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Česká republika se mění. V někdejším socialistický státě opět funguje normální tržní ekonomi-
ka, země náleží do Evropského společenství. Obyvatelstvo bohatne a mění svůj životní styl. Zanikly 
starodávné továrny pamatující počátky průmyslu a nahradily je nové výrobní haly, místo sídlišť pane-
lových domů budovaných poblíž mohutných továren se staví domky na vesnicích. Změnila se i dopra-
va. Zhruba polovina obyvatelstva disponuje vlastním automobilem, každým rokem přibývají nové úse-
ky dálnic. 

 
1 Nová podoba železnic 
Procesem změn prochází i železnice. Počáteční obavy z nového uspořádání již byly překoná-

ny. Kdysi státem řízená železnice se změnila a svou činnost rozdělila na jednotlivé podnikatelské akti-
vity: dopravní cesta, nákladní doprava, osobní doprava. 

Vcelku logicky byl příliv investic na železnice v prvé řadě směřován do infrastruktury. Korido-
rové tratě jsou toho dokladem. Do jejich modernizace již vložil stát více než sto miliard Kč (tedy více 
než do dostavby jaderné elektrárny v Temelíně) a další minimálně stejnou částku do nich ještě vloží. 
Požadavky rostou. To, co v devadesátých letech minulého století působilo dojmem velkorysosti, se již 
nyní ukazuje slabé. 

Přílišná počáteční důvěra v efekt vozidel s naklápěcími skříněmi, a tedy ponechání oblouků 
o malých poloměrech ve zvlněném terénu, jakožto i zachování původního systému zabezpečení a 
úrovňových přejezdů, které omezují rychlost jízdy na 160 km/h i v rovinách, kde lze jezdit rychlostí 
200 km/h, vedou k tomu, že některé již modernizované traťové úseky čeká ještě další stupeň zvyšo-
vání jejich parametrů. 

Nejen z důvodu zásadního zvýšení rychlosti dálkové osobní železniční dopravy na současný 
standard evropských rychlých železnic, kterým je rychlost 300 až 350 km/h a které se již k Praze při-
blížili na necelé 3 hodiny jízdy (automobilem), ale také z důvodu kapacitních problémů daných soubě-
hem dálkové a příměstské dopravy, vyvstává v České republice aktuální potřeba zabývat se nejen 
modernizací původních tratí, ale i výstavbou tratí nových. Doplnění sítě tradičních železnic pro všeo-
becné použití o síť rychlých železnic pro dálkovou dopravu je stejně logickým krokem jako doplnění 
sítě silnic o síť dálnic. 

 
2 Vozidla 
Nejen ve srovnání s kvalitou a věkem osobních automobilů, které v České republice vlastní fy-

zické i právnické osoby, s moderními dálkovými autobusy na dálnicích a s letadly denně přistávajícími 
na letištích, ale i s novým stavem infrastruktury na modernizovaných tratích působí mnohá v České 
republice dosud používaná železniční vozidla zastarale. Čas je neúprosný a tak již nejde jen o to, že 
by měla být tato vozidla lépe uklízena, více udržována či průběžně modernizována. Vozidlový park je 
potřeba obměnit. Staré nahradit novým. Přestárlý park vozidel není schopen nabídnout cestujícím 
úroveň služeb, srovnatelnou s cestováním v soudobém osobním automobilu, což je to nejzákladnější 
kritérium. Čas, kdy šlo o menší disproporce řešitelné modernizacemi již pominul, bez nových vozidel 
to nejde. 

Toto konstatování není ničím objevným, logicky však navozuje dvě otázky: jak zajistit finanční 
prostředky na nákup nových vozidel a jaká vozidla si za ně pořídit. Obě otázky mají řešení, úspěšný 
provoz železnic v řadě Evropských zemí je toho dokladem. 

 
2.1 Zdroje 
Struktura podnikání v dopravě vytváří zásadní rozdíl ve financování železniční infrastruktury 

a železničních vozidel: 
 
- výstavbu a obnovu železničních tratí spolufinancuje stát (v České republice pro-

střednictvím Fondu dopravní infrastruktury, přes který každoročně vkládá miliardové 
částky do rozvoje železniční dopravní cesty), 

- nákup a opravy vozidel hradí dopravci. 



