
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Abstrakt 

Lekki, P.: Analýza parku železničních nákladních vozů v majetku ČD Cargo, a.s. Diplomová 

práce, VŠB – TU Ostrava, 2013,  55 stran. 

 

Cílem diplomové práce je analýza jednotlivých řad stávajícího parku železničních nákladních 

vozů společnosti ČD Cargo a.s., přiblížení některých vybraných technologických postupů 

oprav, seznámení se s provedenými rekonstrukcemi a modernizacemi současných řad 

železničních nákladních vozů, návrh možností další modernizace železničního parku vozidel.  

Na základě potřeby provozu železničních nákladních vozů je navrhnut postup inovace 

vozového parku podle řad s uvedením optimálního využitelného počtu vozů a ekonomickou 

rozvahou. 

 

Klíčová slova: technologické postupy oprav, modernizace řad vozů, železniční kolejová 

vozidla. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Lekki, P.: Analysis of the Railway Carriages Fleet in the Ownership of the Company ČD 

Cargo, a.s. Graduation theses (Dissertation), VŠB – TU Ostrava, 2013, 55 pages. 

The object of the graduation theses is analysis of separate series of existing rail goods wagon 

fleet of  ČD Cargo a.s. company, bring closer some selected technological repair processes, 

identification of performed rebuilding and renovation of existing series of the rail goods 

wagons, proposition of next possibilities in renovation of  goods wagon fleet.  On the basis of 

necessity of rail goods wagon operation there is proposed procedure of goods wagon fleet 

renovation according to wagon series showing the optimal usable number of wagons and 

economic judgement.  

Key words: technological repair processe, renovation of goods wagon series, rail vehicles.  
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Úvod 

Dopravní požadavky vytváří ekonomické aktivity společnosti. V moderní průmyslové 

společnosti je doprava a přeprava jednou z hlavních provozovaných činností. Pro vytvoření 

optimálních podmínek na přepravním trhu je zapotřebí správně nastavit a zkumulovat všechny 

potřebné logistické služby a cíle. Jen tak je možné v dešním přepravním boji uspět. Je ovšem 

nutné dodržovat platné zákony a vyhlášky, které pomáhají řídit správný chod nákladní 

železniční dopravy. Je dále rovněž potřeba, aby byly právně a legislativně plněny veškeré 

přepravní aktivity, a aby nedocházelo k porušování platných předpisů a norem.  

Zákazníci dnes stále více požadují po železničních přepravních společnostech zajištění 

přepravy požadovaného zboží téměř až „do domu“. Proto musejí železniční podniky vyvíjet 

celou řadu dalších doprovodných činností, aby byla zajištěna návaznost na požadavky 

zákazníků. Je zapotřebí propojit jednotlivé dopravní obory a nastavit tak optimální přepravní 

podmínky. Ze strany přepravců není možné nijak podcenit nové technologie, logistiku, 

potřebné rekonstrukce, modernizace, výzkum a vývoj. Je nutné neustále vyvíjet tlak na 

vytváření nových dopravních a přepravních metod. Jedním ze základních požadavků na 

přepravu zboží je vhodný vozový park. Je zapotřebí neustále sledovat požadavky přepravního 

trhu a věnovat tak patřičnou pozornost následné inovaci vozového parku. Jen tak je možné 

udržet přepravní trend a zajistit konkurenceschopnost  přepravního podniku. Klíčem 

k úspěchu v konkurenčním boji je správně zvolený vhodný vozový park a optimálně 

nastavená přepravní cesta.  

Současný přepravní trh  požaduje stále vyšší nároky pro přepravu vhodných komodit, a tím 

klade i vyšší nároky na kvalitu a vhodnost jednotlivých řad železničních nákladních vozů, 

které plní hlavní roli v celém procesu dopravy a přepravy. Správná funkce železnižních vozů 

je základem bezpečné přepravy a zaručuje tím, že přepravované zboží bude přepraveno přesně 

tam, kde jej bude zákazník očekávat, a tím bude zajištěna jeho spokojenost.  

Cílem mé diplomové práce je analýza jednotlivých řad stávajícího parku železničních 

nákladních vozů společnosti ČD Cargo a.s., přiblížení některých vybraných technologických 

postupů oprav, seznámení se s návrhem možné rekonstrukce a modernizace vybraných 

stávajících řad železničních nákladních vozů. Na základě potřeby provozu železničních 

nákladních vozů bude navrhnut postup inovace vozového parku podle řad s uvedením 

optimálního využitelného počtu vozů a ekonomickou rozvahou. 
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1   Železniční nákladní kolejová doprava 

V této části si přiblížíme jakýsi obecný pohled na  nákladní kolejovou dopravu, seznámíme se         

s možnostmi údržby a modernizace železničních nákladních vozidel, podíváme se na 

jednotlivé druhy přepravovaného zboží, rozdělíme železniční nákladní vozy podle příslušných 

skupin, a poukážeme na následnou logistiku. 

1.1   Údržba a modernizace železničních kolejových vozidel 

Proto, aby se v budoucnosti stala železniční doprava a přeprava jedním z hlavních oborů, 

musí být vykonána celá řada dalších doprovodných činností. Je zapotřebí,  aby všichni 

příslušní zaměstnanci pomohli dopravnímu podniku vytvořit co nejlepší přepravní služby,      

a přispěli tak v nemalé míře svou vlastní pílí k jejich realizaci. Každá obchodní činnost 

vyžaduje patřičnou předvídavost týkající se jak technologií, ekonomiky a hlavně požadavků 

na přepravu od jednotlivých zákazníků. Průmyslová činnost každého státu posiluje 

v závislosti na železniční dopravě a její všeobecné konkurence schopnosti. Předpokladem 

nárůstu produktivity  v železniční dopravě je zaměření se na nové modernější technologické 

postupy s navazujícím růstem kvalitních přepravních služeb. Vysoká úroveň kvality přepravy 

je zárukou spokojenosti zákazníka. Velikou úlohu hraje v naplňování těchto cílů také 

železniční nákladní doprava. Rychlejší inovaci vozového parku může napomoci vhodně 

zvolený  leasing železničních nákladních vozů. Jednotliví přepravci by měli v nemalé míře 

investovat také do výzkumu a vývoje. Nedílnou součástí správného řízení přepravní 

společnosti je vhodná skladba řídících a informačních technologií a jejich správná koordinace. 

Správná a vhodně zvolená koordinace pak umožňuje dosáhnout lepší propustnosti 

jednotlivých úseků, zvýšení flexibility, zrychlení přepravy, zkrácení dodací doby, což vede ke 

snížení nákladů na přepravu a v konečném důsledku pak k nemálým ekonomickým ziskům. 

Dalším kladem železniční nákladní dopravy je její šetrný přístup k ochraně životního 

prostředí, pozitivní je zejména její přátelskost v oblasti snížování hluku, snižování spotřeby 

paliva  a výfukových plynů. Je ovšem ještě celá řada oblastí, kde musí dopravní podniky        

z hlediska ochrany životního prostředí ještě poměrně hodně zapracovat, jako např. další 

snižování hlučnosti a energie. 

Proto musejí dopravní společnosti výrazně zapracovat na dalším postupném zdokonalování     

z hlediska výzkumu a vývoje, a věnovat také potřebnou pozornost potřebným inovacím. 
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Železniční nákladní doprava provozuje přepravu komodit  po celé České republice, ale rovněž  

po celé evropské železniční síti. Téměř každý den se přepraví po železniční dopravní cestě cca 

27 tisíc vozů ať již prázdných nebo ložených nejrůznějšími surovinami nebo zbožím. V České 

republice provoz železniční nákladní dopravy zajištuje prostřednictvím společnosti Českých 

drah, a.s. její dceřiná společnost ČD Cargo, a.s. na síti o rozloze 9,5 tis. kilometrů 

železničních tratí. [1]  Zajišťuje přepravení téměř všech možných komodit, jako jsou hnědé    

a černé uhlí, potraviny a agro, rostlinná výroba, chemické výrobky a kapalná paliva, 

papírenské výrobky a dřevo, železo a ocel, stavební stroje, ostatní požadované zboží,  

automobilový průmysl, přepravu objemových kontejnerů, nadměrných nákladů, nabízí 

pronájmy nákladních vozů včetně speciálních vozů, zajišťuje jejich běžnou údržbu, opravy 

vyšších stupňů a celou řadu doprovodných operací.  Analýza tržeb z jednotlivých komodit je 

uvedena na obr. 1. [2] 

Vhodně budovaná infrastruktura je velmi důležitá pro hospodárnou a efektivní činnost 

železniční nákladní dopravy. [3] Hlavním úkolem je v oblasti infrastruktury  vytvoření vysoce 

výkonné přepravní sítě pro železniční nákladní dopravu, která umožní další rozvoj a pomůže  

tak ke zkvalitnění  vztahů a zlepšení služeb pro všechny dodavatele a zákazníky. [10] 

 

Obr. 1   Analýza tržeb z jednotlivých komodit 

Pro účelný a hospodárný provoz železniční nákladní dopravy, je zapotřebí věnovat 

významnou část operativní činnosti do možných inovací, modernizací a rekonstrukcí 

celkového stavu vozového parku, zejména železničním nákladním vozům a lokomotivám.   
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Proto jsou jednotlivými železničními dopravními přepravci pro tento účel provozovány 

opravny kolejových vozidel. Opravny pak zajišťují běžnou údržbu a opravy těchto vozů,        

a dále provádějí vhodné rekonstrukce a modernizace jednotlivých řad železničních nákladních 

vozů. 

