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Úvod 
Nová generace vlakových vysokorychlostních souprav s naklápěcími skříněmi pro 

České dráhy, známého též pod názvem "Pendolino", vstupuje na scénu. Vlakové 
soupravy tohoto typu jsou ve střední a východní Evropě průkopníkem v oblasti 
vysokorychlostní dopravy pasažérů. Řada nesoucí označení CDT 680 je prvním svého 
druhu kde je použita naklápěcí technologie spolu s možností pohánět vlakovou soupravu 
třemi různými napájecími systémy.  

Sedmivozová vlaková souprava je určena k mezinárodnímu provozu na trati Berlín - 
Praha - Vídeň a z tohoto důvodu je použita třísystémová trakční výzbroj (3 kVss - ČD; 
15 kV, 16,7 Hz - DB a ÖBB; 25 kV, 50 Hz - ČD). Maximální výkon jednotky na obvodu kol 
činí 3 920 kW a maximální provozní rychlost je 230 km/h. Trakční obvod je rozdělen na 
dvě nezávislé části a je umístěn pod první tři vozy z obou stran soupravy. Na čelním voze 
je umístěn sběrač proudu na 3 kV a nad prvním vloženým vozem je jeden společný 
sběrač proudu pro oba střídavé napájecí systémy. Pod tímto vozem je také umístěn 
trakční transformátor a filtr. Trakční měniče na bázi GTO jsou umístěny pod prvním 
a třetím hnacím vozem. Jeden trakční obvod napájí čtyři trakční motory, kterých je na 
soupravě celkem osm.  

 

LEKOV – zavazující tradice značky 
Akciová společnost LEKOV, a. s. se sídlem v Blovicích je tradiční elektrotechnická 

firma, jejíž historie se začala psát v roce 1934, kdy byla založena. Od roku 1953 se 
továrna stává součástí koncernu ŠKODA - Elektrotechnického závodu Doudlevce a byla 
zde zahájena výroba elektrických trakčních přístrojů pro elektricky poháněná vozidla. 
V roce 1993 byla firma po privatizaci se staronovým jménem LEKOV založena znovu. 
Dnes úspěšně pokračuje ve vývoji, konstrukci a výrobě elektrických trakčních přístrojů. 

LEKOV a.s. je soukromou firmou a se 190 zaměstnanci představuje průmyslově 
orientovanou firmu střední velikosti. Elektrické přístroje z blovické továrny mají bohatou 
historii a nesou s sebou visačku kvality. Naše společnost převzala továrnu s týmem 
kvalifikovaných pracovníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oboru elektrických 
trakčních přístrojů. Elektrické přístroje LEKOV jsou určeny pro plnění spínacích 
a ovládacích funkcí ve všech typech elektrických obvodů. Výsledky našich zkoušek 
i provozní zkušenosti ze všech částí světa potvrzují vysokou kvalitu a odolnost trakčních 
přístrojů LEKOV.  

Společnost LEKOV, jako výrobce součástí elektrických výzbrojí, se svými dodávkami 
elektrických přístrojů se nemalou měrou též podílí na dodávkách elektrických výzbrojí pro 
vlakové soupravy CDT 680 pro České dráhy. 

Při představování jednotlivých komponentů začneme na střeše vlakové soupravy, 
kde je umístěn odpojovač s uzemňovačem 2 OSAD 7 a odpojovač 2 OSAD 11. 



 
2 OSAD 11 2 OSAD 7 

 
Odpojovače 2 OSAD 7 a 2 OSAD 11 jsou nevýkonové přístroje s viditelnou 

odpojovací dráhou, sloužící k odpojení a u 2 OSAD 7 k uzemnění elektrických obvodů 
lokomotiv. 

Odpojovače jsou určeny k montáži na vodorovnou střechu lokomotivy, přičemž 
pracují správně i při provozním odchýlení od vodorovné roviny ve všech směrech, a to při 
stání i za jízdy. Odpojovač je základní deskou dělen na část nad střechou a pod střechou 
v prostoru vozidla. Nad střechou vozidla je umístěn rozpojovač, podpěra kontaktní 
hlavice a u 2 OSAD 7 uzemňovací konzola. Na spodní části základního rámu je umístěn 
pohon s příslušenstvím, pomocné kontakty a připojovací konektor. 