 
Tyto principy platí nejen v železniční, ale i v silniční, vodní a letecké dopravě. Úloha státu spo-

čívá v tom, že vytváří podmínky pro podnikání. Dopravce si musí na vozidla vydělat poskytováním 
přepravních služeb. Kvalitních služeb, služeb po kterých je poptávka. A to jak ze strany cestujících či 
přepravců, tak ze strany státních či krajských orgánů, pokud jde o služby poskytované ve veřejném 
zájmu – což je i příklad osobní železniční dopravy. 

Podnikání v osobní železniční dopravě nemůže být v České republice ztrátové: 
 
- dopravce má buď tak atraktivní nabídku, že je schopen provozovat nedotovanou do-

pravu a náklady i zisk vytvářet pouze z tržeb (pokud by zisk nevytvářel, tak by do-
pravu neprovozoval), 

- nebo poskytuje službu ve veřejném zájmu a její objednatel (v případě dálkové do-
pravy stát, v případě regionální dopravy kraj) mu hradí prokazatelnou ztrátu, tedy 
rozdíl mezi náklady a výnosy (včetně přiměřeného zisku).  

 
Tento princip má pochopitelně své meze a ty jsou dány hospodařením s finančními zdroji na 

straně státu, respektive kraje. Pokud je nabízená služba příliš drahá, respektive nepříliš kvalitní stát, či 
kraj ji jednoduše neobjedná. Dopravci pak nezbude než službu neposkytovat, neboť cílem jakéhokoliv 
podnikání je peníze vydělávat, nikoliv je ztrácet. 

Oddělené provozování nákladní a osobní dopravy a logický požadavek objednavatelů osobní 
dopravy, tedy státu a krajů, na transparentní prokazování a adresnost nákladů vede k potlačení jaké-
hokoliv přerozdělování. Rozdělení osobní železniční dopravy na provozovanou se ziskem a na provo-
zovanou se ztrátou, se mění na tu kterou lze poskytovat, protože je zisková, a na tu kterou nelze po-
skytovat, protože by byla ztrátová.  

Náklady na obnovu vozového parku (odpis vozidel) jsou, vedle nákladů na údržbu vozidel, 
mzdy, energie a dopravní cestu, jednou ze složek celkových nákladů dopravce. Je tedy legitimní je 
vykazovat ve výčtu nákladů a hradit je z tržeb z jízdného, respektive z dotace na pokrytí prokazatelné 
ztráty. Pokud by dopravce náklady na obnovu parku vozidel do nákladů nezahrnoval nikdy by si na 
nové vozidlo nevydělal. Tím by ztratil schopnost konkurovat ostatním v kvalitě nabízených služeb. Po 
určité době by se objednavatel služby ve veřejném zájmu rozhodl pro jiného dodavatele, který dispo-
nuje modernějšími vozidly a nabízí vyšší kvalitu. 

Nejnižší náklady na obnovu vozového parku vznikají, pokud je park vozidel obnovován včas 
a pravidelně. Pak lze splácení vozidla rozložit do celého období jeho životnosti. Cena soudobých nej-
modernějších kolejových vozidel pro osobní regionální dopravu v přepočtu na jedno sedadlo se 
v současnosti na evropském trhu pohybuje kolem necelých 30 tisíc Euro, tedy zhruba 0,7 mil. Kč. Při 
životnosti vozidla 30 let a středním denním běhu 550 km vychází podíl nákupní ceny zhruba 0,12 Kč 
na sedadlo a kilometr. To je ve srovnání s celkovými náklady na přepravenou osobu a kilometr (celo-
síťový průměr: 2,40 Kč) poměrně nízká a snadno akceptovatelná částka. Dokonce je tato částka nižší 
než odpis modernizace v ceně 50 % nového vozidla s cílem prodloužit životnost o 10 let. 
K obdobnému výsledku lze dojít i u vozidel pro dálkovou dopravu. Ta jsou sice z důvodu vyššího ces-
tovního komfortu v přepočtu na jedno sedadlo poněkud dražší, avšak vlivem vyšší cestovní rychlosti je 
i jejich střední denní běh vyšší, takže výsledný podíl nákupní ceny v přepočtu na sedadlo a kilometr je 
zhruba stejný, jako u vozidel regionálních. 

