20]. 

Základní technické údaje el. jednotky ř. GTW 2/8 

od firmy Stadler 

Rozchod 1 435 mm 

Uspořádání náprav 2' Bo 2'2'  

Napájecí napětí 1,5 kV DC 

Maximální konstrukční rychlost 140 km/h 

Maximální provozní rychlost - 

Trvalý výkon na obvodu kol 700 kW 

Maximální výkon na obvodu kol 1 100 kW 

Maximální zrychlení - 

Tažná síla (do 47 km/h) 80 kN 

Délka přes spřáhla 55 937 mm 

Výška nad TK 4 300 mm 

Maximální šířka skříně 2950 mm 

Vzdálenost otočných bodů podvozku - 

Rozvor podvozku (hnací jednotka) 2 100 mm 

Rozvor podvozku (vlečný vůz) 2 100 mm 

Hmotnost jednotky ve službě 83 t 

Počet vozidel 3 

Minimální poloměr oblouku - 

Počet míst k sezení (2. třída) 148 

Počet sklopných sedaček 24 
Tab. č. 2: Základní technické údaje jednotky ř. GTW 2/8 [20]. 
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Tab. č. 3: Základní technické údaje jednotky ř. ED 74 [6]. 

Základní technické údaje el. jednotky ř. ED74 

od firmy PESA Bydgoszcz 

Rozchod 1 435 mm 

Uspořádání náprav Bo'+2'+2'+2'+Bo' 

Napájecí napětí 3 kV DC 

Maximální konstrukční rychlost 160 km/h 

Maximální provozní rychlost 140 km/h 

Trvalý výkon na obvodu kol 2 000 kW 

Maximální zrychlení 0,9 - 1,0 m/s² 

Tažná síla (do 47 km/h) 180 kN 

Délka přes spřáhla 80 780 mm 

Výška nad TK 4 250 mm 

Maximální šířka skříně 2 870 mm 

Vzdálenost otočných bodů podvozku 18 000 mm 

Rozvor podvozku 2 500 mm 

Hmotnost na nápravu 16 t 

Hmotnost jednotky ve službě 152 t 

Počet vozidel 4 

Minimální poloměr oblouku 80 m 

Počet míst k sezení 225 

Počet míst ke stání 270 

Počet sklopných sedaček 4 
Tab. č. 3: Základní technické údaje jednotky ř. ED 74 [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Tab. č. 4: Základní technické údaje el. jednotky ř. 471 [7]. 

Základní technické údaje el. jednotky ř. 471 

od firmy ŠKODA VAGONKA a.s. 

Rozchod 1 435 mm 

Uspořádání náprav Bo'Bo'+2'2'+2'2' 

Napájecí napětí 3 kV DC 

Maximální konstrukční rychlost 160 km/h 

Maximální provozní rychlost 140 km/h 

Trvalý výkon na obvodu kol 2 000 kW 

Maximální zrychlení - 

Tažná síla (do 47 km/h) - 

Délka přes spřáhla 79 200 mm 

Výška nad TK 4 635 mm 

Maximální šířka skříně 2 820mm 

Vzdálenost otočných bodů podvozku - 

Rozvor podvozku - 

Hmotnost na nápravu 18 t 

Hmotnost jednotky ve službě 198 t 

Počet vozidel 3 

Minimální poloměr oblouku - 

Počet míst k sezení (1. + 2. třída) 310 

Počet míst ke stání - 

Počet sklopných sedaček - 
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Tab. č. 5:  Základní technické údaje jednotky ř. 575 [9]. 

Základní technické údaje el. jednotky ř. 575 

od firmy ŠKODA VAGONKA a.s. 

Rozchod 1 520 mm 

Uspořádání náprav Bo'Bo'+2'2'+2'2' 

Napájecí napětí 25 kV 50 Hz 

Maximální konstrukční rychlost 160 km/h 

Maximální provozní rychlost - 

Trvalý výkon na obvodu kol 2 000 kW 

Maximální zrychlení - 

Tažná síla (do 47 km/h) 89,2 kN 

Délka přes spřáhla 79 200 mm 

Výška nad TK 4 635 mm 

Maximální šířka skříně 2 820 mm 

Vzdálenost otočných bodů podvozku 19 000 mm 

Rozvor podvozku (hnací/běžné) 2 600/2 400 mm 

Hmotnost na nápravu 21 t 

Hmotnost jednotky ve službě 165 t 

Počet vozidel 3 

Minimální poloměr oblouku 90 m 

Počet míst k sezení (1. + 2. třída) 304 

Počet míst ke stání 333 

Počet sklopných sedaček - 
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Tab. č. 6: Základní technické údaje jednotky Coradia Polyvalent [11]. 

Základní technické údaje el. jednotky Coradia Polyvalent 

od firmy Alstom (3 vozová verze) 

Rozchod - 

Uspořádání náprav - 

Napájecí napětí 25 kV, 1 500 V 

(dvě možnosti napájení - elektrické a hybridní)    

mezi hraniční verze napájecího systému 15 kV  

Maximální konstrukční rychlost 160 km/h 

Maximální zrychlení - 

Tažná síla (do 47 km/h) - 

Délka přes spřáhla 56 000 mm 

Výška nad TK - 

Maximální šířka skříně - 

Tři komfortní normy meziměstský 

  regionální 

  meziměstský 

Hmotnost na nápravu - 

Hmotnost jednotky ve službě - 

Počet vozidel 3 

Minimální poloměr oblouku - 

Počet míst k sezení  287 

Počet míst ke stání 313 

Počet sklopných sedaček - 
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Tab. č. 7: Základní technické údaje jednotky TALENT [12]. 

