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1 Úvod 
Účelem přednášky (článku) je seznámit odbornou veřejnost s výsledky ověření 

sjízdnosti trakčního vedení sestavy „S“ pro rychlost 200 km.h-1 a s předpoklady využití 
tohoto vedení se u Českých drah. 

Poprvé v historii Českých drah, bylo dosaženo na úseku trative 2. koleji mezi Břeclaví 
-a Vranovicemi 2 kol., rychlosti 200 km.h-1. Stalo se tak dne 10. dubna 2002 na úseku 
trati, který je součástí I. tranzitního koridoru Břeclav - Brno - Česká Třebová - Praha - 
Děčín jehož výstavba byla zahájena v roce 1993. Jízdu provedlvykonala měřicí rychlosti 
200 km.h-1. . Jedná se o úsek I. tranzitního koridoru Břeclav- Brno - Česká Třebová - 
Praha - Děčín jehož výstavba byla zahájena v roce 1993 stavbou Úvaly - Poříčany. Stalo 
se tak dne 10. dubna 2002 soupravoua složenouestavená z lokomotivy ÖBB 1116 015-7 
Taurus, měřicího vozu ÖBB pro diagnostiku trakčního vedení a ze dvou vozů ČD řady 
Ampz a Bmpz.  

Hlavním cílem této jízdy bylo prověření kvality stavby a provozně technických 
parametrů zařízení a materiálů instalovaných na modernizovaném úseku I. koridoru. 
Z pohledu trakčního vedení bylo cílem zkušební jízdy bylo ověření sjízdnosti trakčního 
vedení typové sestavy „S“ při rychlosti 200 km.h-1, ověření pružnosti vlastního vedení  
a, ale i také především ověření spolupráce sběrače hnacího vozidla s trakčním vedením. 

 

2. Současný stav 
České dráhy, a.s. provozují dvě trakční proudové soustavy. V severní části České 

republiky jsou koridorové i ostatní hlavní tratě vybaveny stejnosměrnou trakční 
proudovou soustavou 3000 V, v jižní části ČR jednofázovou trakční proudovou soustavou 
25 kV, 50 Hz. Dvě krátké historické tratě jsou provozovány stejnosměrnou trakční 
proudovou soustavou 1500 V. 

Trakční vedení typové sestavy „J“ se používá pro stejnosměrnou soustavu 3000 V 
a trakční vedení typové sestavy „S“ pro jednofázovou trakční proudovou soustavu 25 kV, 
50 Hz. Obě sestavy prošly od r. 1982, kdy byly vypracovány a schváleny, určitým 
vývojem a postupnými úpravami. Dnes jsou používány na ČD zejména při modernizaci 
koridorových tratí pro rychlost do 160 km.h-1.  

Mezi hlavní úpravy sestav trakčního vedení v posledním období můžeme zahrnout 
např.: 

• základy - dnes jsou provedeny z betonu B 20 a jsou osazeny svorníky nebo 
svorníkovými koši pro uchycení stožárů 

• nosné trubkové a železobetonové stožáry byly opatřeny patkou pro uchycení 
na svorníky 

• řada metalizovaných stožárů, byla doplněna o stožár průměru 324 mm pro 
kotvení vodičů 

• zdokonalená povrchová ochrana ocelových konstrukcí trakčního vedení 
nátěrovým systémem o tloušťce 230 µm, metalizací ZnAl při tloušťce min. 
50 µm s utěsňujícím nátěrem nebo s metalizací ZnAl o tloušťce min. 100 µm 
bez utěsňujícího nátěru 

Další úpravy typových sestav jsou zapracovány ve funkčních souborech. 
 

 
 
Základní parametry trakčního vedení do rychlosti 160 km.h-1: 

 sestava typu „J“ sestava typu „S“ 



trolejový drát 150 mm2 Cu, tah 15 kN 100 mm2, tah 10 kN 
nosné lano   120 mm2 Cu, tah 15 kN 50 mm2 Bz, tah 10 kN 
přídavné lano 50 mm2 Bz, délka 12 m 50 mm2 Bz, délka 12 m 
zesilovací vedení 120 Cu, AlFe 240/39  
kotvení kladkostrojem 1:2 nebo 1:3 převod 1:2 nebo 1:3 
max. rozpětí podpěr 65 m 65 m 
max. výška  1,5 m 1,5 m 

 
Trakční vedení odpovídá technickým parametrům evropského standardu. 