Takto mohou uvažovat (a takto uvažují) železnice, které svůj park vozidel pravidelně obnovují. 
Dopravci, kteří potřebují obnovit či vybudovat park vozidel rychleji, mohou též uvažovat podobně, ne-
boť v současné době již nabízejí banky financování nákupu nových vozidel formou finančního leasin-
gu. Jde v podstatě o půjčku obdobnou stavební hypotéce, úvěr je zaručen vozidlem samotným 
a dopravce jej splácí z výnosů, které mu jeho provozem vznikají. Kratší období splatnosti a navýšení 
splátek úrokem pochopitelně zvyšují podíl nákladů na pořízení vozidla v přepočtu na sedadlo a kilo-
metr, ale i tak je tato částka akceptovatelná – velké množství na tomto principu v Evropě pořízených a 
provozovaných vozidel je toho dokladem. Pochopitelně je však nutno si uvědomit, že náklady jsou 
úměrné počtu sedadel a plynou s časem, zatím co tržby jsou úměrné počtu platících cestujících a 
plynou s ujetými kilometry. Vozidla musí jezdit a musí být obsazena. 

Postupné splácení vozidel z výnosů, které jejich provoz generuje, je základním principem fun-
gování moderní železniční dopravy. Záleží na detailních znalostech místních podmínek. Jak velké a 
jak vybavené vozidlo je možné pořídit, aby na jedné straně stimulovalo přepravní poptávku (jak u ces-
tujících, tak i u objednavatele služby ve veřejném zájmu) a na druhé straně aby byly náklady na jeho 
pořízení pokryty z výnosů, které přináší. To je to nejdůležitější know how každého dopravce. 

 
 



2.2 Sortiment 
Není pochyb o tom, že orgány Evropského společenství tíhnou k administrativnímu rozhodo-

vání a že mnohdy ztrácejí kontakt s realitou. Na druhé straně však zde jsou i pozitivní výsledky. Jed-
noznačně se ukazuje, že reforma evropských železnic se ubírá správným směrem a železnici i spo-
lečnosti pomáhá. Podobně pokrok v oblasti technické normalizace jak všeobecné (EN), tak i železniční 
(TSI) posouvá železnici významně vpřed. Zde je patrný zásadní rozdíl ve srovnání současného stavu 
s mnohaletými snahami UIC, která neměla nástroje na prosazení sjednocujících myšlenek.  

Na druhé straně jsou pochopitelně mnohá rozhodnutí EU vnímána jako diktát. Avšak skuteč-
nost ukazuje, že je praktičtější soustředit se na uvedení myšlenek technické jednotnosti evropských 
železnic do praxe než se usilovat o jejich odklady a výjimky.  

V prvé fázi byla interoperabilita zpravidla vnímána v tom smyslu, že podmínky technických 
specifikací pro interoperabilitu (zejména TSI CR RST) budou muset plnit ta vozidla, která směřují do 
zahraničí. Až později nastalo všeobecné vědomí, že tato pravidla budou muset splňovat i vozidla po-
hybující se vnitrostátně na interoperabilních tratích - tedy na tratích zařazených do sítě evropských 
železnic TEN, což je v České republice více než jedna třetina délky tratí. Bez průjezdu sítí TEN bude 
obtížné dostat se na tratě zbývající, tak vlastně budou muset podmínky interoperability splnit všechna 
vozidla. To je dobře, protože čím dříve nastane na železnici technická jednotnost evropského formátu, 
tím dříve se železnice stane důstojným partnerem silniční, letecké a vodní dopravě, které již obdobím 
budování nadnárodní technické jednotnosti prošly a nyní již naplno využívají jejích výhod a to jak ve 
fázi výroby vozidel, tak i ve fázi jejich provozování. Půjde pochopitelně o dlouhodobý a náročný pro-
ces, ale jeho cíl je jasný. 

