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Vývoj mobility v EU – cíle  

Programový dokument EU „Bílá kniha o dopravě“ (březen 2011) má tři základní a 
kvantifikovatelné cíle: 
a) neomezovat, naopak rozvíjet mobilitu, neboť ta je součástí hospodářského, 

společenského i rodinného života, 
a) zbavit mobilitu závislosti na kapalných uhlovodíkových palivech (zejména na 

ropě), která v současnosti pokrývají 96 % energie pro dopravu v EU, neboť 
jde o perspektivně nedostatkové, drahé a do EU importované zboží (v roce 
2010 dovezla EU ropu za 210 miliard EUR), 

b) zásadním způsobem snížit produkci CO2 dopravou, a to ve srovnání s 
výchozí úrovní roku 2008 o 20 % do roku 2030 a o 70 % do roku 2050 

 
 „Pokud se nebudeme závislostí na ropě zabývat, mohla by být schopnost občanů 
cestovat, jakož i naše ekonomická bezpečnost značně ohrožena a to by mohlo mít 
nedozírné následky na inflaci, obchodní bilanci a celkovou konkurenceschopnost 
ekonomiky EU.“  

EU KOM (2011) 144 
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Vývoj dopravy v České republice 

Za dobu dvaceti let trvání ČR (1993 až 2012) došlo k: 
•  zvýšení počtu obyvatel na 102 %, 
•  zvýšení HDP na 160 %, 
•  zvýšení přepravních výkonů nákladní dopravy na 115 %, 
•  zvýšení přepravních výkonů osobní dopravy na 150 %, 
•  zvýšení spotřeby energie v dopravě na 230 %, 
•  zvýšení exhalací produkovaných dopravou na více než 200 %. 
 

• Dopravou se plýtvá,  
• doprava plýtvá energiemi. 

 
Projevily se důsledky orientace na energeticky náročnější silniční automobilovou 
dopravu na úkor úspornější dopravy kolejové: 
• podíl železnice na přepravních výkonech osobní dopravy klesl z 12 na 6 %, 
• podíl železnice na přepravních výkonech nákladní dopravy klesl z 50 na 20 %. 
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Aktualizovaná státní energetická koncepce  
České republiky 

V listopadu 2012 předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu vládě ČR 
strategický dokument Aktualizovaná státní energetická koncepce České 
republiky (zpracovaný týmem odborníků pod vedením prof. Pačese). 
 
Základem je orientace ČR na jadernou energetiku, což má dva cíle: 

 
• Zvýšení podílu elektřiny na celkové konečné spotřebě energií z dosavadních 

21 % na 25 %, 
• Náhrada části importované ropy elektrickou energií (pokles jejího podílu na 

konečné spotřebě ze 30 % na 25 %), 
 
Zásadní proměna elektrárenství, dosud z 61 % založeného na spalování 
fosilních paliv (zejména hnědého uhlí), na dominantní (71 %) roli bezemisních 
elektráren, zejména jaderných, 
⇒pokles produkce CO2 na výrobu 1 kWh elektrické energie pod 50 %.                                            
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Aktualizovaná státní energetická koncepce  
České republiky 

Energetická koncepce ČR řeší energetický mix nejen na straně zdrojů, ale i na 
straně spotřeby. A to včetně dopravy, která je významným spotřebitelem energie 
(20 %). Základním principem je odklon energetiky od fosilních uhlovodíkových 
paliv.  
 
V dopravě předpokládá výrazný růst podílu elektrické energie: 
2012: … 2 194 GWh (100 %), 
2020: … 2 684 GWh (123 %), 
2030: … 3 389 GWh (154 %), 
2040: … 4 444 GWh (203 %). 
 
K tak dosažení tak zásadního zvýšení podílu elektřiny v dopravě je nutností 
výrazně zvýšit podíl železnice v elektrickou vozbě na celkových přepravních 
výkonech ČR.  
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Zvýšení atraktivity železniční dopravy 

S ohledem na své nevelké podíly na celkových přepravních výkonech ČR 
(nákladní doprava 20 %, osobní doprava 6 %) má železnice velký potenciál růstu 
přepravních výkonech. 
 