Specializace opraven je pak dána jednotlivými řadami železničních kolejových vozidel, kdy 

jsou vždy specializovány pouze na určité řady vozů, a z toho důvodu jsou vybaveny 

potřebným strojním vybavením a technologickými postupy na vybrané řady vozů. [4]   

 

Železniční nákladní vozy jsou rozdělěny do následujících skupin: 

  kryté vozy, 

  vysokostěnné vozy, 

  výsypné vozy, 

  plošinové vozy, 

  intermodální vozy, 

  cisternové  (kotlové) vozy,  

  speciální vozy. 

 

     1.2   Logistické služby 

 

Společnost ČDC, a.s. poskytuje  v zájmu komplexnosti služeb v přepravě, další doplňující 

přepravní služby jako jsou např. spediční úkony, tranzitérské služby, jakož i další služby 

potřebné pro provozování podnikatelské a obchodní činnosti. Mimo provozování vlastní 

dopravy a přepravy vypracovává celou řadu potřebných následných anylýz, které poté pro 

vlastní potřebu vyhodnocuje, a následně pak navrhuje další potřebná řešení včetně cenových 

nabídek a kalkulací, vypracovává potřebné projekty s garancí jejich cenové stability. [5] 

 

Zapojení železniční dopravy do logistických řetězců přináší následující výhody: 

 sestavení jízdních řádů vhodných pro zákazníka, 

 kvalitní plán optimalizace dopravního a výrobního procesu zákazníka, 

 optimální plán skladových požadavků a zásob pro zákazníka, 

 cenová garance u vypracovávaných dlouhodobých projektů, 

 ekologické vyžití přepravní cesty pro zákazníka. 
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2 Charakteristika společnosti ČD Cargo, a.s. 

Společnost ČD Cargo, a.s., vznikla 1. prosince 2007 vkladem části podniku ČD, a.s.        

Jedná se o největšího českého železničního dopravce. Zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní 

přepravu dle rozmanitých požadavků našich klientů.  

S ročním objemem přepravy zboží přibližně 86 mil. tun patří mezi pět největších železničních 

dopravců v rámci členských zemí EU. Tržby z nákladní dopravy dosahují více než 17 mld. 

Kč. K zajištění provozu nákladních vlaků má ČD Cargo, a.s.,  k dispozici více než 900 

elektrických i motorových lokomotiv. Své zboží mohou zákazníci naložit do cca 27 tisíc 

nákladních vozů různých řad. Vozidlový park je oblastí, na kterou je zaměřena investiční 

činnost. [6]   

Údržbu a opravy kolejových vozidel ve společnosti ČDC, a.s. zajišťuje Odbor údržby a oprav 

kolejových vozidel. 

 

Hlavní pracovní náplň provozovaných činností Odboru údržby a oprav kolejových vozidel: 

 údržba a řízení oprav železničních nákladních vozů, 

 opravy a revize železničních nákladních vozů včetně oprav externích železničních 

dopravců, 

 trvalé zajištění sortimentu provozuschopných vozů dle požadavků obchodního úseku 

společnosti ČDC, a.s., 

 opravy železničních nákladních vozů pro soukromé držitele dle mezinárodních 

předpisů včetně navazujících služeb, 

 pronájem železničních nákladních vozů dle potřeb  zákazníků, 

 schvalování a s tím spojená řízení pro nová a modernizovaná železniční kolejová 

vozidla dle platných předpisů a norem, 

 zajištění plnění legislativních povinností spojených s hmotným a nehmotným 

majetkem. 

 

Vlastní údržba a opravy, rekonstrukce a modernizace železničních kolejových vozidel jsou 

prováděny v jednotlivých opravnách kolejových vozidel, které jsou soustředěny do Středisek 

oprav kolejových vozidel  ( SOKV Ostrava, SOKV Ústí nad Labem, SOKV České 

Budějovice). [7] 

SOKV provádějí nejen výkony pro ČDC, a.s., ale i opravy železničních kolejových vozidel 

externích zákazníků a další služby dle technologického vybavení pracovišť.  
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Těmto výkonným jednotkám jsou podřízeny opravny kolejových vozidel, kde jsou kapacity 

vzájemně využívány dle potřeby, a to na bázi tržních vztahů.  

  

3 Analýza stávajícího parku železničních kolejových vozidel 

v ČDC, a.s. 

ČD Cargo, a.s. jako významný evropský dopravce disponuje rozsáhlým parkem železničních 

nákladních vozů. Patří s počtem 27 175 ks vlastních vozů k významným držitelům v rámci 

evropského regionu. Pro své potřeby má dále ještě najato dalších téměř 2 200 ks vozů. Svým 

zákazníkům nabízí tedy  flotilu čítající téměř 30 tisíc vozů. Skladba vozového parku je 

přizpůsobena tak, aby bylo možné přepravovat jakýkoliv druh komodit. Složení stavu 

vozového parku není konstantní, ale postupně se počet jednotlivých řad mění vzhledem 

k požadavkům na nasmlouvanou přepravu zboží, a dále také v závislosti na požadované 

specializaci jednotlivých řad vozů, např. požadavek zákazníka na speciální vozy upravené pro 

přepravu svitků, uzavření kontraktu pro přepravu dřeva, kontrakt na přepravu chemických 

produktů  atd. Uspět v konkurenčním boji proto znamená, pružně a efektivně přizpůsobit  

stávající vozový park potřebám zákazníků, a předcházet potřebám budoucích požadavků. 

Jednotlivé modernizace a rekonstrukce vozů je potřeba vždy plánovat v návaznosti na 

budoucí použitelnost s možností dalších případných rekonstrukcí. Struktura stávajícího 

vozového parku společnosti ČD Cargo a.s. je uvedena v příloze č. 1. [14] 

 

Na změně stavu vozového parku se dále projevuje celá řada souvisejících vlivů: 

 provozní opotřebení jednotlivých dílů železničních kolejových vozidel, 

 koroze a únava konstrukčních materiálů na základě působení povětrnostních vlivů, 

 poškození vozidel cizí stranou  =>  nerentabilnost opravy, 

 požadavky zákazníků na přepravu, 

 specializace vozů na základě potřeby trhu, 

 modernizace, rekonstrukce, likvidace. 

  

Srovnání stavu vozového parku za období 2011 a 2012 je uvedeno v příloze č. 2. [15] 

 

Analýza jednotlivých řad vozů se stručným popisem, potřebnými technickými parametry        

a vhodností přepravovaných komodit je podle rozdělení na kryté, vysokostěnné, výsypné, 

plošinové, intermodální, cisternové a speciální vozy  popsána níže. [16]       
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3.1   Kryté vozy 

 

Ga(g)s 

 

 

Obr. 2    Vůz řady Gags   

 

 Stručný popis vozu. 

Vůz řady Gags viz. obr. 2 je čtyřnápravový krytý vůz běžné stavby s posuvnými 

bočními dveřmi. 

 

 Možnosti využití vozu. 

Je určen pro přepravu různých druhů kusového baleného, paletizovaného, popř.           

i volně loženého zboží, které při přepravě vyžaduje ochranu před povětrnostními 

vlivy. Vůz není určen pro přepravu chemicky agresivního zboží. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  24,5 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  16 520 mm 

Ložný objem   ………………………………………………………………..  100,0 m
3 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  40,0 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  56,5 t 

Brzda   ……………………………………………………………...  DAKO CV1-D16 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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Habbi(ll)ns(s)  

 

 

Obr. 3    Vůz řady Habbillnss 

 

 Stručný popis vozu. 

Moderní velkoprostorový čtyřnápravový krytý vůz obr. 3 s posuvnými bočními 

stěnami. Vnitřní prostor vozu je možné rozdělit na menší části pomocí přestavitelných 

přepážek. 

