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Úvod  
První úvahy o využití vozidel s aktivním naklápěním vozidlových skříní na Českých 

drahách respektive na bývalých Československých státních drahách se datují do let  
1988-1989. Z té doby jsou též první konkrétní poznatky o konstrukčním provedení 
a jízdních vlastnostech těchto vozidel, které byly získány jak jednáním s výrobcem -
Fiatem Ferroviaria a uživatelem – italskou železnicí (FS), tak z výsledků demonstračních 
a zkušebních jízd italské jednotky ETR 450 na tratích Českých drah. 

Na základě pozitivních výstupů z uvedených poznatků byly zpracovány technicko 
ekonomické rozbory a studie, které vedly k rozhodnutí pro získání a provozování této 
techniky na Českých drahách. 

Další, již konkrétní kroky byly učiněny v letech 1994-95, a to vypsáním veřejné 
mezinárodní soutěže na dodávku deseti sedmivozových třísystémových jednotek 
s aktivním naklápěním vozidlových skříní pro České dráhy s určením pro nasazení do 
osobní dopravy na tratě I. koridoru pro spojení Berlin – Praha – Wien . 

Vítězem této soutěže se stalo konsorcium našich a zahraničních výrobců ve složení: 
ČKD Praha Holding, a. s. 
Siemens AG 
Fiat Ferroviaria S. p. a. 
Moravskoslezská vagónka, a. s. 

Financování projektu bylo zabezpečeno úvěrem mezinárodního konsorcia bank ve 
složení: 

Československá obchodní banka, a. s., Praha 
Kreditanstalt für Wiederaufban, Frankfurt am Main 
Bayerische Landesbank Girozentrale, München 
Česká spořitelna, a. s., Praha 
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag 

Kontrakt na dodávku jednotek byl podepsán dne 4. 12. 1995 a nabyl účinnosti datem 
podpisu úvěrové smlouvy dne 15. 3. 1996. Z kontraktu vyplývaly samozřejmě i termíny 
dodávek a to, první jednotka 31. 7. 1998 a poslední desátá jednotka 31. 5. 2000. 

V průběhu let 1997-1998 došlo k vážným problémům v plnění termínů výroby 
vozidlových skříní ze strany ČKD-Praha Holding a s přibývajícím časem k útlumu výrobní 
činnosti a to jak z důvodů technických, tak ekonomických i finančních. Výsledkem bylo 
posléze úplné zastavení práce na projektu a na jeho realizaci. 

Po vyjasnění vztahů uvnitř konsorcia dodavatelů a po jeho dílčí reorganizaci byla 
Českým drahám učiněna nabídka nově stanoveným vedoucím konsorcia Fiatem 
Ferroviaria na obnovení prací s tím, že Fiat Ferroviaria jako jediný zodpovědný zástupce 
konsorcia garantuje dodání sedmi sedmivozových jednotek a zároveň převezme stávající 
závazky zbývajících členů konsorcia. České dráhy přistoupily na toto řešení a po splnění 
podmínky státní garance pro financování, se práce 1. 11. 2000 naplno rozběhly. Zároveň 
byl dohodnut nový závazný a současným Alstomem Ferroviaria garantovaný 
harmonogram dodávek. 

 

Technické řešení jednotky „680“ 
Základní technické parametry jednotky zůstaly nezměněny, avšak z důvodu převzetí 

vedení konsorcia dodavatelů Fiatem Ferroviaria, respektive dnes Alstomem Ferroviaria, 
dále pak z důvodu řady nových technických požadavků, došlo k modifikaci původního 
konstrukčního řešení. Z pohledu mechanické části je konstrukce odvozena, v části hrubé 



stavby skříní, od ETR 470-Cisalpino, v části pojezdu a naklápěcího systému od řešení 
ALSTOM Ferroviaria - pro německé jednotky ICT. Pro potřeby Českých drah bylo dále 
nutné provést ještě celou řadu změn a doplnění, a to jak z důvodu provozu na síti 
Českých drah, tak z důvodu respektování nových požadavků homologačních orgánů SRN, 
Rakouska a ČR. Zároveň bylo nutno přizpůsobit provedení jednotky novým technickým 
poznatkům získaným z provozování této techniky a rovněž respektovat nové evropské 
technické normy a kritéria evropské interoperability a to samozřejmě při respektování 
současných a budoucích požadavků na úroveň komfortu pro cestující. 