Na horní – venkovní – ploše základního rámu je na plastových izolátorech připevněna 
kontaktní hlavice s místem pro připojení přívodu na plochu kontaktní hlavice. Do této 
kontaktní hlavice se zasouvá nůž, který je připojen na otočné hlavici, která umožňuje 
proudové spojení při pohybu nože. Připojovací praporec otočné hlavice je přívodem držen 
ve stále stejné pozici. Připojení na tento praporec se provedeno obdobným způsobem 
jako u kontaktní hlavice. Pohyb otočné hlavice přenáší izolátor, který je připevněn na 
hřídeli ložiska. Ložisko vodotěsně odděluje venkovní část od vnitřní části hřídelí ložiska, 
kterou přes otočné rameno pohybuje vzduchový pohon a mění tak přímočarý pohyb 
pohonu na otočný pohyb hřídele. Ovládání vzduchového pohonu je řízeno 
elektromagnetickými ventily. Ovládací cívky ventilů jsou proti přepětí chráněny varistory. 
Přívody k ventilům a vývody spínačů jsou přivedeny do konektoru. Odpojovač 2 OSAD 7 
je vybaven uzemňovací konzolou s kontaktní hlavicí, do které se zasouvá nůž a dojde tak 
k uzemnění otočné hlavice. Připevnění základní desky je provedeno pomocí 10 šroubů 
umístěných po obvodu základní desky přes gumové těsnění na střechu.  

Oba typy odpojovačů jsou odolné proti vlivům povětrnosti (déšť, sníh, námraza). 
Po prostoupení elektrického proudu do útrob vozidla se po silových kabelech 

dostaneme k dvoupólovým odpojovačům řady SPO, které jsou zapojeny v obvodech 
trakčního měniče. 

Odpojovače řady SPO jsou určeny k bezvýkonovému odpojování elektrických obvodů. 
Jsou ovládány elektromotorem prostřednictvím pohybového šroubu. 

 



 

Modulární konstrukce přepojovačů řady SPO umožňuje podle přání zákazníka 
jednoduše sestavit jedno až pětipólový přepojovač. 

Základová deska přepojovače je tvořena plechem z hliníkové slitiny. Na ní je pomocí 
držáku ze slitiny hliníku upevněn motor s planetovou převodovkou a pohybovým 
šroubem. Na základovou desku jsou dále montovány izolační postranice. 

Každý pól přepojovače sestává ze dvou měděných přívodů upevněných pomocí 
nosníků mezi postranice. Přenos proudu mezi těmito přívody zajišťuje pohyblivý můstek, 
tvořený sadou odpružených doteků v plastovém držáku.  

Jeden či více pohyblivých můstků (pro každý pól odpojovače 1 pohyblivý můstek) 
jsou poháněny stejnosměrným elektromotorem s planetovou převodovkou za pomoci 
pohybového šroubu s trapézovým závitem a matice, umístěné v držáku můstku. 
Pětipólový odpojovač má dva pohybové šrouby poháněné jedním motorem přes čelní 
a kuželové převody. 

Koncové polohy sepnuto a vypnuto jsou aretovány samosvorným elektromotorickým 
pohonem. Poloha můstku je signalizována pomocnými spínači 

V obvodech trakčního měniče jsou začleněny přístrojové skříně řady BPS.  
Přístrojová skříň BPS 13 je určena k odpojování a nabíjení filtračních kondenzátorů, 

dále obsahuje jistící obvody a řídící počítače pro ovládání přístrojů vlastní skříně BPS 13 
i přístrojů v dalších skříních a též obvody ovládání a jištění ventilátorových motorů 
tlumivek. Je určena pro montáž pod podlahu trakčního vozidla. 