Musí však splnit tři podmínky: 
• kvalita nabídky, 
• ekonomická výhodnost, 
• kapacitní schopnost. 
 
Cestovní rychlost (respektive doba cesty) je spolu se spolehlivostí a dochvilností 
základním ukazatelem kvality a atraktivity přepravní nabídky. 
 
To platí pro osobní i nákladní dopravu.  
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Rychlost nákladní železniční dopravy 

Tradiční nákladní vlaky (vozy podle TSI CR WAG) 
 
Rychlost cca 100 km/h je rozumnou ověřenou hodnotou, která je dána 
dosažením únosných limitů: 
• akceptovatelná hodnota spotřeby energie (kvadratická závislost 

aerodynamické složky jízdního odporu), 
• akceptovatelná úroveň hluku (kubická závislost valivé složky okamžitého 

akustického výkonu, kvadratická závislost valivé složky efektivního akustického 
výkonu), 

• akceptovatelná úroveň zábrzdných drah (kvadratická závislost brzdné složky), 
• akceptovatelná úroveň tepelného zatížení brzděných kol (lineární závislost 

brzdného výkonu, kvadratická závislost brzdné energie, 
• akceptovatelné chodové vlastnosti (tuhost vypružení je limitována rozdílem 

hmotnosti naloženého a prázdného vozu a tolerancí výšky nárazníků).  
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Rychlost nákladní železniční dopravy 

⇒Pro tradiční nákladní vlaky je rychlost jízdy 100 km/h, resp.120 km/h, 
racionálním limitem. Nemá logiku ji zvyšovat, ale je potřeba ji využívat (náležitě 
výkonné lokomotivy k docílení potřebných hodnot měrného výkonu cca 3 kW/t, 
plynulá jízda) 
 
⇒Pro expresní nákladní dopravu (přeprava kusového zboží na paletách) je 
vhodné uskutečňovat vozidly odvozenými od vozidel pro přepravu osob.     
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Rychlá meziměstská doprava osob a expresního 
zboží 

Kratší vzdálenosti: 
• vlaky na železnici musí jezdit rychleji, než automobily na dálnicích - to aby 

kompenzovaly horší dostupnost nádraží, než parkoviště. A také proto, aby 
nabídly cestujícím něco navíc – cestující musí mít motiv, proč nepoužít 
automobil. 

 
Delší vzdálenosti: 
• vlaky na železnici musí jezdit co nejrychleji, aby nepromarnily své objektivní 

výhody ve srovnání s letectvím – těmi jsou snazší dostupnost nádraží  
ve srovnání s letištěm a jednodušší procedury před odletem.  
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Tradiční železnice (tratě z 19. století, vozidla  
ze 70. let minulého století) není atraktivní. 

vzdálenost (km) 

čas (h) 
tradiční 
železnice 

silnice 
letadlo 

0 
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Požadavek cestujících:  
Vlaky musí jezdit často a rychle! 

vzdálenost (km) 

čas (h) 
tradiční 
železnice 

silnice 

moderní 
železnice 

oblast optimálního použití železnice 
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letadlo 
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Dvě fáze zvyšování rychlosti železniční dopravy 

Celková doba přepravy
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Vliv rychlosti na vozidla 

Rychlost jízdy má zásadní vliv na kolejové vozidlo: 
a) s prvou mocninou rychlosti rostou: 

• rozjezdový výkon, 
• brzdný výkon, 
• součinitel přestupu tepla vnějších povrchů.  

b) s druhou mocninou rychlosti rostou: 
• kinetická energie, 
• zábrzdná dráha, 
• aerodynamický odpor, 
• tlakové rázy, 
• odstředivé zrychlení. 

c) se třetí mocninou rychlosti rostou: 
• výkon k překonání aerodynamického odporu, 
• výkon hluku valení. 
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Požadavky na vozidla 

Jízda vyššími rychlostmi – vnější požadavky na vozidla: 
• stabilita chodu, 
• aerodynamika, 
• výkonnost brzd, 
• vnější hlučnost, 
• tlaková odolnost… 
 
Jízda vyššími rychlostmi – vnitřní požadavky na vozidla: 
• kvalita chodu, 
• vnitřní hlučnost, 
• tepelná pohoda, 
• tlakotěsnost… 
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Kategorizace vozidel 

Konvenční vozidla (podle TSI CR PAS & LOC) do rychlosti 189 km/h 
 
Vysokorychlostní vozidla (podle TSI HS RST) pro rychlosti 190 až 350 km/h 
• vozidla třídy 1 (250 až 350 km/h), 
• vozidla třídy 2 (190 až 249 km/h). 
 