Za podstatné modifikace ETR 470 a ICT je možno považovat tyto: 
• doplnění třetího napájecího systému 25 kV, 50 Hz 
• snížení počtu vozů jednotky z devíti na sedm 
• úprava uspořádání interiéru jednotky včetně inovace barového vozu a změny 

způsobu servisu pro cestující 
• instalaci dalších sdělovacích a zabezpečovacích systémů odpovídajících 

provozu na tratích I. koridoru ČD, respektive na IV. Panevropském koridoru. 
• instalace ETCS II. úrovně a GSM-R 
• úprava stanoviště strojvedoucího podle požadavků DB, ÖBB a ČD 

 
Tyto a přirozeně ještě celá řada drobných, respektive souvisejících úprav, byly 

projektově zpracovány a jsou součástí technických podmínek a projektové dokumentace. 
 

Hlavní technické parametry: 

Rozchod 1435 mm 
Maximální rychlost 230 km/h 
Jmenovitý výkon 4000 kw 
Maximální výkon na obvodě kol 3920 kw 
Napětí troleje 3 kV=; 15 kV 16 2/3 Hz; 25 kV 50 Hz 
Trakční síla při rozjezdu 200 kN 
Maximální provozní rychlost 230 km/h 
Naklápění aktivní 8º 
Hmotnost na dvojkolí 13,5 t 
Celková délka 185 400 mm 
Maximální počáteční zrychlení 0,41 m/s² 
Průměrné zrychlení 0/100 km/h -0,39 m/s² 
Odpovídající doba 0/100 km/h -68 s 
Průměrné zrychlení 0/160 km/h -0,27 m/s² 
Odpovídající doba 0/160 km/h -162 s 
Průměrné zrychlení 0/230 km/h -0,13 m/s² 
Odpovídající doba 0/230 km/h- 462 s 
Reziduální zrychlení při 230 km/ -0,03 m/s² 
Maximální překonatelný sklon při rychlosti 230 km/h -3 ‰ 

 
Maximální užitá adheze při rozjezdu je 19 % s maximální trakční silou 200 kN. 
Provedení: klimatizované, tlakotěsné, uzavřený okruh WC, integrální stavba 

Uspořádání dvojkolí 

(1A)´(A1)´ + 2´2 ´ + (1A)´(A1)´ + 2´2´ + (1A)´(A1)´ + 2´2´ + (1A)´(A1)´ 
      682          082           684          084         683            081        681 
 

Řešení trakčních obvodů 

Elektrická výzbroj jednotky je rozdělena do dvou hlavních technických skupin, které 
jsou vzájemně propojeny spínacími prvky. Každá technická skupina se dále dělí za 
trakčním transformátorem na dvě podskupiny, z nichž každá je určena vždy pro dvojici 
asynchronních trakčních motorů. Napájení technických skupin je provedeno vždy 
dvojicemi pantografů odpovídajícími systému napájení. 



Toto zapojení trakčních obvodů umožňuje  vyřazení libovolné podskupiny, a tím 
provoz s výkonem 75%, v případě nutnosti je možno realizovat i nouzové dojetí s 50% 
výkonem. 

