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Abstrakt  
Příspěvek obsahuje základní informace o přípravě železniční infrastruktury pro 

homologaci elektrických jednotek řady 680 na tratích v České republice a verifikaci 
parametrů železniční dopravní cesty (železniční svršek, trakční vedení, zabezpečovací 
zařízení) pro jejich pravidelný provoz. Podrobněji se věnuje přípravě, nezbytným 
úpravám a ověřování technického stavu železničního svršku, výhybek, trakčního vedení 
a dalších zařízení na zkušebním úseku Vranovice - Břeclav pro umožnění rychlostních 
zkoušek a technicko bezpečnostních zkoušek těchto jednotek, ale i dalších hnacích 
vozidel až do rychlosti 230 km/h.  
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1  Úvod 
Součástí zásad modernizace koridorových tratí je i příprava a realizace úprav 

železniční dopravní cesty pro využití elektrických jednotek řady 680 s naklápěcími 
skříněmi (dále jen elektrické jednotky). Především se jedná o optimální návrh 
geometrických parametrů koleje (GPK) tak, aby byly respektovány a pokud možno v co 
nejvyšší míře využity vlastnosti naklápěcího systému a bylo dosaženo plynulosti traťové 
rychlosti elektrických jednotek při efektivním vynaložení investičních prostředků. Zásady 
úprav byly zapracovány do ČSN 73 6360-1,2 „Konstrukční a geometrické uspořádání 
koleje železničních drah a její prostorová poloha“, zejména příloha E ČSN 73 6360-1 
„Návrh konstrukčního a geometrického uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi do rychlosti 160 km/h“.  

Kvalita železničního svršku a GPK je rozhodujícím způsobem daná i kvalitou 
rekonstrukce železničního spodku, zejména provedením funkčního odvodnění v souladu 
se zásadami předpisu ČD S4 a dodržením všech vzorových listů. Významným přínosem 
pro celkovou kvalitu železničního svršku jsou i rekonstrukce mostů s využitím konstrukcí 
s průběžným kolejovým ložem a rekonstrukce úrovňových přejezdů s celopryžovými 
přejezdovými konstrukcemi. 

Nedílnou součástí železniční dopravní cesty je i trakční vedení, jehož parametry musí 
být bezpodmínečně dodrženy pro spolehlivý a bezpečný provoz elektrických jednotek. Je 
samozřejmosti, že pro zkoušky a následující provoz těchto jednotek musí být věnována 
náležitá pozornost i dalším zařízením a konstrukcím železniční dopravní cesty jako jsou 
zabezpečovací a telekomunikační zařízení, resp. systémy pro řízení provozu 
a zabezpečení jízd vlaků - ERTMS/ GSM-R a ETCS.  

V rámci příprav nasazení elektrických jednotek do provozu ve vztahu k železniční 
infrastruktuře jsou sledovány tři základní okruhy: 

a) homologace elektrické jednotky, 
b) verifikace parametrů trati pro ověření navržených traťových rychlostí, 
c) využití zkušebního úseku Vranovice – Břeclav pro rychlostní zkoušky a technicko 

bezpečnostní zkoušky (TBZ). 
 



  

2  Homologace elektrické jednotky 
Pod homologací elektrické jednotky se rozumí prokázání dodržení kritérií ve smyslu 

vyhlášky UIC 518 o homologaci železničních vozidel a doplňující vyhlášky UIC 518-1 
o homologaci vozidel s naklápěcími skříněmi. V souvislosti s řešením problematiky 
nezbytných postupových kroků při schvalování elektrických jednotek vznikl mj. 
i požadavek zajistit podmínky pro uskutečnění těchto zkoušek v maximální možné míře 
na tratích v České republice. 