Nejen jednotnost technických požadavků na kolejová vozidla, ale i vyrovnaná úroveň konku-
renčních dopravních prostředků respektive systémů (automobilizmus, letectví) a jednotná ekonomická 
pravidla, způsobila v Evropě ve velmi krátké době zřetelné sjednocení a zjednodušení sortimentu kole-
jových vozidel, o které je mezi dopravci zájem. Toto sjednocení sortimentu umožňuje výrobcům vytvá-
řet kolejová vozidla na bázi zákaznicky modifikovatelných platforem a dodávat je rychle (bez prototy-
pů) a levně, neboť jednorázové náklady se dělí na větší množství hromadně vyráběných vozidel.    

 
3 Soudobá vozidla pro osobní železniční dopravu 
Až na nepříliš početné zvláštnosti a výjimky se sortiment železničních kolejových vozidel pro 

osobní dopravu vyprofiloval na zhruba 7 základnách skupin, které pokrývají celé spektrum osobní 
železniční dopravy - od regionální až po vysokorychlostní. Ve srovnání s vozidly doposud provozova-
nými a ještě docela nedávno vyráběnými je nejpodstatnější změnou odklon od samostatných volně 
zařaditelných vozidel (lokomotiva plus jednotlivé vozy, respektive motorový vůz a přípojné vozy) a 
téměř výhradní orientace na ucelené jednotky. Tento trend je velmi silný a přináší i některá dosud 
neobvyklá řešení, jakými jsou lokomotivami dopravované ucelené soupravy vozů, tedy netrakční jed-
notky.  

Příčin tak silné orientace na ucelené jednotky je více: 
 
- vytvoření menších přepravních modulů, hospodárných i při přepravě nevelkého po-

čtu cestujících. Tento záměr přímo souvisí s téměř všeobecným přechodem na in-
tervalový jízdní řád s krátkým taktem (zhruba 30 minut v příměstské dopravě 
a 60 minut v regionální i meziměstské dopravě), 

- pohon většího počtu dvojkolí, motivovaný jak vysokým zrychlením při rozjezdu (při 
nevelkých nárocích na adhezi), tak i snahou o vysoký podíl brzdění elektrodynamic-
kou rekuperační brzdou, 

- minimalizace aerodynamických ztrát, 
- distribuovaný trakční pohon jako nástroj k rovnoměrnému zatížení všech dvojkolí 

(snížením mezních hodnot zatížení dvojkolí dochází k poklesu namáhání tratí svis-
lými i příčnými silami), 

- redundance trakčních i pomocných zařízení jako nástroj k dosažení vysoké spolehli-
vosti i aktivní bezpečnosti (zachování funkčnosti při požáru), 

- sladění trakčního výkonu i výkonu pomocných zařízení s velikostí vlaku, 
- vysoký měrný výkon potřebný pro trakčně náročné aplikace, 
- plné využití půdorysné plochy vlaku pro přepravu cestujících, 
- zjednodušené manipulace ve vratných stanicích (netřeba posun) a rychlé obraty, 
- způsob provozování ucelené jednotky (včetně jeho personálu) se velmi přibližuje ra-

cionálním praktikám z letectví či z autobusové dopravy. 
 



V posledních letech se objevil další velmi výrazný důvod k orientaci na ucelené jednotky. Tou 
je snaha opustit tradiční, avšak již technicky zastaralá mezivozová rozhraní, zajišťující univer-
zální řazení jakéhokoliv vozidla do libovolného vlaku: 
 
- tažné a narážecí ústrojí: náhrada nárazníků a tažného háku se šroubovkou vnitřními 

pevnými centrálními spřáhly a vnějšími automatickými centrálními spřáhly, 
- mezivozové přechody: náhrada pryžových návalků a sklopných plechů těsnými 

a dokonale odhlučněnými dvouvrstvými měchy, 
- elektrické napájení: náhrada nepraktického vysokonapěťového rozvodu (průběžné 

vedení vlakového topení) a individuálních měničů ve vozech společnými měniči 
(s redundancí) a rozvodem sítí nízkého napětí 3 AC 400 V 50 Hz (případně 
i variabilní napětí a frekvence) a 110 V, 

- pneumatická brzda: náhrada řízení brzdného účinku tlakem vzduchu v hlavním po-
trubí prostřednictvím brzdiče a rozvaděčů rychle působící a snadno ovladatelnou 
elektropneumatickou brzdou přímočinného typu, 

- mezivozová komunikace: náhrada standardního elektrického propojení a ovládání 
vozů projektově specifickým elektrickým vedením s využitím konvenčního vedení 
i signálových sběrnic. 