 

 Možnosti využití vozu. 

Je určen pro přepravu nákladů citlivých na povětrnostní vlivy, které při přepravě 

vyžadují uzavřený prostor bez nároků na větrání. Je vhodný zejména pro paletizované 

zboží, objemné a kusové zásilky.  

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  30,0 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  23 264 mm 

Ložný objem   ………………………………………………………………..  161,4 m
3 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  60,3 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  60,0 t 

Brzda   ………………………………………………………………….  DAKO GP-A 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  120 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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Hb(b)i(ll)(n)s(s) 

 

 

Obr. 4   Vůz řady Hbbillnss 

 

 Stručný popis vozu. 

Vůz této řady obr. 4 je dvounápravový krytý vůz  s posuvnými bočními stěnami. 

Vnitřní prostor je možné také rozdělit na menší oddíly. 

 

 Možnosti využití vozu. 

Je rovněž určen pro přepravu nákladů citlivých na povětrnostní vlivy, které při 

přepravě vyžadují uzavřený prostor bez nároků na větrání. Z hlediska přepravy 

komodit je vhodný zejména pro paletizované zboží a kusové zásilky.  

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  17,6 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  16 700 mm 

Ložný objem   ………………………………………………………………..  123,7 m
3 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  45,6 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  27,4 t 

Brzda   ………………………………………………………………….  DAKO GP-A 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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Hi(ll)(m)rrs(s) 

 

 

Obr. 5    Vůz řady Hillmrrss 

 

 Stručný popis vozu. 

Pevným spojením dvou vozů řady Hbbi(ll)ns vzniká čtyřnápravová vozová jednotka 

řady Hi(ll)(m)rrss viz. obr. 5. Jednotka disponuje velkou ložnou plochou rozdělenou 

do dvou článků vozů  s mimořádným ložným objemem.  

 

 Možnosti využití vozu. 

Je využitelný zejména pro vzájemnou přepravu lehkého  a objemného zboží.  

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  34,5 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  33 450 mm 

Ložný objem   ………………………………………………………………..  247,4 m
3 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  91,2 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  54,8 t 

Brzda   ………………………………………………………………….  DAKO GP-A 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  120 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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Kils / Laails 

 

 

Obr. 6    Vůz řady Laails 

 

 Stručný popis vozu. 

Vůz řady Kils je krytý dvounápravový vůz s pohyblivými kryty a pevnými čelními 

stěnami. Pevným spojením dvou vozů řady Kils vznikla čtyřnápravová vozová 

jednotka řady Laails znázorněná na obr. 6. 

 

 Možnosti využití vozu. 

Je určen pro přepravu kusových i velkoobjemových balených zásilek nebo zásilek 

uložených na paletách, které při přepravě vyžadují ochranu před povětrnostními vlivy.  

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  15,0 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  14 020 mm 

Ložný objem   ……………………………………………………………..…..  88,8 m
3 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  34,2 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  25,0 t 

Brzda   ………………………………………………….……………….  DAKO CV-1 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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Rils / Rils-y 

 

 

Obr. 7    Vůz řady Rils 

 

 Stručný popis vozu. 

Vůz řady Rils na obr. 7 je čtyřnápravový plošinový železniční nákladní vůz 

s pohyblivým plachtovým krytem a pevnými čelními stěnami bez klanic. V provedení 

ve variantě Rils-y je vůz k zajištění zásilek proti příčnému posunu vybaven ocelovými 

klanicemi o výšce 800 mm, které lze spustit do úrovně podlahy. 

 

 Možnosti využití vozu. 

Je určen pro přepravu dlouhých nákladů, rozměrnějších kusových zásilek, výrobků 

strojního, hutního a stavebního průmyslu, které vyžadují ochranu před povětrnostními 

vlivy či poškozením.  

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  25,0 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  19 900 mm 

Ložný objem   ………………………………………………………………..  102,5 m
3 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  49,3 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  55,0 t 

Brzda   …………………………………………………………….  DAKO CV-1-D16 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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Tams 

 

 

Obr. 8    Vůz řady Tams 

 

 Stručný popis vozu. 

Vůz řady Tams viz. obr. 8 je čtyřnápravový železniční nákladní vůz s otevírací 

plachtovou střechou a otevíratelnými bočními křídlovými dveřmi..  

 

 Možnosti využití vozu. 

Je určen především pro přepravu výrobků strojního, hutního a stavebního průmyslu, 

rozměrnějších kusových zásilek, vyjímečně i pro přepravu volně ložených sypkých 

substrátů, které vyžadují ochranu před povětrnostními vlivy. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  24,0 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  14 040 mm 

Ložný objem   ………………………………………………………………....  72,0 m
3 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  36,0 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  56,0 t 

Brzda   ………………………………………………………………….  DAKO CV-1 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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Shimm(n)s 

 

 

Obr. 9    Vůz řady Shimmns 

 

 Stručný popis vozu. 

Moderní čtyřnápravový vůz obr. 9 s pevnými stěnami a se shrnovacím plachtovým 

krytem. 

 

 Možnosti využití vozu. 

Je určen zejména pro přepravu svitků tenkého ocelového plechu s uložením 

jednotlivých svitků naležato v pěti samostatných lůžkách, které při přepravě vyžadují 

ochranu před povětrnostními vlivy. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  21,4 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  12 040 mm 

Ložný objem   ………………………………………………………………....  64,3 m
3 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  25,9 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  68,6 t 

Brzda   ……………………………………………………………..  DAKO DK GP-A 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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3.2   Vysokostěnné vozy 

 

Eas-(u) 

 

 

Obr. 10    Vůz řady Eas 

 

 Stručný popis vozu. 

Vůz řady Eas obr. 10 je čtyřnápravový otevřený vysokostěnný vůz s čelními klapkami            

a čtyřmi bočními otevíratelnými dveřmi.  

 

 Možnosti využití vozu. 

Je určen pro přepravu sypkého hromadného materiálu a kusového zboží, které 

k přepravě nevyžaduje krytý prostor. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  23,0 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  14 040 mm 

Ložný objem   …………………………………………………………..……..  72,0 m
3 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  36,0 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  57,0 t 

Brzda   …………………………………………………………….  DAKO CV-1-D16 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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Ea(n)(o)s 

 

 

Obr. 11    Vůz řady Eanos 

 

 Stručný popis vozu. 

Čtyřnápravový vysokostěnný vůz běžné stavby obr. 11, umožňuje ložení v režimu „D“ 

s nápravovým zatížením až 22,5 tuny.  

 

 Možnosti využití vozu. 

Vůz je určen pro přepravu hromadných sypkých substrátů ( kromě chemických), 

kusového a paletizovaného zboží, které při přepravě nevyžaduje krytý ložný prostor. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  24,5 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  15 740 mm 

Ložný objem   …………………………………………………………..……..  82,4 m
3 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  39,4 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  65,5 t 

Brzda   ……………………………………………………………………..  CH- GP-A 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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Es 

 

 

Obr. 12    Vůz řady Es 

 

 Stručný popis vozu. 

Dvounápravový vysokostěnný vůz běžné stavby obr. 12 s otevíratelnými bočními 

dveřmi. 

 

 Možnosti využití vozu. 

Určený pro přepravy hromadných sypkých substrátů jako je uhlí, koks, železná ruda, 

stavební prvky i v menším množství. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  13,0 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  10 000 mm 

Ložný objem   ………………………………………………………………....  36,0 m
3 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  24,0 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  27,0 t 

Brzda   ……………………………………………………………………...….  DAKO  

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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3.3   Výsypné vozy 

 

Fal(l)(n)s 

 

Obr. 13    Vůz řady Falls 

 

 Stručný popis vozu. 

Vůz řady Falls viz. obr. 13 je čtyřnápravový výsypný železniční nákladní vůz 

s pneumatickým ovládáním výsypných klapek. 

 

 Možnosti využití vozu. 

Je určený pro přepravu převážně uhlí a koksu. Vykládka probíhá vlastní gravitací 

loženého substrátu, najednou oboustranně, vně koleje. Ovládání bočních výsypných 

klapek, může být buď pneumatické  ( samostatně jeden vůz nebo najednou celá 

souprava), nebo pak ruční. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  26,6 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  13 524 mm 

Ložný objem   ………………………………………………………………..  75,04 m
3 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  53,0 t 

Brzda   ………………………………………………………………….  DAKO GP-A 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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Facc(n)s 

 

 

Obr. 14    Vůz řady Faccs 

 

 Stručný popis vozu. 