Většina typových zkoušek probíhá na Železničním zkušebním okruhu VÚŽ 
v Cerhenicích, který umožňuje trakční napájení ve všech třech elektrických soustavách 
(DC 3 kV, AC 25 kV 5O Hz, AC 15 kV 16 2/3 Hz). Maximální dovolená rychlost na 
zkušebním okruhu je 200 km/h. Řada zkušebních jízd však bude muset být uskutečněna 
na vybraných úsecích I. koridoru pro různé režimy naklápění, charakteristiky oblouků 
a rychlostní pásma s předpokládaným základním rozsahem 2 až 5 rychlostních stupňů 
(1. st. s nedostatkem převýšení I = 143 mm bez naklápění, 2.st. I = 165 mm bez 
naklápění, 3. st. Ik = 200 mm s naklápěním, 4. st. Vkzkuš. = Vk s naklápěním, 5. st. Vkzkuš. 
= 1,1 Vk s naklápěním, max. α= 176 km/h). [16] 

Vykonavatelem zkoušek elektrických jednotek za jízdy pro homologaci jednotky 
i verifikaci parametrů trati jsou České dráhy, a.s., Výzkumný ústav železniční Praha 
v kooperaci s DB Systemtechnik Minden (měrná dvojkolí) a dalšími organizačními 
a výkonnými jednotkami ČD. VÚŽ Praha zpracoval definitivní plán zkušebních jízd a se 
zainteresovanými SDC se odsouhlasují itineráře těchto jízd (průběh zkušební rychlosti 
v jednotlivých rychlostních stupních) v souladu s opatřením stavebního odboru a odboru 
automatizace a elektrotechniky GŘ ČD [18].  

Pro měření a hodnocení silových a dynamických účinků (interakce kolo - kolejnice) 
bude jednotka vybavena měrnými dvojkolími na prvním podvozku hlavového a vloženého 
vozidla, snímači svislého a příčného zrychlení na ložiskových domcích, rámu podvozku, 
vozové skříně a snímači relativního pohybu mezi rámem podvozku a ložiskovým 
domkem.  

V rámci homologace elektrické jednotky probíhají i měření interakce sběrače 
a trakčního vedení, a to při jízdách s vypnutým i zapnutým naklápěním jednotky. Dílčí 
měření byla provedena na ŽZO VÚŽ na obou typech sběračů (stejnosměrném 
i střídavém) a v obou směrech jízdy na malém i velkém okruhu až do rychlosti 176 km/h. 
Při měření bylo využito přenosné měřicí soupravy TÚDC, která bude využita i při 
verifikaci parametrů trati. Z dosavadních výsledků měření lze konstatovat, že 
u střídavého sběrače hodnoty interakce vyhovují hodnotám požadovaným normami ČSN 
EN 50119, UIC 608 a ČSN 34 1530. U stejnosměrného sběrače jsou tyto hodnoty 
překročeny, resp. na hranicí limitních hodnot uvedených v předmětných normách (střední 
i maximální přítlačné síly). Po provedené regulaci, resp. opravě sběrače budou měření 
opakována.  

Součástí zkoušek za jízdy, resp. tzv. rychlostních zkoušek jsou i chodové zkoušky pro 
maximální provozní rychlost uvedenou v technických podmínkách, tj. 230 km/h, včetně 
zkušebních jízd rychlostí o 10% vyšší, tedy 253 km/h. Tyto zkoušky je postačující 
provést na jedné soupravě alespoň na jedné trakční soustavě. O přípravě zkušebního 
úseku pro tyto zkoušky pojednává kapitola č. 4. 

Podrobné informace o zásadách pro jízdní zkoušky jsou uvedeny v textu vyhlášek 
UIC 518 [4] a UIC 518-1 [5] a ve Vědeckotechnickém sborníku ČD č. 5 a 13 - [7] a [8].  