⇒ mez rychlosti aplikace požadavků na HS vozidla byla záměrně posunuta na 
hodnotu 190 km/h, aby vozidla typu tradičních RIC vozů pro 200 km/h byla 
technicky řešena a posuzována podle zásad vysokorychlostní dopravy, 
 
⇒ možnost používat v dálkové dopravě vozidla typovaná pro 189 km/h není příliš 
reálná, neboť by šlo o vozidla odvozená od výchozího typu koncepčně pojatého 
pro zcela jiný účel (kategorie do 160 km/h – příměstská doprava) s nižší úrovní 
kultury cestování, odpovídající kratší době cesty a jízdě nižší střední rychlostí - 
účelově řešené spíš na úrovni vozidel MHD.  
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Vliv rychlosti na rozhranní subsystémů 

Rychlost jízdy má zásadní vliv na rozhraní subsystémů: 
a) INS/RST 
• poloměr směrových oblouků, 
• stavební převýšení, nedostatek převýšení, 
• geometrická poloha koleje, 
• vzdálenost os kolejí, 
• spolupráce kolo - kolejnice. 
b) ENE/RST 
• dodávaný výkon, 
• odebíraný výkon, 
• spolupráce trolej – sběrač. 
c) CCS/RST 
• vlakový zabezpečovač, 
• spolupráce vozidla se stacionárními zabezpečovacími systémy 
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Železniční doprava – dopravní cesta 

Konkurenční silniční a letecká doprava: soudobá infrastruktura 
 
Železnice: tratě postavené v letech 1830 – 1870 
Trasování železnic bylo v 19. století určeno vlastnostmi tehdejších vozidel 
• velmi malé podélné sklony (slabé lokomotivy) 
• oblouky o malém poloměru (dříve to nevadilo – jezdilo se pomalu) 
 
Dnešní situace: 
• z hlediska nákladní dopravy jsou sklonově ideální, 
• z hlediska osobní dopravy mají zbytečně malé sklony, 
• malé poloměry oblouků nepříjemně limitují rychlost jízdy. 
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Zvýšení rychlosti při průjezdu obloukem o 30% 

 
 
 
1. řešení – zvýšení poloměru oblouku 
 
 
 
 
Výhoda: 
• pro všechna vozidla 
• trvale 
Nevýhoda: 
• drahé 
• prostorové (územní) problémy 
 

R = 200 sáhů = 380 m 
v = 90 → 116 km/h 
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Zvýšení rychlosti při průjezdu obloukem o 30% 

 
 
 
2. řešení – náklon skříně 
• naklápěcí zařízení nakloní příčník o 8° do oblouku 
• deformace pružin nakloní skříň o 1,5° z oblouku 
 
Náklon kompenzuje uvnitř vozu boční zrychlení: 
 
 
Výsledné boční zrychlení: 
 
 
Rychlost průjezdu obloukem: 
 
 

R = 380 m 
v = 90 → 116 km/h 

( ) ( ) 2
x s/m12,15,6tg81,95,18tg81,9tgga =°⋅=°−°⋅=−⋅= βα

výsledek: 6,5° 

2
npx s/m75,265,098,012,1aaaa =++=++=

h/km11638075,26,3Ra6,3v =⋅⋅=⋅⋅=′

β 

α 
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Aktivní naklápění 

Výhody: 
• osa koleje se nemění 
• zvýšení rychlosti při průjezdu obloukem (až o 30%) 
Nevýhody: 
• týká se jen takto vybavených vozidel 
• užší skříň (méně prostoru pro cestující) 
• nutno vychylovat sběrač zpět pod trolej 
• silové působení kolo / kolejnice 

 
 
 
 
 
 

• Vozidlo musí být lehké (ne 22 t, ale zhruba jen 14 až 16 t na dvojkolí) 
• Trať musí odolávat zvýšeným příčným silám 