 

Vlastní skříň, obsahuje na silnoproudé straně 4 jednopólového odpojovače a dvě 
dvojice odporníků, soustavy měděných propojovacích pasů s nosnými prvky, desek 
s jistícími a ovládacími prvky a konektorů. 

Skříň je svařena z ocelových profilů a plechů. Je určena pro montáž pod podlahu 
vozidla, k tomu slouží na horní straně navařené nosníky.  

Skříň je rozdělena na dvě oddělené sekce - „přední“ sekce přístrojů s odpojovači 3 kV 
a s jistícími a ovládacími prvky má stupeň krytí IP 65 , „zadní“ sekce odporníků má krytí 
IP 30 - pro účinné chlazení odporníků je skříň zespodu, z boků a „zezadu“ opatřena víky 
se síty. 

Desky přístrojů VN slouží k odpojení jednotlivých sekcí nabíjení a překlenutí 
odporníků.  

Deska jističů NN slouží k montáži jističů. Deska je izolační, jističe jsou montovány na 
DIN lišty ve třech řadách nad sebou. Dvě horní řady jsou osazeny jednopólovými jističi 
a slouží k ochraně obvodů napájených napětím 24 V DC. Spodní řadu tvoří čtyři třífázové 
jističe a slouží k ochraně obvodů ventilátorových motorů napájených napětím 400 V AC. 

Deska ovládacích a jistících přístrojů NN slouží k montáži stykačů a tepelných relé 
s pomocnými kontakty, relé a konektorů a svorkovnic. Deska je izolační, montovaná 
vodorovně před deskou jističů.  

V sekci VN odporníků jsou na dvou pomocných rámech umístěny dva bloky 
odporníků. Na každém rámu jsou dva samostatné odporníky spojené do série 
s výslednou hodnota odporu 40 Ohmů. 

Přístrojové skříně BPS 12 jsou určena k bezvýkonovému odpojování a přepojování 
silových elektrických obvodů.  

Vlastní skříň, obsahuje dva jednopólové a jeden pětipólový odpojovač řady SPO, 
soustavy měděných propojovacích pasů s nosnými prvky a konektoru pro připojení 
slaboproudu. 

Skříň je svařena z ocelových profilů a plechů. Je urče na pro montáž pod podlahu 
vozidla, k tomu slouží na horní straně navařený nosník.  

Skříně řady BPS jsou opatřeny antikorozním nátěrem - dvěma vrstvami 
polyuretanového základního nátěru a dvěma vrstvami polyuretanového vrchního nátěru.  



 
Pro bezpečné odpojení a uzemnění elektrických obvodů je hlavním přístrojem 

odpojovač-uzemňovač PPAD 33. Přístroj je ovládán manuálně a správná funkce je 
zajištěna zámkovými systémy. Zámkové systémy představují systém zámků a klíčů 
různých barev, které lze používat jen v předem nadefinovaném pořadí. Postupnou 
manipulací se dosáhne bezpečného zajištění elektrických obvodů zejména pro potřeby 
údržby a diagnostického zkoušení. 

 

Přístroj je 16-ti pólový, stavebnicové konstrukce sloužící k uzemnění 
vysokonapěťových obvodů trakčního vozidla . Má tři základní polohy:  

- Provoz 
- Uzemnění 
- Vlečení 

 
Každá poloha je indikována sepnutím pomocných kontaktů, které dávají signály pro 

logické obvody vozidla. 
Uzemňovač je vybaven zámkovým systémem, který je součástí bezpečnostního 

zámkového systému trakčního vozidla. Uzemňovač je vybaven signalizačním panelem, 
informujícím vizuálně obsluhu o poklesu napětí na kondenzátorech pod stanovenou 
hodnotu. 

Uzemňovač se skládá z kostry, na kterou jsou montovány jednotlivé vysokonapěťové 
póly, dále z uzemňovacího válce, ozubeného převodu , ovládací páky, zámkového 
systému, aretačního mechanismu, ústrojí pomocných kontaktů a signalizačního panelu. 