 

3  Verifikace parametrů trati pro ověření navržených traťových 
rychlostí 

Po ukončení zkoušek pro homologaci vozidla budou následovat zkoušky verifikace 
parametrů trati a ověření projektovaných rychlostí Vk pro elektrické jednotky. I pro tyto 
zkoušky je již zpracován definitivní plán zkušebních jízd v celé délce I. koridoru v obou 
kolejích a v obou směrech jízdy, včetně upřesněného podélného profilu. Při těchto 
zkouškách se předpokládají 2 až 4 rychlostní stupně vždy s naklápěním(1. st. max. 
nedostatek převýšení I = 150 mm, 2. st. max I = 200 mm, 3. st. projektovanou rychlostí 



  

pro elektrické jednotky Vk, 4. st. rychlostí 1,1 Vk ) při max. nedostatku převýšení  
Ikzkuš. = 303 mm a max. Vkzkuš. = 176 km/h. [16]  

Obdobně jako u zkoušek pro homologaci jednotky bude první podvozek hlavového 
vozidla vybaven měrným dvojkolím a uvedenými snímači pro měření a hodnocení 
silových a dynamických účinků. 

Na základě provedených zkoušek bude možné konečné potvrzení projektovaných 
traťových rychlostí pro elektrické jednotky. Nelze však vyloučit případné omezení 
rychlosti v extremních místech nebo přijetí určitých dodatečných úprav směrové polohy. 
Posun rychlosti je však možný i opačným směrem, tedy zvýšení projektované rychlosti. 
Výsledek jízdních zkoušek může mít vliv i na zásady pro stanovení projektovaných 
hodnot i na úpravu provozních odchylek v rámci novelizace normy ČSN ČSN 73 6360-2. 

V průběhu zkoušek verifikace parametrů trati se předpokládá i ověření parametrů 
trakčního vedení a jeho interakce se sběračem jednotky (dynamické chování). Měření se 
uskuteční rovněž v celé délce tratě při zkušební rychlosti jednotky s využitím zkušební 
soupravy TÚDC. Ověřované parametry musí vyhovovat výše uvedeným normám, mezi 
nejdůležitější patří výška, klikatost sklon trolejového drátu a dynamický přítlak na 
trolejový drát.  

V současné době se v rámci opatření GŘ ČD [18] rovněž upřesňují itineráře 
zkušebních jízd se zainteresovanými SDC. Opatření obsahuje kromě základních pokynů 
pro kontrolu a ověřování parametrů železničního svršku i pokyny pro ověření a posouzení 
možností provedení zkoušek a zajištění bezpečnosti jízd elektrických jednotek vyšší 
rychlostí Vkzkuš. z hlediska správné funkce zabezpečovacích zařízení (stanice, zabezpečení 
výhybek, trať, přejezdy, viditelnost návěstidel) včetně organizačních opatření pro 
zkoušky za jízdy. Mezi významné podmínky dodržení bezpečnosti zkušebních jízd je 
vyřešení problematiky elektromagnetické kompatibility jednotky ve vztahu ke správné 
činnosti kolejových obvodů. 

Před zahájením pravidelného provozu bude nutno zajistit splnění řady dalších úkolů, 
zejména trvalou údržbu železniční dopravní cesty pro vyšší rychlosti, doplnit Tabulky 
traťových poměrů a provést osazení rychlostníků. Po zahájení trvalého provozu se 
předpokládají pravidelné kontroly jízdní zkouškou s využitím měrných dvojkolí. Současně 
bude sledována možnost využití měření parametrů GPK měřicím vozem TÚDC 
a následným výpočtem hodnot Y/Q pro elektrickou jednotku. Ověření korelace 
naměřených hodnot v průběhu zkušebních jízd a vypočtených hodnot bude rovněž jedním 
z významných poznatků provedených zkoušek. 

Postupně bude vyhodnocen dopad provozu elektrických jednotek na objem údržby 
koleje a případný vliv provozu na vývoj degradace GPK. 

 

4  Příprava zkušebního úseku Vranovice - Břeclav pro rychlostní 
zkoušky 

S ohledem na dobré zkušeností z rychlostních jízd 200 km/h v dubnu 2002 bylo 
vedením ČD rozhodnuto o ověření možnosti zajistit rychlostní zkoušky pro homologaci 
elektrických jednotek ve smyslu vyhlášek UIC 518 a UIC 518-1 na trati v úseku Brno – 
Břeclav (v trakční soustavě AC 25 kV 50 Hz) a vytipovat vhodný traťový úsek pro trakční 
soustavu DC 3 kV.  