 
 

2
n s/m65,0mamF ⋅=⋅=  :vozidlo Tradiční

( ) ( ) 2
n s/m77,1m65,012,1maamF ⋅=+⋅=+⋅= α  :skříní naklápěcí s Vozidlo

nΣamF ⋅=
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Aktivní naklápěcí technika 

Požadavky: 
• náležitě silné a rychlé servopohony 
• regulace reagující na právě projížděnou trať 
• aktivní příčné vypružení („vrací vůz do osy koleje“) 

 
 

• zamezení naklápění sběrače 
(propojení s podvozkem nebo 
opačně naklápěný suport) 

 
 
 
• část naklápění se spotřebuje na kompenzaci  

náklonu vozu odstředivou silou 
(náklon kolébky o 8°se projeví náklonem skříně o 6,5°) 

 

8° 

1,5° 
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Aktivní naklápěcí technika Skříň vozu musí být v horní partii zúžena 
(aby nepřesahovala přes obrys) 

       Důsledky: 
       - snížená obsaditelnost 
       - mělké police na zavazadla 
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Přínos naklápěcí techniky závisí na četnosti 
traťových oblouků o malých poloměrech 

vr/v [%] 

0     50    100       =LR/L [%] 

100% 

λ

130% 

rovinaté tratě 

obloukovité tratě 
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Nový trend 

Projíždění oblouků poněkud vyšší rychlostí i bez použití naklápěcí techniky 
Základem je skutečnost, že cestující (zejména sedící v pohodlném sedadle) 
vydrží více, než tradičních 0,65 m/s2 (100 mm nedostatku převýšení). 
 
⇒ zvýšení příčného nevyrovnaného zrychlení na 0,85 m/s2 (130 mm 
chybějícího převýšení) - „horní rychlostníky“,   

 
⇒ zvýšeným silám přizpůsobit trať a vztah kolo - kolejnice (kvalita svršku), 

 
⇒ zvýšenému zrychlení přizpůsobit vozidlo (silové působení, obrys – 
zvýšený náklon) 
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Limity příčného nevyrovnaného zrychlení 

•  pohodlí cestujícího, 
•  namáhání vozidla příčnými silami, 
•  namáhání tratě příčnými silami, 
•  bezpečnost proti překlopení, 
•  bezpečnost proti vykolejení (Y/Q), 
•  náklon vozidla – dodržení obrysu.  
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Rychlosti v oblouku se přibližují  
(R = 200 sáhů = 380 m) 

Tradiční rychlost (I = 100 mm): 
 
 
 
Zvýšená rychlost (I = 130 mm): 
 
 
 
Rychlost s naklápěním (I = 270 mm): 
 

 
 

 
 

%)100(/90380).65,098,0(.6,3..6,3 hkmRav =+==

%)106(/95380).85,098,0(.6,3..6,3 hkmRav =+==

%)130(/103300).12,165,098,0(.6,3..6,3 hkmRav =++==

(100 %) 

(122 %) 
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Tunely 

Původní železnice: 
•  tunely byly postaveny jen v obtížném horském terénu a to ke snížení 

podélného sklonu trati 
•  vlaky jimi projíždějí pomalu 
 
Současná železnice: 
• tunely jsou stavěny i v mírně zvlněném terénu a to k odstranění oblouků  

o malém poloměru 
• vlaky jimi projíždějí rychle 

(Krasíkov, Mlčechvosty, Ejpovice, Nemanice, Bezpráví, …)  
 
Důsledek: 
 jízdou vlaku vyvolané tlakové vlny, které se na otevřené trati rozptylují do 

stran, zůstávají v tunelu. Kmitají mezi jeho portály, setkávají se s vlakem 
a působí na něj. 
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Tlakové rázy 
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Vlivy tlakových vln 

Člověk dokáže žít ve velkém rozmezí tlaku vzduchu (p), avšak lidské ucho 
je velmi citlivé na náhlé změny tlaku vzduchu (dp/dt). 
  