 
Výhody, které toto opuštění tradičních rozhranní přináší, jsou velmi významné. Nové principy 

jsou funkčně dokonalejší, spolehlivější a v některých případech i levnější. To je důvodem proč se tyto 
principy rozšiřují z ucelených jednotek i na vozy dopravované lokomotivou – vznikají ucelené soupravy 
(netrakční jednotky). 

      
3.1 Regionální motorové jednotky 
Regionalizace osobní železniční dopravy, tedy převedení odpovědnosti za místní železniční 

dopravu z úrovně státu na úroveň regionů (v České republice: krajů), vyvolala v mnoha evropských 
zemích její výrazné oživení a zkvalitnění. Tento jev je vcelku přirozený, neboť pro region jsou místní 
tratě prioritou (denně jimi dojíždějí občané regionu do práce či do škol), zatím co přirozenou prioritou 
státu je dálková vnitrostátní a mezinárodní doprava, nikoliv vedlejší tratě. 

Součástí péče regionu o dopravu na tratích v jeho kompetenci je i zájem o to, aby ji zajišťova-
la moderní vozidla. Na mnoho místních tratí se tak po dlouhé době dostávají nová vozidla. Svým vy-
sokým měrným výkonem a pohonem velkého počtu dvojkolí reflektují tato vozidla na obtížné sklonové 
poměry na vedlejších tratích, nízkopodlažností a širokými dvoukřídlými dveřmi jsou přizpůsobeny na 
četné zastávky. Příjemný odhlučněný a klimatizovaný interiér motivuje cestující k použití hromadné 
dopravy před individuálním automobilizmem.  

Typickým vozidlem z této skupiny jsou dvouvozové nízkopodlažní motorové jednotky Desiro 
Classic s pohonem čtyř ze šesti dvojkolí a se dvěma spalovacími motory a vysoce hospodárným hyd-
romechanickým přenosem výkonu. Jejich účelně řešený vnitřní klimatizovaný prostor bývá využíván 
nejen pro místní dopravu, ale i pro vlaky na delší vzdálenosti. Mnoha železnicím jich již bylo dodáno 
přes 550 vozidel tohoto typu, homologována a provozována jsou i v České republice.  

Tato vozila se průběžně inovují a modifikují podle provozních aplikací. Nově jsou dodávána se 
spalovacími motory o výkonu 337 kW, které svými exhalacemi splňují nejnovější a velmi přísné poža-
davky stupně III A podle směrnice 26/2004/EC. Nízká údržbová náročnost (nejnižší stupeň údržby na 
úrovni provozního ošetření nastává až po ujetí 12 500 km) je základem vysoké disponibility. 

 
3.2 Dvoupodlažní příměstské elektrické jednotky        
Hranice mezi příměstskou a regionální dopravou nejsou pevně stanoveny. Zpravidla se regio-

nální dopravou rozumí doprava na neelektrizovaných jednokolejných vedlejších tratích, zatím co pří-
městská doprava probíhá na hlavních, zejména dvoukolejných elektrizovaných tratích, na kterých 
souběžně jezdí i další (dálkové) vlaky. Nejen z důvodu atraktivnosti příměstské dopravy, ale také pro-
to, aby příměstské vlaky s četnými zastávkami příliš nesnižovaly propustnost trati a nezdržovaly dál-
kové vlaky, je u vozidel pro příměstskou dopravu požadována vysoká dynamika jízdy. Rozjezdové 
zrychlení a zábrzdné zpomalení kolem 1 m/s2, měrný výkon zhruba 15 kW/t. Nikoliv pro jízdu mezi 
dvojící na krátkou vzdálenost následujících zastávek, ale pro jízdu při projíždění části zastávek je vyu-
žívána jejich maximální rychlost 140 km/h. Pro energetickou úspornost má zásadní význam výkonnost 
rekuperační elektrodynamické brzdy a její působnost na co největší počet dvojkolí. Cílem je umožnit 
běžné provozní brzdění vlaku bez použití ztrátových třecích brzd. 