Ve smyslu ČSN 28 0101 vznikl požadavek i na zajištění technicko-bezpečnostních 
zkoušek (TBZ) elektrických jednotek, které musí být provedeny při rychlosti o 10 km/h 
vyšší než je maximální provozní rychlost, tedy rychlostí 240 km/h, a to na úseku v délce 
alespoň 5 km. Těmto TBZ musí být podrobeny všechny soupravy na všech 
provozovaných trakčních soustavách. 

Na základě provedených analýz, vyhodnocení měření na železničním svršku a spodku 
a měření trakčního vedení při rychlosti 200 km/h, při respektování požadavků na nutný 
rozsah zkoušek a předpokládané dynamické vlastnosti elektrických jednotek byly 
zahájeny přípravy pro zřízení zkušebního úseku v 2. koleji trati Vranovice – Břeclav. 
Tento traťový úsek z hlediska směrového a výškového uspořádání dobře vyhovuje pro 
uskutečnění požadovaných rychlostních zkoušek. Pro TBZ pro trakční soustavu DC 3 kV 



  

byl vytipován traťový úsek Pardubice – Uhersko. O úpravách na tomto úseku však dosud 
nebylo s konečnou platností rozhodnuto. 

4.1 Podmínky stanovené Drážním úřadem a jejich splnění 

Pro možnost uskutečnění zkušebních jízd rychlostí do max. rychlosti 250 km/h 
(v I. etapě do 230 km/h) musí být splněny stanovené podmínky podle opatření Drážního 
úřadu Praha č.j. 2 - 6140/03-DÚ ze dne 21. 7. 2003. Základní podmínkou je předložit 
schválený projekt pro využití vyšších zkušebních rychlostí, který musí respektovat 
příslušné evropské normy (EN) a Technické specifikace interoperability (TSI). Navíc musí 
být předloženy další podklady a dokumenty:  

• technické parametry vybraného úseku trati, 
• ověření geometrické polohy koleje a napájecích systémů (průběh, výsledky, 

vyhodnocení při použití kvalitativních koeficientů pro předmětnou rychlost), 
• průběh a výsledky technicko bezpečnostní zkoušky ve smyslu vyhlášky 

č. 177/1995 Sb., kterou se vydává technický a stavební řád drah, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• provozní řád, respektující jiné přepravní, provozní a bezpečnostní hlediska, 
související s rychlostí vyšší než 160 km/h, 

• žádost o změnu užívání stavby ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, se specifikací účelu použití.  
 

S ohledem na nezbytný rozsah úprav infrastruktury, technické a technologické 
možnosti, předpokládaný harmonogram zkušebních jízd a v neposlední řadě i s ohledem 
na nutnost respektování legislativy a optimalizaci nákladů, byly přípravy zkušebního 
úseku rozděleny do dvou základních etap: 

I. etapa - úpravy infrastruktury (zejména stavební úpravy na železničním svršku, 
kontrola a úprava projektovaných parametrů GPK, konstrukční úpravy výhybek, kontrola 
a úpravy trakčního vedení) umožňující provedení rychlostních zkoušek až do rychlosti 
230 km/h, s původně uvažovaným termínem zahájení zkoušek ještě v roce 2003, 
v celkové délce úseku 20,6 km. V současné době byly ze strany ČD, a.s. podmínky DÚ 
této etapy splněny. Po provedených úpravách a vyhodnocení řady měření na podzim 
2003 a splnění dalších náležitostí je možné z hlediska infrastruktury uskutečnit v tomto 
úseku rychlostní zkoušky v I. etapě homologace jednotky do rychlosti zkušebních jízd 
230 km/h. Pro tyto zkoušky bude využit úsek koleje č. 2 Vranovice (mimo) - Podivín 
(mimo). 