Na tenkou kůžičku bubínku působí síla úměrná rozdílu tlaku okolního 
vzduchu a (předchozího) tlaku vzduchu uloženého v prostoru vnitřního 
ucha. Pouze při polykání se na okamžik otevírá Eustachova trubice a 
umožňuje vyrovnání tlaku v prostoru vnitřního ucha. 
 
Tlakové rázy při míjení vlaků či při průjezdu tunelem překračují hodnotu 
nepříjemného pocitu  již při rychlostech kolem 160 km/h. Cestujícím zaléhá 
v uších a musejí polykat.  
 
⇒ řešením jsou tlakotěsné vozy  
(s pasivní či aktivní tlakovou ochranou ventilačního systému) 
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Tlakové rázy 

Tlakové vlny namáhají jak vůz (zejména okna a dveře), tak i ušní bubínky 
cestujících. 
 

zvukovod 
boltec 

bubínek 

vnější ucho vnitřní ucho 
střední ucho 

Eustachova 
trubice 

ušní kůstky 
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Tlakotěsnost a tlakopevnost vozidel 

Trend 
• zpočátku: jednotlivé tlakotěsné vozy – Ampz, Bmz, avšak navzájem spojené 

netěsnými mezivozovýmí přechody se sklopnými můstky a s pryžovými 
návalky. 

• nyní: tlakotěsné ucelené jednotky (trakčním i netrakční) s utěsněnými 
mezivozovými přechody. 

 
Primární přínos tlakotěsnosti: 
•  odstranění tlakových rázů uvnitř vozu 
 
Sekundární přínosy tlakotěsnosti: 
•  vysoká čistota uvnitř vozu, 
•  ticho uvnitř vozu, 
•  tepelná pohoda uvnitř vozu, 
•  volná průchodnost (vnitřní bezbariérovost). 
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Tlakotěsný vůz: 
Průběh vnějšího a vnitřního tlaku 
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Tlakotěsné vozy Ampz, Bmz pro ČD (200 km/h)  
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Vozidla pro modernizované tratě 

Cíl: 
• vytvořit atraktivní nabídku rychlých dopravních spojů, 
• nabídnout cestujícím klidné a pohodlné cestování, 
• nabídnout cestujícím aktivní využití času stráveného cestou (práce, studium, 

zábava, odpočinek, jídlo, …), 
• využít parametry modernizovaných tratí (zhodnotit investice do nich vložené) 
 
⇒vytvořit základ integrálního taktového jízdního řádu 
 
Produkt: 
• pravidelný (po celý den jednohodinový, ve šičce půlhodinový) takt IC/EC vlaků 

bez povinné rezervace 
 
Nástroj: 
•  Nová moderní vozidla pro rychlost 200 – 230 km/h  

(měrný výkon, aerodynamika, pojezd, brzdy, tlakotěsnost, komfort, …) 
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Další vývojový krok:  
Ucelená tlakotěsná netrakční jednotka 

Lokomotiva plus ucelená souprava vozů zakončená řídícím vozem 
 
 
 
Cíl: Využít předností ucelených jednotek i předností vlaků s lokomotivami 
 
Výhody: 

• jednoduchá konstrukce (zvlášť lokomotiva, zvlášť vozy), 
• jednoduchá údržba (zvlášť lokomotiva, zvlášť vozy), 
• variabilnost (počtu a typu vozů, typu lokomotivy), 
• komfort ve vozech – tichý a klidný vnitřní prostor, 
• nízká spotřeba energie – dokonalá aerodynamika. 

 
Oblast použití: 

• EC/IC vlaky na dopravně silněji zatížených modernizovaných tratích 
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Mezivozové rozhranní – dvě formy 

Vně jednotky (krajní vozy) – standardní rozhranní UIC: 
• nárazníky a tažný hák se šroubovkou, 
• hlavní potrubí samočinné brzdy a napájecí potrubí, 
• průběžné vedení elektrického topeni (1 kV / 1,5 kV / 3 kV), 
• ovládací vedení UIC (datová sběrnice WTB). 
•  jednotku lze spojit s jakýmkoliv vozidlem podle standardů UIC 
 
Uvnitř jednotky (mezi vozy) – specifické rozhranní: 
• krátká semipermanentní spřáhla, 
• dokonale tlakotěsné a odhlučněné mezivozové přechody (interiér tvoří  volně 

průchodný celek), 
• propojení elektrických AC i DC vozidlových sítí s redundancí, 
• propojení ovládacích vodičů a datových sběrnic. 
•  využití všech technických a ekonomických výhod ucelených jednotek 
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Volně průchozí vlak 

Dokonale utěsněný a odhlučněný mezivozový přechod 



2013-05-16 

© Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics  2013  Všechna práva vyhrazena. 