Jedná se o čtyřnápravový výsypný vůz zvláštní stavby obr. 14. Ovládání klapek se 

provádí ručně s nástupní plošiny.  

 

 Možnosti využití vozu. 

Je určen pro přepravu volně ložených substrátů, zejména kameniva, štěrků, písků, 

vápenců apod. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  23,0 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  12 740 mm 

Ložný objem   ……………………………………………………………..…..  38,0 m
3 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  48,0 t 

Brzda   …………………………………………………………….  DAKO CV-1-D14 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  100 km/h 
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Talls 

 

 

Obr. 15    Vůz řady Talls 

 

 Stručný popis vozu. 

Čtyřnápravový výsypný železniční nákladní vůz obr. 15 s otevírací střechou.  

 

 Možnosti využití vozu. 

Vůz je určen pro přepravu uhlí, koksu a sypkých hmot o maximální specifické 

hmotnosti 1 600 kg / m
3 

a o maximální zrnitosti 250 mm, které ke své přepravě 

vyžadují krytý ložný prostor. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  28,6 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  13 524 mm 

Ložný objem   …………………………………………………………..……..  61,0 m
3 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  51,0 t 

Brzda   …………………………………………………………………….  DAKO GP 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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Tadgnss 

 

 

Obr. 16    Vůz řady Tadgnss 

 

 Stručný popis vozu. 

Vůz řady Tadgnss obr. 16 je čtyřnápravový samovýsypný železniční nákladní vůz 

s otevíratelnou střechou.  

 

 Možnosti využití vozu. 

Je určen pro přepravu zrnin a sypkého potravinářského zboží, které při přepravě 

vyžadují krytý ložný prostor s ochranou před povětrnostními vlivy. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  27,3 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  21 640 mm 

Ložný objem   ……………………………………………………  …………..  82,0 m
3 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  62,7 t 

Brzda   …………………………………………………….…………….  DAKO CV-1 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  120 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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Td(g)ns 

 

 

Obr. 17    Vůz řady Tdns 

 

 Stručný popis vozu. 

Vůz řady Tdns obr. 17 je dvounápravový výsypný vůz se sklopnou střechou, který je 

provozován ve dvou modifikacích, a to jako Tdgns a Tdns. 

 

 Možnosti využití vozu. 

Tdgns je určen pro přepravu volně ložených zrnin a sypkého potravinářského zboží. 

Tdns je určen pro přepravu volně ložených sypkých substrátů, které při přepravě 

vyžadují krytý ložný prostor s ochranou před povětrnostními vlivy. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  14,5 t  

Délka přes nárazníky   .………………………………………..……...…….  9 640 mm 

Ložný objem   ……………………………………………………………..…..  38,0 m
3 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  30,5 t 

Brzda   ……………………………………………………………………..….  DAKO  

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 

 

 



 

29 

 

3.4   Plošinové vozy 

 

S(a)(mm)(p)(s) 

 

Obr. 18   Vůz řady Smmps 

 

 Stručný popis vozu. 

Vůz řady Smmps obr. 18 je čtyřnápravový plošinový železniční nákladní vůz bez 

bočních stěn.  

 

 Možnosti využití vozu. 

Je určen pro přepravu dlouhých nákladů, objemných kusových zásilek, kolové            

a pásové techniky. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  25,0 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  15 240 mm 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  43,4 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  47,0 t 

Brzda   ………………………………………………………………………...  DAKO  

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  100 km/h 
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Scmms 

 

 

Obr. 19    Vůz řady Scmms 

 

 Stručný popis vozu. 

Jedná se o čtyřnápravový plošinový vůz zvláštní stavby obr. 19 se středovým otočným 

oplenem a bočními i čelními klanicemi. 

 

 Možnosti využití vozu. 

Je svým technickým řešením předurčen pro přepravu dlouhých nákladů, kolejnic, rour, 

prefabrikátů, případně jiných kusových zásilek velkých rozměrů. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  25,5 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  15 240 mm 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  43,4 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  46,5 t 

Brzda   ……………………………………………………………………..  DAKO GP 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  100 km/h 
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R(e)(n)s 

 

 

Obr. 20    Vůz řady Res 

 

 Stručný popis vozu. 

Vůz řady Res obr. 20 je čtyřnápravový plošinový nákladní vůz se sklopnými 

bočnicemi a klanicemi.  

 

 Možnosti využití vozu. 

Je určen pro přepravu výrobků strojírenského, hutního a stavebního průmyslu, 

dlouhých nákladů a silničních vozidel. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  24,0 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  19 900 mm 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  49,3 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  56,0 t 

Brzda   ………………………………….………………………….  DAKO CV-1-D16 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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K(b)(n)(kk)s 

 

 

Obr. 21    Vůz řady Ks 

 

 Stručný popis vozu. 

Vůz řady Ks obr. 21 je dvounápravový plošinový vůz se sklopnými nízkými stěnami  

a klanicemi.  

 

 Možnosti využití vozu. 

Je zejména vhodný pro přepravu lehkých objemných zásilek, výrobků hutního, 

strojního a stavebního průmyslu, dlouhého dříví a řeziva, silničních vozidel                 

a zemědělských strojů.  

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  14,5 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  13 860 mm 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  35,3 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  30,5 t 

Brzda   ………………………………………………………………….  DAKO GP-A 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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R(n)oos(s) 

 

 

Obr. 22    Vůz řady Roos 

 

 Stručný popis vozu. 

Vůz řady Roos obr. 22 je čtyřnápravový plošinový nákladní železniční vůz s pevnými 

zesílenými klanicemi a pevnými čely. Je vybaven dvěma pevnými čelními stěnami      

a 10 páry klanic o výšce 2010 mm. 

 

 Možnosti využití vozu. 

Vůz je určen pro přepravu dřevěné kulatiny o délce 3 a více metrů. Vůz umožňuje i 

přepravu dřevěných sloupů a ocelových rour. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  25,5 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  20 040 mm 

Ložný objem   ………………………………………………………………..  131,2 m
3 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  48,8 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  54,5 t 

Brzda   ………………………………………………………………….  DAKO GP-A 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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Laaps 

 

 

Obr. 23    Vůz řady Laaps 

 

 Stručný popis vozu. 

Jde o čtyřnápravovou železniční vozovou jednotku obr. 23 s pevnými klanicemi 

pevnými čely, složenou ze dvou článků. Skříň jednoho článku tvoří dvě pevné čelní 

stěny a 12 párů pevných odnímatelných klanic o výšce 2050 mm, spojených 

podlahovými pražci.  

 

 Možnosti využití vozu. 

Jednotka je určena k přepravě kmenového dříví s kůrou o minimální délce 2 m, 

kmenového dříví bez kůry, trubek, rour a kusového zboží o minimální délce 2,3 m.  

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  29,0 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  28 040 mm 

Ložný objem   ………………………………………………………………..  166,8 m
3 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  67,8 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  51,0 t 

Brzda   …………………………………………………………….……….  DAKO GP 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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3.5   Intermodální vozy 

 

Sggrss / Sggmrss 

 

 

Obr. 24    Vůz řady Sggrss 

 

 Stručný popis vozu. 

Vozy řady Sggrss obr. 24 a Sggmrs jsou šestinápravové kloubové železniční nákladní 

vozy pro kombinovanou dopravu.  

 

 Možnosti využití vozu. 

Jsou určeny pro přepravu objemných kontejnerů a výměnných nástaveb. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  28,9 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  26 700 mm 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  60,3 m
2
 

Ložná hmotnost   ………………………………………………………………  106,1 t 

Brzda   ………………………………………………………………….  DAKO GP-A 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  120 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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Sg(n)s(s) 

 

 

Obr. 25    Vůz řady Sgnss 

 

 Stručný popis vozu. 

Jedná se o čtyřnápravový vůz obr. 25  pro intermodální přepravy.  

 

 Možnosti využití vozu. 

Je určen pro přepravy velkých kontejnerů a výměnných nástaveb v ucelených 

vlakových soupravách, s jednotným nebo smíšeným uspořádáním nákladu na celé 

ložné délce vozu. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  20,0 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  19 640 mm 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  43,1 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  70,0 t 

Brzda   ………………………………………………………………….  DAKO GP-A 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  120 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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3.6   Cisternové vozy 

 

Zacns 

 

 

Obr. 26    Vůz řady Zacns 

 

 Stručný popis vozu. 

Vůz řady Zacns obr. 26 je čtyřnápravový cisternový železniční nákladní vůz 

s objemem 95 m
3
. Plně vyhovuje podmínkám pro mezinárodní provoz a podmínkám 

pro přepravu nebezpečných látek. 

 

 Možnosti využití vozu. 