II. etapa - úpravy umožňující rychlostní zkoušky až do rychlosti 250, resp. 253 km/h. 
Rozsah úprav infrastruktury, při respektování podmínek DÚ a splnění všech stanovených 
parametrů EN, resp. TSI, pro tuto rychlost přesahuje svým charakterem rozsah oprav 
a jejich realizaci lze zajistit pouze cestou investiční akce. Celková délka zkušebního úseku 
je 29,6 km. Tato délka a kilometrické polohy úseku byly stanoveny s ohledem na 
nejnutnější rozsah úprav železničního svršku a trakčního vedení (a tím i minimalizaci 
nákladů) a předpokládané dynamické parametry elektrické jednotky, při respektování 
požadavků na zajištění TBZ jednotek (v = 240 km/h na úseku 5 km), s reálným 
předpokladem dosažení v = 253 km/h při zvýšení výkonu jednotky a příznivých 
provozních podmínkách.  

Zkušební jízdy v II. etapě budou realizovány v úseku Vranovice (mimo) - Břeclav 
(mimo). Pro zjištění a stanovení nutného věcného i finančního rozsahu investiční akce, 
představující především výměnu trakčního vedení v úseku s rychlostí vyšší než 230 
km/h, byla SUDOP Brno, s.r.o., studie proveditelnosti „Úprava TV na rychlost 250 km/h 
v úseku Břeclav - Vranovice“. Dokumentace obsahuje stavební objekty na trakční vedení, 
železniční svršek a úpravu přístřešků na nástupištích. Při samotné realizaci a organizace 
zkoušek bude využito poznatků a zkušeností z I. etapy. 

Představenstvo Českých drah, a.s. na svém zasedání dne 13. ledna 2004 rozhodlo, 
s ohledem na neúměrné náklady a značné časové zdržení spojené se schválením vozidla 
pro celý rychlostní rozsah podle kritérií norem pro vysokorychlostní dopravu TSI a 
s ohledem na provedenou analýzu aktuální provozní využitelnosti elektrických jednotek 



  

ř. 680 na sítích sousedních železnic, rozdělit proces homologace těchto elektrických 
jednotek do dvou, na sobě nezávislých etap: 

a) Provedení typových zkoušek pro maximální rychlost do 200 km/h. To umožní 
jejich okamžité uskutečnění pro oblast konvenčních rychlostí vymezených směrnicí 
2001/16 EC. 

b) Provedení typových zkoušek pro interval rychlostí 200 km/h – 230 km/h 
v pozdějším časovém horizontu. 

 

4.2 Úpravy a hodnocení železničního svršku 

Z hlediska projektovaných geometrických parametrů kolejí byla kolej upravena 
v souladu s ENV 13803-1, prEN 13803-2 a s předpisem DB DS 800 01 a ve využitelném 
rozsahu podle přílohy E ČSN 73 6360-1 již pro zkušební rychlost v II. etapě zkoušek do 
rychlosti zkušební jízdy 250 km/h. 

Po provedených pracích byl posouzen stav GPK podle zásad vyhlášky UIC 518 
a dokumentu Evropské komise „TSI - Technická specifikace interoperability“ v oblasti 
infrastruktury (návrh příslušné EN zatím neobsahuje konkrétní stanovené hodnoty 
odchylek GPK).  

Posouzení přípravy úseku pro rychlosti do 230 (250 km/h) se vztahuje na 
nepřekročení stanovených lokálních mezních provozních odchylek. Hodnocení 
jednotlivých parametrů MV bylo upraveno TÚDC s hodnocením dynamických odchylek 
SK, PK, VK též ve vlnové délce 1 - 70 m pro rychlosti vyšší než 160 km/h (rychlostní 
pásma RP 5 a RP 6) se splněním podmínek daných dokumentem TSI a vyhlášky UIC 518.  