Strana 40 Ing. Jiří Pohl / IC RL EN 

Vnitřní bezbariérovost 
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Kvalitní cestování při rozumné výši nákladů. 
 
 

Rychlá doprava na modernizovaných tratích  
ÖBB railjet 
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Vlaky EC/IC v Evropě – situace začátkem 21. století 

• Na nově budovaných HS tratích jezdí vysokorychlostní vlaky s vysokým 
stupněm cestovního komfortu 
 

• Nově postavené vysokorychlostní tratě (v > 250km/h) však zatím tvoří jen 
menší část evropské železniční sítě 
 

• Zaostávání komfortu vlaků kategorie Intercity za  vysokorychlostními vlaky se v 
posledních 10 letech vlivem stárnutí vozidel zvětšilo 

 
⇒není důvod k tomu, aby vlaky jezdící rychlostmi kolem 160 až 200 km/h 
na konvenčních tratích nabízely cestujícím méně pohodlí, než vlaky jezdící 
rychlostí kolem 300 km/h na vysokorychlostních tratích 
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Rychlá doprava na modernizovaných tratích  
ÖBB railjet 
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Vlaky EC/IC v Evropě – přístup k řešení 

Mezistupeň mezi vysokorychlostní a regionální dopravou je potřebné 
vytvořit komfortními a vysoce hospodárnými vlaky 

 
Komfort a zážitek z cesty minimálně na úrovni  vysokorychlostního vlaku: 
• moderní vybavení 
• podmínky k práci, odpočinku nebo zábavě během cesty 

 
Jednotlivé vozy vytvářející ucelený vnitřní prostor: 
• možnost změny přepravní kapacity podle trasy nebo roční doby,  
• jednoduchá údržba,  
• vysoká pohotovost 
 
Soustředění trakčních zařízení v oddělitelné lokomotivě: 
• snadná údržba (agregáty ve strojovně),  
• klid ve vozech (jsou vzdáleny od zdrojů hluku a vibrací),  
• nízké náklady životního cyklu (LCC) 
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nejen vyšší výkon, ale především nižší jízdní odpor 
(hladká kola, aerodynamika) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snížení Cx na polovinu: spotřeba energie aerodynamického vlaku při rychlosti 230 
km/h je zhruba stejná, jako spotřeba energie tradičního (hranatého) vlaku jedoucího 
rychlostí 160 km/h. 
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Parametry tranzitních koridorů v ČR 

Současnost: 
a) Nejvyšší  traťová rychlost: 160 km/h 
 
Limitující faktory (kromě oblouků): 
• vlakový zabezpečovač typu LS, 
• úrovňové přejezdy, 
• nechráněná nástupiště. 
 
b) Stanovená rychlost vlaků 140 km/h až 160 km/h 
 
Limitující faktor: 
•  malý počet trakčních vozidel vhodných pro provoz rychlostí 160 km/h a více 

(trakční výkon, aerodynamika, jízdní vlastnosti, brzdy, …), 
•  malý počet netrakčních vozidel vhodných pro provoz rychlostí 160 km/h a více 

(aerodynamika, tlakotěsnost, jízdní vlastnosti, brzdy, …). 
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Parametry tranzitních koridorů 

Velmi blízká budoucnost: 
Traťová rychlost 200 km/h (na přímých úsecích) 
 
Základní podmínka: 
• Evropské radiové spojení na bázi GSM-R 
• Evropský vlakový zabezpečovač ETCS Level 2 
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Národní implementační plán GSM-R 
v České republice (traťová část) 