Pro intenzivní příměstskou dopravu ve stísněných podmínkách krátkých nástupišť jsou vhod-
né dvoupodlažní jednotky. Jejich typickým představitelem jsou čtyřvozové dvoupodlažní jednotky 



Desiro – RABe 514 SBB, používané v příměstské dopravě v okolí Curychu na tratích elektrizovaných 
systémem 15 kV 16,7 Hz. V provozu doplňují předchozí generaci příměstských vlaků, tvořenou loko-
motivou řady Re 450 a trojící dvoupodlažních vozů (krajní je řídicí). Na srovnání obou těchto koncepcí 
je patrno, jaký pokrok v oboru kolejových vozidel nastal v průběhu zhruba deseti let. Ve stejné délce 
vlaku slouží nyní pro přepravu cestujících nikoliv tři, ale čtyři vozy, poháněna jsou nikoliv čtyři, ale osm 
dvojkolí, vstupy do spodního patra jsou bezbariérové. Jednotky řady 514 mají řešeny trakční i pomoc-
né pohony s redundancí a v provozu jsou velmi spolehlivé, jejich disponibilita dosahuje přes 96 %.    

 
3.3 Jednopodlažní elektrické jednotky 
Kromě dvoupodlažních jednotek nacházejí u zastávkových vlaků na elektrizovaných tratích 

uplatnění i jednopodlažní elektrické jednotky v bezbariérovém provedení. V zásadě existují dvě oblasti 
jejich použití. Jednou z aplikací jsou intenzivně využívané příměstské tratě s dlouhými nástupišti, na 
kterých umožňuje velký počet vozů (a tedy i velký počet širokých dvoukřídlých dveří) velmi rychlou 
výměnu cestujících a tím i krátký pobyt na zastávkách s pozitivním dopadem na cestovní rychlost. 
Druhou aplikací jsou tratě ve slaběji osídleném území, na kterých by se dvoupodlažní jednotky kapa-
citně nevyužily. Pro naplnění obou cílů jsou tyto jednotky dodávány v různých délkách (s různým po-
čtem vozů), respektive jsou tyto jednotky provozovány jak sólo, tak ve spřažení.  

Novým produktem v této kategorii jsou vozidla Desiro ML (Main Line). Koncepčně jsou řešena 
podobně jako nízkopodlažní tramvaje, tedy s úložným prostorem pro kontejnery elektrické výzbroje na 
střeše. Platforma těchto vozidel umožňuje různé výšky podlahy (podle výšky nástupišť), různý počet 
nástupních dveří, variabilní uspořádání interiéru, různé napěťové systémy a pochopitelně i různý počet 
vozů v jednotce. Pro větší využitelnost interiéru (delší vozy, méně mezivozových přechodů) jsou u nich 
použity (podobně jako u početných sérií vozidel Desiro UK pro Velkou Británii) nikoliv Jakobovy, ale 
konvenční podvozky. 

 
3.4 Meziměstská méně kapacitní doprava na konvenčních tratích 
Autobusy mají nevelkou přepravní kapacitu (zhruba 40 až 60 osob), a proto běžně nabízejí 

v meziměstských spojích jednohodinový takt, což je pro cestující příznivé. V zájmu konkurenceschop-
nosti s autobusovou dopravou má železnice zájem též nabídnout jednohodinový takt. Ve směrech 
silné přepravní poptávky může železnice i v takto krátkém taktu využívat běžné vícevozové soupravy, 
ale pro méně zatížené relace potřebuje méně kapacitní vozidlo.  

Vhodné řešení pro tyto případy vychází z vozidel pro příměstskou a regionální dopravu, ale 
nabízejí vyšší cestovní komfort. Pro využití parametrů tratí mají nejvyšší provozní rychlost zvýšenou 
na 160 km/h. Podle výšky nástupišť v nádražích mohou být dodávány buď jako nízkopodlažní 
(s výškou podlahy buď 600 mm nebo 800 mm nad temenem kolejnic), nebo jako středně nízkopodlaž-
ní s výškou podlahy 1 000 mm nad temenem kolejnic, a to v celé délce vozidla. Toto uspořádání je 
výhodné pro cateringové služby – snadná průjezdnost servírovacího vozíku celým vlakem. V zájmu 
vyššího využití půdorysného prostoru pro sedící cestující mohou být tato vozidla (ve srovnání 
s příměstskou a regionální verzí) dodávána v provedení s menším počtem nástupních dveří.  