Rozhodujícími parametry pro posuzování GPK je směr koleje SK a podélná výška 
koleje VK ve vlnové délce 1-70 m. Mezní provozní odchylky v podélné výšce nebyly 
překročeny, ve směru koleje jen ojediněle (1 případ). To svědčí o dobré kvalitě 
provedených prací. Navíc mezní dynamické odchylky ve vlnové délce 1 - 70 m byly 
stanoveny s rezervou (odpovídají hodnotám ve vlnové délce do 25 m, protože vyhlášky 
UIC 518 a TSI zatím hodnoty ve vlnové délce do 70 m neuvádějí, v rámci zpracování 
EN 13848-5 se předpokládá podstatně větší hodnota odchylek). Podle vzájemného 
hodnocení stavu GPK trati a stavu trakčního vedení bylo hodnocení podélné výšky koleje 
VK rozšířeno i na rychlost změny podélné výšky. Obdobně i hodnocení směru koleje SK 
bylo rozšířeno o hodnocení rychlosti změny směru koleje (vhodnost této kontroly vyplývá 
i ze závěru úkolu „Interakce koleje a vozidel s naklápěcí skříní při různém provozním 
stavu“ - VÚŽ Praha a Univerzita Pardubice).  

 Podle dokumentu TSI muselo být prokázáno též nepřekročení střední hodnoty 
rozchodu na 100 m úsecích min 1433 mm, max 1442 mm (v obloucích o poloměru 
menším než 10000 m max 1445 mm).  

Z hlediska úsekového hodnocení byla přijata předběžně zásada zajištění známka 
kvality ZKV v hodnotě 2,4 pro 4. rychlostní pásmo ve všech parametrech při hodnocení 
ve vlnové délce 1 - 25 m. Tomu odpovídají SDO: SK - 0,62, PK - 0,53, VK - 0,75,  
RK - 0,49. 

Rovněž zásady pro posuzování geometrické kvality výhybek byly stanoveny již pro 
možnost uskutečnění zkušebních jízd rychlostí 250 km/h. 

V rámci přípravy zkušebního úseku byly provedeny v průběhu srpna a začátkem září 
2003 prohlídky výhybek v ŽST Podivín, Zaječí a Rakvice již při respektování těchto zásad. 
Při prohlídkách byly ve stanovených místech srdcovkové oblasti změřeny potřebné 
hodnoty (tj. rozchodu koleje, šířky žlábku u přídržnice, šířky přídržnice).  

Stávající přídržnice výhybek soustav UIC 60 a S 49 2. generace mají sklon výběhu 
šířky žlábku 11,25 ‰, který je pro plánovanou rychlost zkušební jízdy jednotky ř. 680 
z hlediska konstrukčních zásad výhybek pro vysoké rychlosti příliš velký. Proto pracovníci 
DT Prostějov - na základě podkladů O13 GŘ - vyrobili pro 16 dotčených výhybek nové 
přídržnice do přímého směru s upravenými parametry a provedli jejich výměnu v říjnu 
2003.  

Současně s kontrolou geometrických parametrů byly prostorovou šablonou PŠR - 1 
prověřeny trajektorie přechodu kola z křídlové kolejnice na hrot klínu srdcovky a naopak 
všech dotčených výhybek pro zjištění hodnoty poklesu trajektorie v hrdle srdcovky 



  

a celkové délky poklesu. Výsledkem kontroly bylo mj. doporučení na výměnu 4 ks 
srdcovek typu INSERT, u kterých hodnota poklesu nebo jeho celková délka nevyhověla 
přijatým zásadám. Tyto srdcovky byly v listopadu 2003 nahrazeny srdcovkami typu 
zkrácený monoblok z materiálu Lo8CrNiMo. 

Podrobnější údaje hodnocení stavu GPK po provedených pracích na podzim 2003 
jsou uvedeny v [19].  

Po zimním období 2004 se uskuteční ještě nová kontrola stavu trati včetně trakčního 
vedení s případným odstraněním nově vzniklých závad s předpokladem termínu květen – 
červen 2004. 

Pro výhledovou II. etapu vysokorychlostních zkoušek do rychlosti zkušební jízdy 
250 km/h se z hlediska železničního svršku plánuje broušení výhybek brousicím vlakem 
a nutné lokální opravy GPK podle jízdy měřicího vozu.  