Je určený pro přepravu kapalin. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  25,0 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  16 500 mm 

Ložný objem   …………………………………………………………..……..  95,0 m
3 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  65,0 t 

Brzda   …………………………………………………….…………….  DAKO GP K 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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Za(c)s / Za(c)es 

 

 

Obr. 27    Vůz řady Zaes 

 

 Stručný popis vozu. 

Čtyřnápravový cisternový vůz s velkým ložným objemem a využitelnými parními 

topnicemi ( Zaes) obr. 27. 

 

 Možnosti využití vozu. 

Určený pro přepravu zpravidla kapalných produktů petrochemického průmyslu. 

Existují i v provedení s izolovanou nádobou pro přepravy tmavých produktů. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  26,0 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  13 240 mm 

Ložný objem   …………………………………………………………..……..  60,0 m
3 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  54,0 t 

Brzda   …………………………………………………………..….  DAKO CV1-D14 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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3.7   Speciální vozy 

 

Ibbhps 

 

 

Obr. 28    Vůz řady Ibbhps 

 

 Stručný popis vozu. 

Vůz řady Ibbhps obr. 28 je dvounápravový izotermický železniční nákladní vůz.  

 

 Možnosti využití vozu. 

Je určen pro přepravu veškerého snadno zkazitelného zboží, potravinářských výrobků, 

nápojů atd. s výjimkou čerstvého masa, které při přepravě vyžaduje udržení stálé 

teploty. Vůz lze používatv teplotníchpodmínkách od -20°C do +35°C. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  16,5 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  14 020 mm 

Ložný objem   …………………………………………………………..……..  55,0 m
3 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  27,5 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  23,5 t 

Brzda   ………………………………………………………………………….  DAKO  

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  120 km/h 
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Uaai(k)(k)s 

 

 

Obr. 29    Vůz řady Uaai 

 

 Stručný popis vozu. 

Osminápravový řada Uaaikks popř. desetinápravový řada Uaai obr. 29  hlubinový       

a vanový vůz.  

 

 Možnosti využití vozu. 

Je určený pro přepravu speciálních objemných kusových zásilek o veliké hmotnosti. 

 

 Základní technické parametry. 

Hmotnost prázdného vozu   ………………………………………….…………  70,0 t  

Délka přes nárazníky   .……………………………………………...…….  30 680 mm 

Ložná plocha   ……………………………………………………...………….  28,8 m
2
 

Ložná hmotnost   ……………………………………………………..…………  55,0 t 

Brzda   ………………………………………………………………  DAKO CV1-D16 

Maximální rychlost loženého vozu   ……………………………………...…  100 km/h 

Maximální rychlost prázdného vozu   ………………………………...……..  100 km/h 
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4 Vybrané technologické postupy oprav ŽKV v ČDC, a.s. 

Při opravách ŽKV se používá celá řada technologických postupů. Přiblížíme si dva z nich, 

které jsou při opravách  důležité. Jedním z nich je technologický postup vyvazování vozu, 

který je nutno používat při většině prováděných prací, kdy je zapotřebí oddělení skříně vozu 

od pojezdové části. Jedná se zejména o opravy tažného zařízení, opravy dvojkolí, opravy 

podvozků, opravy spojení skříně a podvozku, opravy vypružení a celá řada následných oprav. 

Další neméně důležitý je technologický postup oprav a proměření šroubovek, neboť tato 

součást nákladního vozu zajišťuje spojení jednotlivých vozů do ucelené soupravy a tím 

umožnuje přepravu skupiny vozů. Proto je potřeba této součásti věnovat velikou pozornost, 

aby byly všechny naměřené hodnoty v patřičné toleranci, což nám pak zajišťuje bezpečnou 

přepravu souprav po železnici a tím i bezpečnost provozu.  

 

   4.1  Technologický postup vyvazování vozu 

1. Na koleji v blízkosti dvojkolí nebo podvozku, které nebudou vyvázány, nesmí být 

žádné nečistoty, které by znemožňovaly přibližování dvojkolí nebo podvozku k páru 

použitých patkových zvedáků. 

2. Vůz se přistaví tak, aby patky ramen s opěrkami byly přesně proti úložným bodům 

vozu. 

3. Zajištění vozu dřevěnými klíny se provádí oboustranně u každého vyvázaného 

dvojkolí nebo podvozku. Dřevěný klín délka 200 mm, výška 70 mm, tloušťka 50 mm, 

úhel úkosu 25°, materiál měkké dřevo, barva žluť 6205 (žluť chromová). 

4. Mezi opěrku a úložný bod se musí vložit dřevěná podložka z tvrdého dřeva o rozměru 

cca 150 x 200 mm, tloušťce 20 – 50 mm. 

5. Odjistit a odejmout zajištění nicohlavů. Rozebrat spojení brzdového zařízení, vodičů   

a dalších spojení mezi rámem vozu a podvozkem. 

6. Nosná ramena se vysunou v označených místech pod vůz. Opěrky musí být čisté         

a funkční. Zvedání bez opěrek není dovoleno. 

7. Postupným místním řízením jednotlivých zvedáků (souprava patkových zvedáků        

4 x 25 t) musí dosednout opěrky zvedáků na úložné body vozu (označeno na voze). 

Obsluhovatel musí při zvedání stále sledovat chod zvedáků a polohu vozu.  

8. Zvednout vůz tak, aby bylo možno vyvalit dvojkolí s podvozkem mimo vůz bez 

nebezpečí kolize. Po ukončení zvedání v požadované výšce vypne obsluhovatel hlavní 

vypínač zvedáků. 
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9. Vysunout uvolněné dvojkolí s podvozkem mimo vyvazovaný vůz a oboustranně 

zajistit dřevěnými klíny. Následně je možné provést potřebnou opravu na voze  nebo 

dvojkolí a podvozku. 

10. Před zasunutím podvozků pod vůz se důkladně namažou všechny třecí plochy, pokud 

to konstrukce dovoluje. 

11. Podvozky se zasunou pod vůz tak, že otvor spodní torny je přesně pod nicohlavem      

a oboustranně se zajistí dřevěnými klíny. 

12. Opatrně se spouští zvednutá skříň vozu za stálého sledování nicohlavu zda se volně 

vsouvá do otvoru spodní části torny podvozku a dosednutí toren. 

13. Po spuštění vozu a odlehčení zvedáků se okamžitě odsunou nosná ramena do bezpečné 

vzdálenosti a vypne se hlavní vypínač soupravy. 

14. Vůz se oboustranně zajistí dřevěnými klíny. 

15. Zajistí se nicohlav. 

16. Opětovně se spojí brzdové tyčoví a další spojení mezi rámem vozu a pojezdem, seřídí   

a vyzkouší se brzda. [8] 

 

   4.2   Technologický postup oprav a proměření šroubovek 

 

Prohlídka šroubovky po demontáži z vozu 

 Šroubovka se očistí a jednotlivé díly se proměří podle tohoto technologického postupu. 

 Jednotlivé díly šroubovky Standard (na všech dílech šroubovky Standard je značka 

standardizovaného dílu „St“ a značka unifikovaného dílu „U“ viz. obr. 30), unifikované 

šroubovky UIC (jednotlivé díly jsou označeny značkou unifikovaného dílu „U“              

obr. 30) a šroubovky 1 200kN se čtyřmi závěsnicemi (bez označení „U“ či „St“ obr. 31) 

nelze mezi sebou vzájemně zaměňovat, a to jak z důvodů rozměrových, tak i z důvodů 

tepelného zpracování jednotlivých dílů šroubovky.  

 Opravou šroubovky se rozumí pouze výměna porušených nebo opotřebených dílů nad 

povolené hodnoty stanovené tímto technologickým postupem. 

 Žádný díl nelze opravovat navařováním, překováním apod. 

 Při výměně matice závěsnice, třmenu s maticí, vřetene musí být postupováno ve shodě se 

schválenou technickou dokumentací jednotlivých typů šroubovek.  
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 Je zakázáno zkracování vřeten vytvářením nového osazení z důvodu dodržení minimální 

délky zašroubované šroubovky. 

 Měření průměru závitu vřetene  obr. 32 se provádí na pěti místech a to ve vzdálenostech 

20, 60, 100, 140, 180 mm od objímky rukojeti. Střední hodnota z těchto pěti měření nesmí 

být menší než hodnota 49,2 mm a žádná z naměřených hodnot nesmí být menší než 

48,8mm. 