Vozidla tohoto typu jsou součástí platformy Desiro ML a využívá osvědčené a široce používa-
né komponenty (podvozky, pohony, řídící systém, …), což zjednodušuje údržbu. 

 
3.5 Meziměstská doprava na konvenčních tratích 
Ucelené jednotky mají řadu předností, pro které jsou stále více využívány. Avšak soustředění 

pohonu v samotném jediném trakčním vozidle vytváří lepší podmínky pro údržbu i pro klid v prosto-
rech pro cestující. Také vyšší variabilita je předností vlaků dopravovaných lokomotivami. Na hlavních 
tratích spojujících velká města je poměrně silná poptávka po přepravě, takže i v jednohodinovém taktu 
je hospodárné vypravovat vlaky sestavené z většího počtu vozů, tedy vlaky, k jejichž vedení se vyplatí 
použít lokomotivu. Poměrně velká vzdálenost mezi místy zastavení neklade extrémní požadavky na 
zrychlení – postačují čtyři trakční dvojkolí. Kvalitní převážně přímé tratě nevytvářejí předpoklad pro 
významnější přínos naklápěcí techniky. Orientace na soupravy vozů dopravovaných lokomotivou má 
v tomto případě své opodstatnění.                        

 Tradiční koncepce vlaků sestavených z jednotlivých volně rozpojitelných vozů by však vedla 
k používání zastaralých mezivozových rozhraní, které již ucelené jednotky před několika lety opustily 
(netěsné a hlučné mezivozové přechody s pryžovými návalky a sklopnými plechy, tažné a narážecí 
ústrojí s nárazníky, tažným hákem a šroubovkou, …). Proto vznikla myšlenka netrakční jednotky, tedy 
ucelené soupravy vybavené řídícím vozem a dopravované (tažené nebo sunuté) lokomotivou. 

V současné době probíhá rozsáhlá dodávka 67 sedmivozových netrakčních jednotek Viaggio 
Comfort Rakouským spolkovým drahám (ÖBB), které je budou pod názvem Railjet provozovat na 
vnitrostátních i mezistátních spojích, a to již počínaje novým jízdním řádem od prosince 2008. Pohodl-



né cestování v odhlučněných tlakotěsných klimatizovaných vozech s nabídkou tří tříd (Premium, Busi-
ness, Economy), stravovacích služeb a elektronických audiovizuálních systémů posouvá úroveň kultu-
ry cestování ve střední Evropě na novou úroveň. Tato vozidla jsou, podobně jako lokomotivy ES 64 U, 
které je budou po elektrizovaných železnicích dopravovat, řešena pro nejvyšší provozní rychlost 230 
km/h. To je významný krok vpřed, neboť dosud byly v Evropě vlaky dopravované lokomotivami provo-
zované rychlostí nejvýše 200 km/h.  

Tato vozidla přicházejí v době, kdy se v Evropě mění rozhraní mezi konvenční a vysokorych-
lostní dopravou. Nejvyšší dovolená rychlost konvenční osobní dopravy je snížena z dosavadních 200 
km/h na 189 km/h. Rychlosti od 190 km/h již spadají do vysokorychlostní dopravy, do 230 km/h lze 
k dopravě vlaků používat lokomotivy. Jde nepochybně o trend, který významným způsobem zasáhne 
do dopravy na modernizovaných tratích nejen v Rakousku. 

Z hlediska zajištění konkurenceschopnosti železniční dopravy se silniční jsou parametry 
a vlastnosti tohoto nového typu vozidel v dokonalém souladu se základní myšlenkou modernizace 
koridorových tratí v České republice. Náklady vložené do upgrade koridorových tratí přinesou výsledný 
efekt, kterým je pozitivní motivace obyvatelstva k preferenci železniční dopravy před individuálním 
automobilizmem, jedině ve spojení s moderními pohodlnými vozidly – úspěch vlaků Supercity Českých 
drah je toho dokladem. 