 

3 Vyhodnocení výsledků měřícího vozu - opatření 
Vyhodnocení zkoušek a měření trakčního vedení při rychlosti 200 km.h-1 bylo 

publikováno již v několika periodikách např. Nová železniční technika č. 4/2002. 
Souhrnné závěrečné vyhodnocení obsahuje „Závěrečná zpráva a vyhodnocení měření TV 
při rychlosti 200 km.h-1 konané dne 10. 4. 2002 na 2. koleji v úseku Břeclav – 
Vranovice“. Zprávu zpracovala a vydala technická ústředna dopravní cesty sekce 24 
v únoru letošního roku. 

Výsledky měření měřicím vozem ÖBB byly předány TÚDC ve Vídni dne 
4. června 2002 v digitální a v grafické formě. TÚDC S24 provedla rozbor grafických 
záznamů s konstatováním, že předběžně získané výsledky potvrzují skutečnost, že při 
dobře provedené montáži a údržbě bude možno provozovat trakční vedení sestavy „ S“ 
i při rychlostech 200 km.h-1, ovšem za předpokladu používání kvalitních sběračů hnacích 
vozidel, které jsou pro tuto rychlost konstruovány (např. sběrač Siemens použitý na 
lokomotivě 1116). Na tomto závěru se shodli i účastníci jednání svolaného k vyhodnocení 
měření, které se konalo dne 2. července 2002 v Bohumíně za přítomností zástupců ČD 
DDC O14; ČD TÚDC S24; ČD SDC-SEE Brno; EŽ Praha, a.s.; SUDOP Praha a Brno a 
zástupce ŽSR VVÚŽ SETZT Vrútky.  

Účastníci jednání se shodli i na dalších doporučeních:  
• zabezpečit lepší spolupráci na úseku projektování, stavby a údržby mezi 

odbornými složkami železniční svršek - umělé stavby - trakční vedení. 
Vzhledem ke sjízdnosti trakčního vedení byla označena za problémová místa 
lomů nivelity koleje a byla konstatována nutnost zlepšení plynulosti změn osy 
koleje (přechod přímá oblouk) 

• při odevzdání a převzetí stavby musí být garantováno a doloženo budoucímu 
provozovateli provedení podle projektové dokumentace (vč. geodetických 
výšek) a to ve všech částech stavby  železniční svršek - trakční vedení 

• projektanti zpracují metodiku pro projektování a montáž trakčního vedení pro 
rychlost 200 km.h-1 

• pro jízdy rychlostmi vyššími než 160 km.h-1 není možno používat sběrače 
současných hnacích vozidel 

 
Je nutno zdůraznit, že trakční vedení sestavy „S“ vybudované na trati pro rychlost 

160 km.h-1 nelze provozovat automaticky i rychlostí 200 km.h-1. Předpokladem pro 
použití stávající sestavy pro rychlost 200 km.h-1 je nezbytné zajištění projektu úprav 
stávajícího trakčního vedení konkrétního úseku trati. Zejména je nutno řešit sklony 
trolejového drátu, rozpětí stožárů, situování kotevních úseků a pevných bodů mimo 
překážky, jako jsou nadjezdy, lávky, přejezdy a podobně. Pozornost je potřebné věnovat 
souladu polohy trolejového drátu s geometrickou polohou koleje a zajištění případných 
úprav. 