 Složená šroubovka se namaže schváleným plastickým mazivem a vyzkouší se její funkce 

protočením v celé délce závitu vřetena. [9] 

 

Obr. 30  Šroubovka Standart 850 kN a šroubovka dle TNŽ 850 kN 

Legenda k obr. 30 

1 - čep  5 - tažný hák   

2 - závěsnice  6 - sklopná rukojeť 

3 - vřeteno  7 - matice třmenu  

4 - matice závěsnice  8 - třmen  

 

Dovolené opravárenské hodnoty složené šroubovky 

rozměr 
L 

výrobní dovolený 

délka úplně vyšroubované šroubovky  986
+10

-5 1 116 

délka úplně sešroubované šroubovky 750
+10

-10 770 
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Obr. 31  Šroubovka se čtyřmi závěsnicemi 1 200 kN 

 

Legenda k obr. 31 

1 - vřeteno  4 - závěsnice  

2 - matice pravá  5 - čep  

3 - matice levá  6 - sklopná rukojeť 

 

Dovolené opravárenské hodnoty složené šroubovky 

rozměr 
L 

výrobní dovolený 

délka úplně vyšroubované šroubovky  1 110
+10

-5 1 130 

délka úplně sešroubované šroubovky 865
+10

-10 885 

 

 

 

Obr. 32   Vřeteno 
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Dovolené opravárenské hodnoty vřetena 

rozměr 
D L 

výrobní dovolený výrobní dovolený 

šroubovka Standart 850 kN 

50 49,7 

424±1 426 

šroubovka dle TNŽ 850 kN 
432±1 

434 

šroubovka se čtyřmi závěsnicemi 1 200 kN 435 

 

 

5   Návrh rekonstrukce a modernizace vybraných stávajících řad 

ŽKV   

 

  5.1    Tams 52. sk 

 

Návrhem modernizace a rekonstrukce železničního nákladního vozu Tams, 52. konstrukční 

skupiny vzniká vůz s otevíratelnou střechou řady Tams, 52. konstrukční skupiny s upraveným 

ovládáním uzavírání plachtové střechy a rekonstruovanou plechovou podlahou. Číselné 

označení této řady vozů je 080 7.  Původně tento vůz vznikl rekonstrukcí vozu řady Eas, 52. 

konstrukční skupiny. 

 

 Stručný popis modernizace. 

Podstatou modernizace je přivaření čelních klapek na obou čelech vozu, instalace otevíratelné 

střechy včetně jejích nosných, vodících ovládacích a upevňovacích prvků, dosazení nárazníků 

30 kJ, táhlového ústrojí s pryžokovovým vypružením  a se šroubovkou 850 kN standard UIC. 

Horní vazník vozu jel doplněn krytem  pro vedení tažného řetězu plachtové střechy. Uzavření 

ložného prostoru vozu střechou je vodotěsné. Střecha vozu je tvořena plachtou z nánosového 

PVC, která je vyztužena kovovými lamelami (rozdíl oproti původním z PVC). K otevírání      

a zavírání střechy postačí jediná osoba, zde dochází k podstatnému usnadnění manipulace, 

která pomocí ručního kola silou max. 200 N manipuluje se střechou prostřednictvím nově 

rěšených řetězových převodů. Polohu čelní hrany střechy označuje ukazatel viditelný z obou 

stran vozu. Při otevírání střechy se plachta ukládá do koše upevněného k jedné čelní stěně 

vozu. Vůz nemůže být provozován s otevřenou střechou, protože  hrozí poškození plachty!   
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Dále je navržena inovace podlahy vozu, která bude zcela obnovována z  důvodu častého 

prolomení jednotlivých podlažních prken nevhodnou manipulací, a to dosazením plechů na 

stávající kombinovanou podlahu (plech v kombinaci s dřevěnou podlahou). V podlaze je 

navrženo 12 upevňovacích prvků rovnoměrně rozmístěných podél bočních stěn a určených 

k upevnění nákladu. Část z těchto vozů bude vybavena novými dvojkolími typu 428. [11] 

Na provedení této modernizace je zatím navrženo 100 vozů z celkového počtu cca1 000 vozů. 

 

 Možnosti využití vozu. 

Tento typ vozů je určen k přepravě zboží vyžadující ochranu před povětrnostními vlivy, popř. 

před poškozením během přepravy: tedy strojů, hutních a stavebních materiálů, rozměrných 

kusových zásilek, vyjímečně i pro přepravu volně ložených sypkých substrátů. Vozy jsou 

vybaveny prvky pro zaplombování ložného prostoru.  

 

 5.2    Rils 51. sk 

 

V souladu s programem postupné  modernizace nákladních železničních vozů je navržena 

rekonstrukce   plošinových  nákladních  vozů  řady Rils 51. konstrukční  skupiny, číselný 

interval vozu  je 354 1).  

 

 Stručný popis modernizace. 

Tyto vozy vznikají  konstrukční změnou  vozů řady Res 51. konstrukční skupiny, jejíž 

podstatou je odebrání všech sklopných čelnic a bočnic, jakož i všech klanic z  původního 

vozu, připevnění pevných čelních stěn a instalování pohyblivého krytu tvořeného ocelovým 

rámem a plachtou. Pohyblivý kryt, který v otevřeném stavu lze shrnovat k libovolnému čelu 

vozu, popř. od  obou čel do středu vozu,  je k pevným čelním stěnám uzavírán pomocí 

čtyřbodového závěrného mechanismu. Uzavření a upevnění pohyblivého krytu k pevným 

čelním stěnám vozu splňuje požadavek vodotěsnosti a umožňuje  zaplombování ložného 

prostoru vozu.  Vůz nesmí být provozován s otevřeným pohyblivým krytem. [12] 

 

 Možnosti využití vozu. 

Tento typ vozů je určen k přepravě obdobného druhu zboží jako původní vozy řady Res, 

avšak vyžadujícího ochranu před povětrnostními vlivy, popř. před poškozením během 

přepravy.  
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   5.3    Falns 

Na základě potřeby provozu byla v roce 2012 navržena kompletní rekonstrukce vozů Gags na 

novou řadu Falns, kde mělo dojít zejména ke zjednodušení a zrychlení manipulace 

s výsypnými klapkami, a dále pak ke zlepšení konstrukčního řešení bočních výsypných 

klapek, kde docházelo k nadměrné korozi vlivem vlhkosti zůstávajícího zbytku 

přepravovaného substrátu. K navržené rekonstrukci bude využita spodní část vozu řady Gags, 

pro které již v současné době není v provozu využití, s dosazením nových typů podvozků pro 

zátěž 22,5 tun. 

 

 Stručný popis modernizace. 

Jde o čtyřnápravový otevřený výsypný vůz. Použitím nerezových částí uvnitř vozu                  

a speciálního otěruvzdorného a korozi odolného nátěru získá vůz vyšší životnost. Vagón je 

navržený podle nejnovějších platných předpisů a splňuje standardy UIC i EN – určující 

použitelnost v mezinárodní přepravě. Délka vozu přes nárazníky je 13 500 mm, délka 

nakládacího otvoru pak 12 600 mm. Předností vozu je jeho nízká hmotnost. Maximální 

hmotnost naloženého vozu je 90 t, náklad může činit až 64,5 t. Vagón disponuje jak 

pneumatickým, tak mechanickým způsobem otevírání výsypných klapek. Pneumatické 

ovládání je možné z obou stran vozů – z boku, anebo z plošiny, což zvyšuje variabilitu 

vykládky. Pneumatický systém má indikátor zamknutí pomocí mrtvé polohy mechanismu       

a blokovacího mechanismu. Každá klapka je zajištěna 6 palci, které zabezpečují klapky proti 

náhodnému otevření. Konstrukce vozu dovoluje dělené vyprazdňování. Vůz je vybavený 

vzduchovou brzdou typu GP-A-K v souladu s předpisy UIC. Ruční brzda je vřetenová, brzdí 

oba podvozky a je umístěna na jednom konci vagónu. [13] 

 

 Možnosti využití vozu. 

Vůz je určen pro přepravu sypkých hmot, především koksu, uhlí a štěrku o velikosti zrna      

2-250 mm. 

 

6   Návrh inovace a optimálního počtu vozového parku v ČDC,a.s. 

Nákladními vozy ČD Cargo, a.s. bylo za období loňského roku 2012 přepraveno 73,28 mil. 

tun zboží. Zda je to hodně nebo málo, na to jednoznačná odpověď neexistuje. Oproti roku 

2011 se jednalo o pokles přepravy o cca 5,5 mil. tun zboží. Mezi možné důvody poklesu 

objemu přepravy patří stagnace ekonomiky a ztráta přeprav v konkurenčním boji.  
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Nákladní železniční doprava ČD Cargo, a. s., zaujímá svými výkony páté místo v EU a přes 

zvyšující se konkurenci na liberalizovaném trhu nákladní dopravy si hodlá tyto pozice udržet. 