 

4.3 Úpravy a hodnocení trakčního vedení 

Pro optimalizaci trakčního vedení pro rychlost do 230 km/h bylo potřeba provést 
zásahy do sestavy TV doposud používané na tratích v ČR. S využitím výsledků z měření 
TV při rychlosti 200 km/h, mimořádných i pravidelných měření TV měřicím vozem TÚDC, 
lokálních měření zdvihu a pružnosti TV a ze zpracované projektové dokumentace svršku 
byl firmou SUDOP Brno, s. r.o. vypracován projekt optimalizace trakčního vedení tak, aby 
TV vyhovělo pro rychlost 230 km/h ve smyslu normy ČSN EN 50 119 a dalším platným 
norám a nařízením. 

Podle této projektové dokumentace bylo TV v úzké součinnosti ČD SDC SEE Brno 
a Elektrizace železnic Praha, a.s. přeregulováno a doplněno novými prvky potřebnými pro 
zajištění kvalitní spolupráce sběrače elektrické jednotky 680 s trakčním vedením. Úpravy 
představují zejména zvýšení tahu v nosném lanu a trolejovém drátu, nastavení 
záměrného předprůhybu v trolejovém drátu, demontáž přídavného lana, výměnu věšáků 
troleje, přesnou regulaci sestavy TV v celém úseku a nastavení předepsaných sklonů 
trolejového drátu v lomu nivelety koleje. 

Následnými měřeními trakčního vedení, především jeho dynamických vlastností byly 
zjištěny určité nehomogenity v chování TV, které zapříčiňovaly odskoky sběrače takového 
rázu, že docházelo k přerušení kontaktu sběrač – trolejový drát a tím k přerušení 
dodávky el. proudu. Po kontrole TV, kdy nebyly shledány závady v montáži a regulaci TV, 
bylo na žádost SUDOP Brno provedeno geodetické zaměření skutečné nivelety koleje. 
Výsledky těchto měření jednoznačně prokázaly odchylky skutečného stavu železničního 
svršku od plánovaného stavu dle projektu (tj. absolutní poloha koleje, nikoliv kvalita 
GPK). Na základě těchto měření byly následně provedeny úpravy železničního svršku 
zhotovitelem dle projektu a provedeno nové měření GPK a TV v součinnosti měřicího 
vozu železničního svršku a měřicího vozu TV.  

Výsledky měření obou měřicích vozů byly vzájemně porovnány, což umožnilo zjistit 
příčinu drobných odchylek, které se ještě ve třech případech vyskytly. Tyto případy byly 
projednány na společné poradě pracovníků ČD TÚDC, SDC Brno, GŘ O13, O14, SUDOP 
Brno a EŽ Praha, kdy bylo konstatováno, že traťový úsek Břeclav – Vranovice, 2. kolej je 
způsobilý pro provedení zkoušek rychlostí do 230 km/h.  

Pro výhledovou II. etapu zkušebních jízd vyšší rychlostí než 230 km/h již není možno 
stávající sestavu TV dále modifikovat a je potřeba přistoupit k montáži zcela nové 
sestavy, která bude svými parametry splňovat podmínky pro bezpečnou jízdu a zajistí 
dokonalou interakci sestavy sběrač – trakční vedení, a to především z hlediska vysokých 
nároků na přítlačné síly způsobené vysokým aerodynamickým vztlakem.  

Trolejové vedení musí splňovat požadavky ČSN EN 50 119, ČSN 34 1530 a dalších 
souvisejících norem a předpisů a zároveň musí být navrženo v souladu s „Kodexem UIC 
799 Parametry trakčních vedení s AC napájením pro tratě s rychlostmi 230 – 300 km/h“. 

Stávající trolejové vedení bude sneseno a bude nahrazeno novou sestavou se 
základními parametry – průřez trolejového drátu – 120 mm2 Cu, průřez nosného lana - 
70 mm2 Bz, tah v nosném lanu - zvýšen na 15 kN, tah v trolejovém drátu – zvýšen na 
15 kN, předprůhyb troleje vztažen na délku rozpětí - < 0,5‰. 