Základní technické údaje jednotky "TALENT"  

od firmy Bombardier 

Rozchod - 

Uspořádání náprav - 

Napájecí napětí - 

Maximální konstrukční rychlost 140 km/h 

Maximální zrychlení - 

Délka přes spřáhla 66 870 mm 

Maximální šířka skříně 2 925 mm 

Hmotnost na nápravu - 

Hmotnost jednotky ve službě - 

Počet vozidel 4 

Minimální poloměr oblouku - 

Počet míst k sezení 199 
 

 

 

 

 

Tab. č. 8: Základní technické údaje jednotky EMU [13]. 

Základní technické údaje jednotky "EMU"  

od firmy Bombardier 

Rozchod 1 067 mm 

Uspořádání náprav - 

Napájecí napětí - 

Maximální konstrukční rychlost 130 km/h 

Maximální zrychlení - 

Délka přes spřáhla 72 420 mm 

Maximální šířka skříně 2 908 mm 

Hmotnost na nápravu - 

Hmotnost jednotky ve službě - 

Počet vozidel 3 

Minimální poloměr oblouku - 

Počet míst k sezení 167 
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Tab. č. 9: Základní technické údaje jednotky AGC [14]. 

Základní technické údaje jednotky "AGC"  

od firmy Bombardier 

Rozchod 1 435 mm 

Uspořádání náprav Bo' 2'2'2' Bo' 

Napájecí napětí 15 kV/25 kV 

Maximální konstrukční rychlost 160 km/h 

Maximální provozní rychlost - 

Jmenovitý výkon - v el. režimu 1 300 kW 

Jmenovitý výkon - v dieselovém režimu 1 176 kW 

Akcelerace 0 - 50 km/h v diesel. režimu 0,47 m/s² 

Akcelerace 0 - 50 km/h v el. režimu 1,5 kV 0,66 m/s² 

Akcelerace 0 - 50 km/h v el. režimu 25 kV 0,67 m/s² 

Délka přes spřáhla 72 800 mm 

Výška nad TK 4 020 mm 

Maximální šířka skříně 2 950 mm 

Hmotnost na nápravu - 

Hmotnost jednotky ve službě 170 t 

Počet vozidel 4 

Minimální poloměr oblouku - 

Počet míst k sezení 220 

Počet míst ke stání 227 

Počet sklopných sedaček 12 
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Tab. č. 10: Základní technické údaje jednotky „Desiro ML“ [16]. 

Základní technické údaje el. jednotky Desiro ML 

od firmy Siemens 

Rozchod 1 435 mm 

Uspořádání náprav Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' 

Napájecí napětí 3 kV DC, 3 kV DC/ AC 25 kV 

Maximální konstrukční rychlost 160 km/h 

Maximální provozní rychlost - 

Trvalý výkon na obvodu kol 2 000 kW 

Maximální zrychlení 1,1 m/s² 

Tažná síla (do 47 km/h) - 

Délka přes spřáhla 79 907 mm 

Výška nad TK 4 343 mm 

Maximální šířka skříně 2 820 mm 

Vzdálenost otočných bodů podvozku 18 615 mm 

Rozvor podvozku 2 300 mm 

Hmotnost na nápravu 17 t 

Hmotnost jednotky ve službě 148,2 t 

Počet vozidel 3 

Minimální poloměr oblouku 80 m 

Počet míst k sezení 264 

Počet míst ke stání - 

Počet sklopných sedaček 16 
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Tabulky pro výpočet těžiště 1. vozidla: 

 
Tab. č. 17.1: Základní info pro výpočet těžiště 1. vozu. 

Vzdálenosti: [m]  Tíhy: [N] Tíhy: [N] 

a 2,35  Gsbe 1569,6 Gchl.tr.tr. 3924 

b 1,12  Grh 131800 Ghl.kom 4051,5 

c 1,00  Gskr 112815 Gusme 11772 

d 1,76  Gkli 8800 Ghl.vyp.DC 2393,6 

e 3,05  Gtr.tr. 25506 Gm1 23544 

f 2,71  Gbr.od. 3300 Gm2 17167,5 

g 1,40      

h 1,95      

ch 3,23      

 

Tab. č. 19.1: Momenty pro výpočet těžiště 1. vozu. Tab. č. 20.1: Vzdálenost Mi od těžnice.  

Mi [N.m] 
 

Vzdálenost 

Mi - T 
[m] 

M5 -44589,84  5- T 1,01 

M6 89463,60  T - 6 2,03 

 

 

Graf č. 9: Výchozí graf určení těžiště na 1. vozidle 
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Tabulky pro výpočet těžiště 3. vozidla: 
 

Tab. č. 17.2: Základní info pro výpočet těžiště 3. vozu. 

Vzdálenosti: [m]  Tíhy: [N] 

a 1,62  Grh 131800 

b 7,67  Gskr 112815 

c 7,29  Gkli 8800 

d 2,00  Gbr.od. 3300 

   Gm1 23544 

   Gm2 17167 
 

 

Tab. č. 19.2: Momenty pro výpočet těžiště 3. vozu. Tab. č. 20.2: Vzdálenost Mi od těžnice. 

Mi [N.m] 
 

Vzdálenost 

Mi - T 
[m] 

M2 -668103,49  2 - T 7,05 

M3 58884,85  T - 3 0.62 

M4 773944,44    
 

 

Graf č. 10: Výchozí graf určení těžiště na 3. vozidle 

 

 

 

 