Během následujících dvou let hodlá nasadit ČD Cargo, a.s., do provozu více než 1450 nových 

nebo modernizovaných železničních nákladních vozů.[1] Dále chce společnost ČDC a.s. 

zapracovat plánované změny v manažerském řízení společnosti a lépe tak ovládnout 

marketingový trh. [17]     

 

  6.1  Návrh a výhled inovace jednotlivých řad vozů ČDC, a.s. 

Fal(l)ns 

 Náhrada stávajících vozů Falls 11.sk, používaných pro přepravu sypkých substrátů, 

které svým stářím (téměř 30 let) již dosahují maxima své životnosti. Realizace je 

možná pomocí nákupu nových vozů – očekávané náklady v tomto případě dosahují 

 částky cca 3 500 000 Kč za vůz. Další variantou je  provedení výše uvedené 

kompletní rekonstrukce dosluhujících vozů řady Gags na řadu Falns – očekávané 

náklady se pohybují okolo 3 000 000 Kč na vůz. Třetí variantou je poměrně náročná 

oprava stávajících vozů řady Falls vlastními silami, spočívající v kompletní výměně 

všech kovových výplní a rekonstrukcí podvozků na zatížení 22,5 tuny.  

V letošním roce se předpokládá společností ČD Cargo, a.s. provedení úplné analýzy 

této třetí varianty, kde bude  přihlédnuto ke všem možným okolnostem, tj. materiálové 

a strojní náklady včetně nákladů na mzdy nových pracovních sil potřebných pro 

uskutečnění realizace plánované  rekonstrukce. Poté bude definitivně rozhodnuto, 

která z navržených variant bude společností realizována. 

Samms 

 Z důvodu současných požadavků trhu doplnit  vozový park o šestinápravové vozy 

řady Samms, vhodných zejména pro přepravy širokých lodních plechů, přepravy 

bram, vojenské techniky a mimořádných zásilek. 

Sgs 

 Z hlediska požadavku zákazníků je potřeba provést modernizaci kontejnerových vozů 

řady Sgs provozovaných společností ČD Cargo, a.s., které zákazníci využívají zejména 

tam, kde se zboží vykládá přímo z kontejnerů, které jsou upevněny na kontejnerovém 

voze. Dle požadavků zákazníků je potřeba modernizovat stávající podvozky typu      

26-2.8 na podvozky pro vyšší zatížení 22,5 tuny, čímž dojde jednak ke zrychlení 

přepravy (zkrácení času dodání) a ke zvýšení ložné hmotnosti nákladu. 
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Res 

 Z hlediska účelnějšího využití vozů této řady, bych navrhnul odebrání všech 

bočnic popřípadě i čelnic, čímž nastane možnost využití vozů pro navyšující se 

přepravu ocelových plechů a hutního materiálu. Odebráním nepotřebných bočnic  

a čelnic, pak dojde ke snížení hmotnosti vozů, a tím k navýšení únosnosti, což 

zákazníci ocení, protože naloží a přepraví více zboží při použití menšího počtu 

vozů => menší náklady. 

Es 

 Z důvodu neustále klesající poptávky po těchto dvounápravových vozech, bych 

navrhoval snížit stávající počet vozů případnou odprodejí nebo následnou šrotací. 

Ve stavu bych ponechal poloviční stav vozů této řady cca 1 500 ks, což zcela 

pokrývá požadavky zákazníků, které byly požadovány dle přepravy komodit. [2] 

Roos 

 Vozy této řady vznikly rekonstrukcí z vozů řady Res, využívají se pro přepravu 

dřevěné kulatiny. Z důvodu neustále se objevující závady deformování klanic, 

s nutností vkládání distančních vložek pro zamezení deformace, bych navrhoval 

provedení rekonstrukce upevnění klanic spočívající ve zpevnění výztuhy 

jednotlivých klanic. Z hlediska klesající poptávky po vozech této řady bych počet 

vozů nijak nenavyšoval. 

Faccs 

 Životnost této řady vozů rovněž dosluhuje (stáří 45 let), ovšem v celku povedená 

konstrukce a menší kilometrické oběhy umožňují těmto vozům ještě další provozní 

využití. Bylo by zřejmě potřeba uvažovat potřebnou modernizaci podvozků typu 

26-2.8 na podvozky pro vyšší zatížení 22,5 tun a vyšší rychlosti.  

Přepravy sypkých substrátů jsou v posledních letech poměrně konstantní, z toho 

důvodu bych počet vozů této řady  rovněž nenavyšoval. 

Eas 

 Provést nutnou rekonstrukci na vozy řady Eaos spočívající v odstranění 

nevyhovující dřevěné podlahy záměnou za podlahu kovovou, u části vozů provést 

zrušení výklopné čelní klapky formou zavaření. Tyto vozy pak bude možno využít 

pro neustále se zvyšující požadavek na přepravu šrotu. Touto případnou 

modernizací dojde ke snížení stávajícího počtu nevyhovujících vozů s dřevěnou 

podlahou, a tím i ke snížení poruchovosti nejčastějšího poškození vozů této řady.  
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Pro další možná zlepšení je v současné době vyvíjená snaha, o konstrukční úpravu na 

jednotlivých řadách vozů, která bude spočívat ve vytvoření centrálního panelu, pro 

jednoduché připojení sond, pro provedení zkoušky brzdy na přístupném místě, nejlépe z boční 

strany vozů. Pomocí tohoto centrálního panelu, se pak pomocí rychlospojek, snadno 

připojíme pomocí nového brzdícího zařízení HAKAN k jednotlivým dílům brzdového 

systému, které budou na tento panel napojeny. V důsledku této konstrukční úpravy dojde 

k dalšímu podstatnému snížení časového průběhu prováděné zkoušky, která v celkovém 

globálním shrnutí představuje další nemalou ekonomickou složku, která posléze může být 

využita v jiné oblasti. 

 

  6.2  Návrh optimalizace počtu vozů  nejpočetnější řady – Eas 

Hlavní přepravované komodity:    

 uhlí, případně další sypké substráty, 

 šrot, 

 dřevěná kulatina. 

 

Počet vozů schopných mezinárodní přepravy ( vozy vybavené podvozky pro zatížení 22,5 t 

typ Y25 Cs / Rs)  6 850 ks, 

 z toho 2 900 vozů s plechovou podlahou. 

Počet vozů neschopných provozu k 1. 3. 2013 ( z důvodu propadlé revize vozu) 1 020 ks, 

 z toho 510 vozů s plechovou podlahou. 

 

Průměrné stáří vozů této řady cca 27 let. [14] 

 

Většina vozů této řady je pod udržovaná, vzhledem ke stáří těchto vozů nebyla prováděna 

v dostatečném rozsahu potřebná údržba včetně výměny plechů stěn a podlahy. Problémem 

jsou vozy, které jsou pozůstatkem snahy o stavbu univerzálního vozu, tedy vozy 

s kombinovanou podlahou ( dřevo a plech ), kterých je z celkového počtu cca 4 000 ks.  

 

Revizní lhůta je u těchto vozů stanovena na 6 let. Průměrné náklady na roční běžnou údržbu   

( stanoveno podle údajů centrální databáze ) jsou cca 22 500 Kč. [14] Tento průměr je silně 

ovlivněn četností oprav kombinované podlahy vozu. 
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Koncem roku 2012 vyhlásila společnost ČDC, a.s. záměr na nájem 500 vozů řady Eas 

s celokovovou podlahou na 60 měsíců, přičemž tento počet firma má ve svém vlastnictví, ale 

jsou to vozy s propadlou revizí, tedy technicky nezpůsobilé provozu. 

 

Návrh optimalizace     

            

Optimalizace počtu vozů této nejpočetnější řady v majetku ČDC bude kombinací 

přizpůsobení části vozů k hlavním přepravovaným komoditám a jejich oprava => uvedení do 

odpovídajícího provozuschopného technického stavu. S tím souvisí snížení počtu a délka 

odstavování jednotlivých vozů z důvodu technické závady. 

 

Navrhované technické úpravy vozů: 

 vozy pro přepravu uhlí a jiných sypkých substrátů – dosazení celokovové podlahy, 

celková oprava s výměnou opotřebovaných komponentů, 

 vozy pro přepravu šrotu – zesílení plechových výplní, dosazení celokovové zesílené 

podlahy, snížení počtu bočních dveří a změna čelnic na pevná čela, celková oprava 

s výměnou opotřebovaných komponentů, 

 vozy pro přepravu dřevěné kulatiny – dosazení zesílené celokovové podlahy, celková 

oprava s výměnou opotřebovaných komponentů. 