  

4.4 Provozní řád pro organizování a provádění rychlostních zkoušek  

Pro uskutečnění plánovaných zkoušek elektrických jednotek 680 je zpracován 
„Provozní řád pro organizování a provádění zkoušek za jízdy drážního vozidla jednotky 
ř. 680 Českých drah, a.s. do rychlosti nejvýše 230 km/h v trati (Hrušovany u Brna-) 
Vranovice – Podivín (-Břeclav)“, respektující přepravní, provozní a bezpečnostní hlediska 
související s rychlostí jednotky vyšší než 160 km/h. Provozní řád obsahuje základní 
opatření k zajištění zkoušek za jízdy, opatření před jejich zahájením a v jejich průběhu, 
dopravní opatření a operativní spojení v průběhu zkoušek. Provozní řád byl zpracován za 
úzké spolupráce organizačních složek ČD – odborů 11, 12, 13, 14 a 26 GŘ, TÚDC, VÚŽ, 
SDC Brno a OPŘ Brno. 

 

4.5 Měření v průběhu zkušebních jízd vyššími rychlostmi 

Kromě řady měření na vlastní elektrické jednotce se předpokládají měření vzájemné 
interakce kolo – kolejnice s využitím měřicích dvojkolí a sběrač – trakční vedení s pomocí 
měřicí soupravy vyvinuté a ověřené v TÚDC. V průběhu zkušebních jízd při vyšších 
rychlostech se uskuteční řada měření, obdobně jako u rychlostních jízd 200 km/h, která 
budou rozšířena o další měření. Jejich výsledky budou využity k objektivnímu posouzení 
vlivu a chování jednotlivých měřených prvků, konstrukcí a zařízení dopravní cesty při 
vyšších rychlostech a také pro porovnání s výsledky měření zjištěnými při jízdách 
rychlostí 200 km/h v roce 2002.  

Měření a hodnocení se předpokládají v oblasti železničního svršku a spodku, 
elektrotechniky a energetiky, sdělovací a zabezpečovací techniky a umělých staveb. 
Podrobněji viz [17].  

 

4.6 Vyhodnocení přínosu zřízení zkušebního úseku 

Realizací uvedeného záměru získají České dráhy, a.s. zkušební úsek nejen pro 
rychlostní zkoušky a TBZ elektrických jednotek, ale i pro všechny opakované a další 
zkoušky kolejových vozidel při rychlostech vyšších než 160 km/h. 

Na základě odborných odhadů, dostupných informací a provedených analýz lze 
konstatovat, že náklady na zřízení zkušebního úseku jsou výrazně nižší, v porovnání 
s náklady, které by ČD, a.s. musely vynaložit pro zajištění rychlostních zkoušek a TBZ 
elektrických jednotek ř. 680 CDT u cizích železničních správ.  

V průběhu rychlostních zkoušek se předpokládá řada měření vlivu na stavbu, 
konstrukce a zařízení infrastruktury. Rovněž tak se předpokládá sledování a hodnocení 
dlouhodobého působení degradačních změn na vývoj kvality parametrů železniční 
dopravy cesty. ČD, a.s tak mají možnost získat cenné zkušenosti nejen ve vztahu 
k zajištění provozuschopnosti a údržbě dopravní cesty, ale obecně zkušenosti 
s provozováním dráhy a drážní dopravy při rychlostech až do 250 km/h. Nezanedbatelná 
je i skutečnost, že jízdy vyššími rychlostmi na tratích v ČR mohou příznivě ovlivnit image 
a celkový náhled na ČD, a.s. i na železniční dopravu vůbec. 

Z hlediska stavebního odvětví podstatný význam přípravy tohoto traťového úseku 
spočívá rovněž ve využití poznatků z přípravy tohoto úseku a zejména potom 
z hodnocení výsledku zkušebních jízd pro novelizaci ČSN 73 6360-1,2 a služební rukovětí 
ČD SR 103/4.1 v rámci přijetí zásad evropských norem EN ve vztahu k projektování 
i posuzování kvality koleje pro vyšší rychlostní pásma. Obdobný přínos lze očekávat i 
u dalších odvětví a odborností železniční dopravy 
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