Priorita Trať Délka (km) Průběh prací Poznámka Příprava Realizace 

1 
1. TŽK 
Kolín - Břeclav - st.hr. A a SK - 
dokončení vybavení 1 TŽK 

327 2006 2007 - 2008 Bez TRS 

2 2. TŽK 
Břeclav - Petrovice u K. 216 2007 2009 - 2010 TRS 

3 
3. TŽK 
Dětmarovice - Mosty u J.; 
Polanka n. O. - Č. Těšín 

92 2008 2010 - 2011 TRS 

4 3. TŽK 
Č. Třebová - Přerov 104 2009 2010 - 2011 TRS 

5 3. TŽK 
Praha - Plzeň - Cheb 220 2010 2013 - 2016 *) TRS 

6 

4. TŽK 
Praha - Tábor - České 
Budějovice - Horní Dvořiště st.hr. 
A 

226 2012 *) 2011 - 2016 *) TRS 

7 Brno - Havlíčkův Brod - Kolín 195 2010 2011 - 2013 TRS 

8 Kolín - Lysá n. L. - Ústí n. L. 
střekov - Děčín 160 2010 2011 - 2013 Bez TRS 

Celkem 1540       
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Národní implementační plán ETCS Level 2  
v České republice (traťová část) 

Priorita Trať Délka (km) 
Průběh prací 

Poznámka 
Příprava Realizace 

1 
1. TŽK 478       
Kolín - Břeclav - st.hr. A/SK 277 2008 - 2009 2010 - 2012 LS 
Kolín - Praha - Děčín st.hr. D 201 2010 - 2011 2012 - 2015 LS 

2 

2. TŽK + Č. Třebová - Přerov 316       
Břeclav - Přerov 100 2013 - 2014 2015 - 2016 LS 
Přerov - Petrovice u K. - st.hr. PL 106 2014 - 2015 2016 - 2017 LS 
Č. Třebová - Přerov 110 2015 - 2016 2017 - 2018 LS 

3 

3. TŽK *) 312       
Praha - Plzeň 114 2012 - 2013 2018 - 2020 LS 
Plzeň - Cheb 106 2012 - 2013 2018 - 2020 LS 
Dětmarovice - Mosty u J. 53 2013 - 2014 2016 - 2017 LS 
Polanka n.O. - Český Těšín 39 2013 - 2014 2017 LS 

4 

4. TŽK *) 226       
Praha - České Budějovice 169 2012 - 2013 2018 - 2019 LS 
České Budějovice - H. Dvořiště - 
st.hr. A 57 2013 - 2014 2019 - 2020 Bez LS 

  Celkem 1332       
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ETCS – informační a komunikační body na trati 
Eurobalízy 
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Přínosy ETCS 

Realita:  
V průběhu několika nejbližších let budou tratě všech čtyř tranzitních 
koridorů vybaveny stacionární částí GSM-R a ETCS Level 2. 
 
Zhruba 70 % dopravních výkonů bude probíhat na tratích s nejmodernějším 
evropským (světovým) vlakovým zabezpečovačem: 
• potenciál zásadního zvýšení bezpečnosti dopravy (odstranění nehod 

způsobených chybou strojvedoucího), 
• potenciál úspor energie (strategie řízení jízdy vlaku), 
• potenciál zvýšení propustnosti tratí a uzlů, 
• potenciál zvýšení rychlosti nad 160 km/h, 
• snadný mezistátní provoz. 

 
⇒ podpořit urychlené doplnění mobilní části ETCS na všechna trakční/řídící 
vozidla s horizontem provozu po roce 2020, traťová rychlost 200 km/h na 
směrově příznivých úsecích. 
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Vysokorychlostní železniční doprava 

Poprvé již na přelomu 19. a 20. století (rok 1903 - rychlost 210 km/h) 

Marienfelde 1903 
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Tempo 200 

Přínosy rychlosti 200 km/h: 
 
• získání chybějících minut pro zkrácení systémových jízdních dob mezi uzly, 
• zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční i železniční dopravy důsledným 

odstraněním úrovňových železničních přejezdů, 
• zlepšení pozice železnice v extramodální konkurenci vůči silniční dopravě, 
• zvýšení image železnice, 
• růst kvalifikace pracovníků železnice – příprava  personálu na rychlost 300 

km/h (HS tratě), 
• přechod vozidel z HS tratí (Benešov – České Budějovice). 
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Parametry vysokorychlostních vozidel 