 

Náklady na technické úpravy a opravu jsou průměrně 260 000 Kč na vozy pro přepravu uhlí    

a dřevěné kulatiny, resp. 290 000 Kč u vozů pro přepravu šrotu. [14] 

 

Přizpůsobením vozů požadavkům trhu na druh přepravovaného zboží a uvedením vozů do 

odpovídajícího technického stavu dojde k snížení odstavování vozů z provozu a tím k snížení 

nákladů na běžnou údržbu. 

 

Zvýšením provozního stavu vozů je možné snížit celkový stav provozních vozů o cca 20 %, 

zároveň dojde k úspoře nákladů na běžnou roční údržbu jednoho vozu ve výši cca 15 000 Kč 

(odpadá nejčastější závada – opravy dřevěných podlah). [14]   
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Porovnání nákladů na současný provozní stav vozů a navrhovaný optimalizovaný stav je 

uvedeno v tabulce č 1. 

 

 

Tabulka č. 1   Porovnání nákladů současného a optimálního stavu vozů 

 

 

Z uvedené tabulky  č. 1 vyplývá, že celková úspora při navrhovaném optimalizovaném stavu 

počtu vozů řady Eas při jednom cyklu revizního období tj. 6 let bude činit 128 260 tis. Kč. Do 

této úspory nejsou zahrnuty úspory z nákladů na manipulaci vozů při jejich vyřazování na 

opravu a náklady související s přepravou těchto vozů do příslušných opraven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Současný stav provozních 

vozů  => 5 830 vozů 

Optimalizovaný stav vozů 

=> 4664 vozů 

údaje v tis. Kč údaje v tis. Kč 

Náklady na běžnou údržbu 

jednoho vozu za rok 
22,5 7,5 

Náklady na běžnou údržbu na 

celkový počet provozních vozů za     

6 let 
787 050 209 880 

Náklady na jednu revizní opravu 155 290 

Náklady na revizní opravu všech 

provozních vozů 
903 650 1 352 560 

Náklady na provozní údržbu vozů 

celkem 
1 690 700 1 562 440 
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Závěr 

ŽKV představují pro společnost ČD Cargo, a.s., základní výrobní prostředek, který je 

nezbytný pro naplnění jednoho z hlavních předmětů podnikání společnosti ČD Cargo, a.s. 

Tím je provozování drážní dopravy se zaměřením na přepravu zboží. Jedním z nosných cílů 

v oblasti údržby a oprav vozidel je uvedení vozidlového parku na technickou úroveň 

odpovídající požadavkům provozu a odvedeným výkonům. K tomuto jsou využívány zejména 

opravárenské kapacity v SOKV.  

Současná potřeba trhu nutí provozovatele k modernizaci a rekonstrukci vozového parku. Na 

poli modernizace a rekonstrukce jsou proto vyvíjeny neustále nové technologie pro jejich 

následnou realizaci. 

Neustálé zlepšování jednotlivých technologických postupů a procesů je nezbytným 

předpokladem růstu efektivnosti a kvality, což je hlavní podmínkou konkurenceschopnosti.  

 

Oblasti pro neustálé zlepšování: 

 politika kvality a cíle kvality, 

 efektivnost a zdokonalování jednotlivých procesů, 

 pracovní prostředí, 

 formy externí a interní komunikace. 

Odpovědnost za realizaci neustálého zlepšování mají všichni zaměstnanci. Opravárenství 

železničních kolejových vozidel je velmi kvalifikovaná technická činnost, která zahrnuje 

velké množství dílčích technických problematik. 

 

Cílem mé diplomové práce bylo přiblížit stávající park kolejových vozidel společnosti ČD 

Cargo, a.s, uvést možnosti jednotlivých řad nákladních vozů pro využití přepravy 

jednotlivých komodit a navrhnout možné modernizace či rekonstrukce jednotlivých řad ŽKV. 

Vzhledem k současným požadavkům po přepravě jednotlivých druhů zboží nastává trend po 

poptávce zejména specializovaných vozů. Je zapotřebí reagovat na poptávku přepravy 

poskytnutím vhodného typu nákladního vozu i za těch podmínek, že dojde k uskutečnění 

přepravy požadovaného množství zboží a specializovaný vůz bude potřeba opět rekonstruovat 

pro další následnou specifickou přepravu. Optimalizace vozového parku vzhledem k přepravě 

je na počátku rekonstrukce nákladnou investicí, ale během jejich provozu vede každá 

modernizace k úspoře nákladů na běžnou údržbu. Všeobecně platí, že rekonstrukce vozu je 

ekonomicky levnější než stavba vozu nového. 
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Pro celkovou další optimalizaci vozového parku společnosti ČD Cargo, a.s. bude zapotřebí  

dále vypracovat další analýzy, kde bude potřeba tyto vozy rozdělit do tří kategorií. První 

kategorii budou tvořit vozy, které bude možno zrekonstruovat, opravit a vrátit zpět do 

provozu. Druhou kategorii budou tvořit vozy využitelné jako zdroje náhradních dílů a třetí 

skupinu budou tvořit vozy určené rovnou na fyzickou likvidaci. Je potřeba tedy jednoznačně 

určit kolik vozů bude patřit do příslušných kategorií.  

Na závěr bych chtěl  konstatovat, že železniční nákladní doprava měla, má a i nadále bude mít 

na trhu nezastupitelnou pozici. Občan by měl vnímat železniční dopravu stejnýma očima, jako 

vnímá dopravy ostatní, tj. silniční, leteckou a vodní, tedy jako integrální celek, který bude 

společně a nerozlučně schopen zajistit požadavky cestujících a firem na přepravu osob           

a zboží. 
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Seznam použitých zkratek 

 

VŠB – TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita  

ČD, a.s. České dráhy, a.s. 

ČDC, a.s. ČD Cargo, a.s.   

SOKV Středisko oprav kolejových vozidel 

ŽKV Železniční kolejová vozidla  

EU Evropská unie 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

TNŽ Technická norma železnic 

UIC Mezinárodní železniční unie   

EN                            Evropská norma   

HAKAN                   Zařízení pro zkoušení brzd  

PVC                          Polyvinylchloridový materiál 
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Příloha č. 1 

 

Struktura vozového parku společnosti ČD Cargo a.s. k 31. 12. 2012 

 
       Obchodní skupina Evidovaný stav  

 

Obchodní skupina Evidovaný stav  
01 Ea(n)(o)s-(u) 9 090 

 

21 Sggmrss 150 

02 Es 2 835 

 

22 Sggrss 200 

03 Facc(n)s 1 190 

 

23 Sgjs 173 

04 Fal(l)(n)s 3 896 

 

24 Sgnss 511 

05 Ga(g)s 20 

 

25 Sgs 406 

06 Gb(g)(kk)(q)s(s) 648 

 

26 Shimm(n)s 0 

07 Hab(b)i(ll)(n)s(s) 299 

 

27 Tadgnss 100 

08 Hadgs 152 

 

28 Tadnss 0 

09 Hb(b)i(k)(k)(ll)(n)s 68 

 

29 Taes 77 

10 Hi(ll)(m)rrs(s) 66 

 

30 Talls 60 

11 Ibbhps 142 

 

31 Tams 1 002 

12 K(b)(n)(kk)s 217 

 

32 Tdgns 159 

13 Kils 103 

 

33 Tdns 249 

14 Laaps 200 

 

34 Uaai(k)(k)s 48 

15 Laa(h)ils 100 

 

35 Zacns 80 

16 R(e)(n)s 2 703 

 

36 Za(c)s 115 

17 Rils, Rils-y 333 

 

37 Za(c)es 1 115 

18 R(n)oos(s) 300 

 

38 Zagkks 0 

19 S(a)(mm)(p)(s) 245 

 

39 Z(c)(e)(kk)s 41 

20 Scmms 82 

 

CELKEM   27 175 

       

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            

Příloha č. 2 

 

Srovnání stavu vozů 2011 a 2012 

 

Evidenční stav Stav k 31.10.2011 Stav k 31.10.2012 Srovnání 2011 a 2012 

  ks ks ks trend 

Nákladní vozy celkem 27 314 27 175 -139 ↘ 
Kryté vozy 3 095 3 015 -80 ↘ 
Otevřené vozy 17 023 16 977 -46 ↘ 
Plošinové vozy 5 773 5 773 0 → 
Ostatní vozy 1 423 1 410 -13 ↘ 
Najaté vozy 2 259 2 138 -121 ↘ 
Celková ložná hmotnost       

v tis.tun 
1 395 1 390 -5 ↘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