 

4 Využití u ČD 
Jednou z hlavních priorit po politických změnách zahájených v roce 1989 a zejména 

v posledním období se stal vstup ČR do EU, proto vláda odsouhlasila v I. polovině 
devadesátých let modernizaci tratí čtyř tranzitních koridorů v ČR. Tyto koridorové tratě 



jsou součástí IV. a VI. panevropského koridoru. Použitím moderních technologií 
a konstrukčních prvků bude po modernizaci na některých vybraných úsecích dosahovat 
maximální rychlosti až 160 km.h-1, což v porovnání se západními železnicemi není 
rychlost příliš vysoká. Ke zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy na trhu 
přepravy je nutno zajistit rychlé a kvalitní spojení. 

Jedním z projektů směřující do osobní dopravy je nasazení nových třísystémových 
elektrických jednotek řady 680 (tzv. „české pendolino“) s naklápěcími skříněmi na 
I.národní koridor (IV. mezinárodní koridor) Berlín – Praha – Vídeň. Základním 
požadavkem a cílem využití těchto jednotek je optimalizovat osobní dopravu, zkrátit 
jízdní doby, zlepšit komfort, služby, rychlost, bezpečnost a spolehlivost.  

Před zařazením do pravidelného provozu elektrické jednotky řady 680 je nutno 
zajistit tzv. homologaci tj. zkušební jízdy při rychlosti 230 – 250 km.h-1 na tratích ČD. 
Aby trakční vedení nebylo omezující složkou odbor automatizace a elektrotechniky DDC 
zpracoval souhrn úkonů a podmínek pro bezpečné a plynulé zajištění homologace. Do 
těchto podmínek můžeme zahrnout např.: 

• zajištění možnosti osazení sběrače jednotky řady 680 měřicí ližinou TÚDC 
Bohumín (WBL 85) pro umožnění měření statických a dynamických parametrů 
spolupráce sběrače s trakčním vedením při zkušebních jízdách 

• upravení softwaru tak, aby naměřená data mohla být zpracována programy 
používanými pro zpracování naměřených dat při jízdách měřiciho vozu a 
navrhnout a projednat možnost využití jednotek řady 680 k pravidelnému 
hodnocení spolupráce sběrače s trolejovým vedením 

• měření geometrických parametrů trakčního vedení na sběrači elektrické 
jednotky ř. 680 a jejich porovnání s měřením z měřícího vozu 

 

5 ZÁVĚR 
Výpočty a měření potvrdily, že podle existujících sestav „S“ bude možné navrhovat a 

provozovat trakční vedení pro rychlost 200 – 230 km.h-1, sestavu „J“ bude nutno ještě 
ověřit měřením. Vybudování kvalitního trolejového vedení s odpovídajícími vlastnostmi 
pro rychlost 200 km.h-1 samo o sobě nepostačuje. Na zabezpečení kvality proudového 
odběru v systému sběrač - trakční vedení je nutné i zabezpečení odpovídajícího sběrače 
se správnými charakteristikami. Tato problematika musí být řešena komplexně. 

V závěru příspěvku je nutné se zmínit o dvou závažných skutečnostech. V době, kdy 
dokončujeme výstavbu dvou tranzitních koridorů, na kterých budeme provozovat 
dopravu s maximální rychlostí 160 km.h-1 a současně uvažujeme o zvýšení provozní 
rychlosti na 200 – 230 km.h-1 je potřebné si položit otázku čím budeme zajišťovat 
údržbu, prohlídky a opravy trakčního vedení a čím zajistíme diagnostiku trakčního 
vedení.  

Bude nutno zajistit obnovu udržovacích prostředků elektrických zařízení, zejména 
motorových montážních vozů trakčního vedení (MVTV). Většina MVTV je za hranicí 
fyzické životnosti a ani technické a rychlostní parametry neodpovídají potřebám zajištění 
spolehlivého dohledu na koridorových tratích. 

Obdobná problematika je v diagnostice trakčního vedení. Současný měřicí vůz 
pevných trakčních zařízení, kterým disponuje TÚDC, umožňuje po vozební stránce 
uskutečnit měření pouze do rychlosti 160 km.h-1. Technologické zařízení, které je 
umístěno v měřicím voze, je schopno provádět měření při rychlostech 200 km.h-1, 
popřípadě i vyšších, ale limitujícím faktorem je zatím omezená rychlost vozové 
konstrukce.  