Čelní deska je uzpůsobena pro montáž do panelu skříně vozidla. Ve spodní části 
čelního panelu je ovládací páka montovaná na hřídeli, uloženém v kluzných ložiskách 
v čelní a střední desce. Páka je otočná o 160°.  

V horní části čelní desky je namontován samostatný indikační panel tvořený 
diodovými bloky. Správná funkce je zajištěna zámkovým systémem. Zámky jsou 
navrženy tak, že zub na klíči tvoří zaprvé ukazatel polohy a za druhé spolu s vybráním na 
tělese zámku tvoří dorazy koncových poloh. 



Zámkové systémy umožňující správnou funkci přepojovače PPAD 33 tvoří nedílnou 
součást celého zámkového systému použitého na každé vlakové soupravě. Celý zámkový 
systém navržený konstruktéry společnosti LEKOV se skládá ze tří hlavních součástí: 

- ZS AXT 
- ZS BXT 
- ZS CXT 

 

Zámkový systém ZS AXT slouží k odblokování červených klíčů nutných k uzemnění 
VN obvodů a zároveň prostřednictvím sepnutí dvou spínačů dává signál pro logické 
obvody vozidla.  

Zámkový systém ZS AX-T sestává z tělesa, tří zámků KABA-GEGE, blokovacího 
mechanismu, ovládací páky a pomocných spínačů. 

Zámkový systém ZS BX-T slouží k odblokování žlutých klíčů nutných k uzemnění VN 
obvodů a druhý mechanismus slouží k odblokování černého a zeleného klíče nutných pro 
tažení vlaku. Jedná se o dva nezávislé mechanismy montované na společném tělese. 
Jeden mechanismus  

Zámkový systém ZS BX-T sestává z tělesa, dvanácti zámků KABA-GEGE, dvou 
blokovacích mechanismů, ovládací páky a ústrojí klíče UIC. 

Zámkový systém ZS CX-T slouží k odblokování zeleného klíče nutného pro spojení 
dvou shodných vlakových souprav.  

Zámkový systém ZS CX-T sestává z tělesa, jednoho zámku KABA-GEGE, blokovacího 
mechanismu a ústrojí klíče UIC. 

 

 
 

 
 

Jedinými, na první pohled viditelnými přístroji dodávanými na „Pendolino“ jsou řídící 
kontroléry řady KRD umístěné na řídícím pultu strojvedoucího. Kontroléry předávají 



informaci o jízdním režimu jízda/brzda o požadovaném směru a o velikosti tahu trakčního 
vozidla.  

Řídící kontrolér KRD 48 je určen k ovládání rychlosti trakčního vozidla. 
 

 
 
Kontrolér je určen pro zamontování na levou stranu řídícího pultu stanoviště 

strojvedoucího. Má jednu ovládací páku, kterou pohybem vpřed je ovládáno zvýšení 
rychlosti vozidla, pohybem vzad je ovládáno snížení rychlosti vozidla a rychlé vynulování. 

Aktuální poloha je snímána spínači a přenáší tuto do řídících počítačů.  
Polohy „+“ (zrychlení) , „-“ (zpomalení) a „0“ (rychlé vynulování) jsou vratné do 

polohy „N“ (nula), která je aretovaná. 
Řídící kontrolér KRD 49 je určen k zadávání tahu a změně směru jízdy trakčního 

vozidla. 
Kontrolér je určen pro zamontování na pravou stranu řídícího pultu stanoviště 

strojvedoucího. Má dvě ovládací páky. Páka LC slouží k zadávání tahu , pákou LINV je 
zadáván směr jízdy vozidla. 

 
Aktuální poloha je snímána spínači a čidly KINAX a přenáší tuto do řídících počítačů.  
 
Oba řídící kontroléry jsou dodávány se stojanem, který slouží jednak k uchycení 

přístroje do pultu vozidla a také pro přesné nastavení polohy přístroje vůči krycí desce 
pultu.  
 

Zakázka elektrických přístrojů představuje první referenci LEKOV a dodávek na 
vysokorychlostní vlakové soupravy. 