 

Pomocné obvody jednotky 

Na jednotce „680“ jsou použity dvě napěťové soustavy pomocných obvodů, a to: 
soustava 3 x 400V, 50Hz 
soustava 24V ss 
Soustava 3 x 400 V, 50 Hz je napájena ze čtyř samostatných statických měničů 

400 V, 50 Hz, 220 kVA, soustava 24V ss je napájena z pěti akumulátorových baterií 
680 Ah, 24 V, které jsou dobíjeny z pěti nabíječů o parametrech 400 V~/24 V=, 15 kW 

 

Zabezpečovací zařízení a radiové spojení 

Vlakové zabezpečovací zařízení je přizpůsobeno požadavkům trati Berlin - Praha - 
Wien a to jak současným, tak plánovaným. Na tratích DB a ÖBB se počítá se zařízením 
PZB 90 (INDUSI), a ETCS, na tratích ČD se počítá se zařízením LS 90 a ETCS. Jednotka 
bude dále doplněna o digitální radiotelefon GSM-R a radiotelefon KAPSCH. 

 

Vnitřní uspořádání jednotky 

Na rozdíl od stávajícího provedení jednotek ETR, ICE, ICT, byly z důvodu zachování 
komfortu pro cestující realizovány jak v první třídě tak v druhé třídě tři sedadla v řadě 
vedle sebe. Jednotka je samozřejmě vybavena místy pro invalidy včetně potřebného 
zázemí (specielní WC a prostor pro invalidní vozíky). Občerstvovací servis pro cestující je 
zabezpečen jednak v barovém voze, dále obsluhou na místech pro cestující, navíc jsou 
nainstalovány dva prodejní automaty na nápoje a drobné občerstvení. 

Počet míst 
1. I. tř.  Hlavový trakční vůz 681 53 míst 
2. I. tř. Vložený vůz 081 52 míst 
3. II. tř. Vložený trakční vůz bufet 683 24 míst 
4. II. tř. Vložený vůz 084 44+2 míst 
5. II. tř. Vložený trakční vůz 684 53 míst 
6. II. tř. Vložený vůz 082 52 míst 
7. II. tř. Hlavový trakční vůz 682 53 míst 

 
Celkový počet míst k sezení v 1 tř. 105 
Celkový počet míst k sezení ve 2 tř. 226 + 2 invalidé 
Celkový počet míst k sezení v jednotce: 331 + 2 invalidé 
 
Jednotka může přepravovat stojící cestující v počtu nejvíce 1 osoba na 1 m² . 
 

Hlavní přínosy 
Jedná se zejména o: 

• možnost zkrácení jízdní doby na obloukovitých úsecích tratí, z důvodu 
schopnosti jednotky projíždět oblouky tratí až o 20-30% vyšší rychlostí, než 
odpovídá stávajícím hodnotám převýšení a provozu klasických vozidel a to při 
zachování komfortu jízdy pro cestující při dodržení předepsaných hodnot 
zejména příčných sil. Tato skutečnost potom sebou přináší další možné efekty 
umožňující optimalizaci nákladů při rekonstrukcích a nových stavbách tratí pro 
vyšší a vysoké rychlosti. 

• omezení účinku zejména svislých sil na kolejový svršek z důvodu nízké 
hmotnosti a rozložení trakční a pomocné výzbroje podél celé jednotky 



• nižší pracnost při výrobě respektive opravách z důvodu integrální stavby 
skříně, modulárního řešení interieru a kontejnerového uspořádání trakční 
a pomocné výzbroje 

• plnění mezinárodních a meziželezničních dohod a memorand v rámci 
mezinárodní osobní dopravy 

• postupné vyrovnávání technické úrovně vozidlového parku ČD s technickou 
úrovní vozidel železnic EU 

• plnění doporučení UIC a požadavků na evropskou interoperabilitu v technické 
oblasti v návaznosti na postupně se sjednocující Evropu 

 

Závěr 
Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto příspěvku jsou uvedeny pouze některé 

vybrané a specifické problémy a hlavní odlišnosti českého projektu ve vztahu k provedení 
stávajících podobných vozidel. 

Dále bych rád zdůraznil, že současný stav projektu a dnes jasný předpoklad jeho 
úspěšného pokračování a dokončení je zásluhou společného úsilí dodavatele Alstom 
Ferroviaria, Českých drah, ale i všech dalších zúčastněných z resortů MD,MF a MPO. 

 