Vozidla třídy 1 podle TSI HS RST: 
Kolejová vozidla jezdící rychlostí 250 až 350 km/h:  
• ucelené jednotky s distribuovaným pohonem, limit hmotnosti na dvojkolí 17 t 
 
Vozidla třídy 2 podle TSI HS RST: 
Kolejová vozidla jezdící rychlostí 190 až 249 km/h:  
• samostatné vozy a ucelené netrakční jednotky s lokomotivou, limit hmotnosti 

na dvojkolí 22,5 t do 230 km/h,  
• ucelené trakční jednotky, limit hmotnosti na dvojkolí 18 t do 249 km/h 
 
Vysokorychlostní vozidla podle TSI HS RST mohou využívat 
vysokorychlostní síť podle TSI HS INS i konvenční síť podle TSI CR INS 
 
Konvenční vozidla podle TSI HS RST mohou využívat jen konvenční síť 
podle TSI CR INS, nikoliv vysokorychlostní síť podle TSI HS INS  
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Ekonomika provozu vozidel 
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 50 % poháněných dvojkolí 

 Trakční výzbroj umístěna výhradně v prostoru pod podlahou 

Čelní vůz s pohonem Vůz s transformátorem Vložený vůz s pohonem Střední vůz 

Trakční dvojkolí  

 

Nepoháněná dvojkolí 

Transformátor 

 

Měniče 

Baterie a nabíječ 

 

Sběrač proudu 

HS vozidlo třídy 1 – distribuovaný trakční pohon 
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Vysokorychlostní jednotka Sapsan (Velaro RUS) 
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Elektrická vysokorychlostní jednotka RENFE S 103  
Velaro E 
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Trakční charakteristika, jízdní odpory  
a spotřeba energie 

 Důsledek: aerodynamicky řešená vysokorychlostní jednotka jedoucí rychlostí 
270 km/h má zhruba stejnou spotřebu energie, jako tradiční vlak jedoucí 
rychlostí 160 km/h. 
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tažná síla - konvenční lokomotiva 4 MW jízdní odpor - konvenční vlak
tažná síla - vysokorychlostní jednotka 8,8 MW jízdní odpor - vysokorychlostní jednotka

 Spotřeba energie je 
úměrná tažné síle, 
tedy jízdnímu 
odporu. 

 Jízdní odpor 
nestoupá vlivem 
lepší aerodynamiky  
u vysokorychlostních 
vozidel s rostoucí 
rychlostí tak strmě, 
jako u vozidel 
konvenčních. Pro 
rychlost 350 km/h 
postačuje měrný 
výkon 20 kW/t. 
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Příklad vozidla třídy  2 
Elektrická jednotka DB ICx 

Optimální řešení pro kombinovaný provoz na nových a 
modernizovaných tratích 
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Idea aplikace vozidel ICx 

Oblast nasazení vozidel ICx: 
• nejde o nejvyšší rychlostní kategorii (300 km/h) – tou 

zůstává ICE 3 (Velaro D), 
• ICx není konkurentem ICE 3, ale jeho doplňkem pro kratší 

jízdy po HS tratích a pro provoz v CR síti, 
• vozidlo musí být schopné provozu na HS tratích, ale ne 

nejvyšší rychlostí, 
• snaha dosáhnout vysoký cestovní komfort, ale přitom  

i nízkou cenu na sedadlo.  
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Vozidla ICx 

Cesty ke snížení nákladů 
• nižší měrný výkon (cca 13 kW/t versus cca 20 kW/t), 
•  prodloužení vozu na 28 m proti 25 m, 
•  zvýšení počtu sedadel ve vozech, 
•  snížení počtu vozů v jednotce délky 200 m na 7 proti 8, 

(úspora 2 podvozků, 4 dveří, 1 klimatizace, 1 mezivozového 
přechodu) 

•  umístění pohonu o výkonu 1 650 kW v jednom voze 
(odpadají kabelová vedení mezi vozy). 
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Děkuji Vám za Vaši pozornost. 

Ing. Jiří Pohl 
Engineer Senior 
Siemens, s.r.o. / IC RL EN 
  

Siemensova 1 
155 00  Praha 13 
Česká republika 

siemens.cz/mobility 
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