V České republice bude za nedlouho dokončena podstatná část modernizace koridorových 
tratí. K využití jejich potenciálu jsou nová vozidla nutností. Přitom je potřeba mít na zřeteli, že 
v průběhu životnosti vozidel modernizované tratě neustrnou, ale budu dále zušlechťovány. Klíčovým 
momentem se stane modernizace zabezpečovací techniky – nástup Evropského vlakového zabezpe-
čovače ETCS, který odstraní dosavadní limit 160 km/h. Četné rovinaté traťové úseky vyhoví po od-
stranění úrovňových přejezdů a po úpravě nástupišť (ochrana osob proti účinkům tlakové vlny 
a indukované rychlosti vzduchu) i pro rychlosti 200 až 230 km/h. Parametry nových vozidel jsou tedy 
v souladu s cílovými parametry tratí. 

K zajištění vnitrostátní dopravy na všech koridorových tratích v České republice 
v jednohodinovém taktu je potřebné zhruba 40 vlakových náležitostí, pro které je nové pojetí (netrakč-
ní jednotka plus lokomotiva) optimálním řešením. Příslušná investice za úplný vozidlový park pro dál-
kovou vnitrostátní dopravu na všech koridorových tratích v České republice není ve srovnání 
s náklady, které již byly a ještě budou vloženy do modernizace koridorových tratí, nijak velká, jde o 
přibližně o 10 %. Bez deseti procent do vozidel však ani zbývajících sto procent investovaných do 
infrastruktury nepřináší možný efekt. 

Rovněž je podstatné, že nová vozidla dokáží být ekonomicky aktivní. Svým provozem dokáží 
přinést výnosy, které pokryjí náklady na jejich pořízení. V dálkové dopravě fungují tyto principy ještě 
zřetelněji než v dopravě regionální, neboť dálková vozidla mají vlivem vyšší cestovní rychlosti větší 
denní proběh a rovněž jejich střední obsazení cestujícími je poněkud vyšší. 

 
                 
3.6 Meziměstská doprava na modernizovaných tratích s četnými oblouky 
Při zvyšování jízdy vlaků jsou oblouky vážnou překážkou. Odstředivé zrychlení, které působí 

na cestující, na vozidla i na trať, limituje rychlost vozidel při průjezdu obloukem. Ne všechny vlaky 
jezdí stejně rychle, proto má stavební převýšení své limity (na konvenčních tratích: 150 mm, tedy 
0,98 m/s2). Dovolené rychlosti v obloucích jsou stanovovány nad rovnovážný stav odstředivého zrych-
lení a stavebního převýšení.  

Tradičně bylo v Evropě v traťových obloucích využíváno příčné nevyrovnané zrychlení 
0,65 m/s2, tedy chybějící převýšení 100 mm. Dalším krokem je aktivní naklápěcí technika. Ta umožňu-
je naklonit vozovou skříň o 6,5°, což uvnitř vozu odpovídá příčnému zrychlení 1,12 m/s2, respektive 
ekvivalentnímu převýšení 170 mm. To je pozitivní přínos, neboť oblouky lze projíždět rychlostí o 
30 % vyšší, aniž by bylo potřeba měnit jejich poloměr. K dosažení stejného efektu by bylo poloměr 
oblouku zvýšit o 69 %.  

Efekt naklápění však pociťují jen cestující uvnitř vozu. Zvýšené nevyrovnané zrychlení 
1,77 m/s2 (chybějící převýšení 270 mm) namáhá trať i vozidlo. Proto musí být tato vozidla velmi lehká, 
zhruba do 15 t na dvojkolí. Vesměs proto jde u ucelené jednotky s distribuovaným pohonem. Přísné-
mu limitu hmotnosti je přizpůsoben i jejich trakční výkon i zrychlení (zhruba 10 kW/t a 0,4 m/s2), což 
však pro provoz dálkových vlaků s malým počtem zastávek plně postačuje.  

Přínos vozidel s naklápěcími skříněmi závisí na četnosti oblouků o malém poloměru v daném 
traťovém úseku. Na tratích v pahorkatém terénu a s množstvím oblouků je přínos naklápěcí techniky 
vydatný, na tratích v rovinatém terénu a bez oblouků nikoliv. Naklápěcí technikou dosažené zkrácení 
jízdních dob může být přínosem nejen pro zrychlení cestování, ale i pro dosažení systémových jízd-
ních dob pro uskutečnění taktových jízdních řádů. 



Nutnou podmínkou pro využívání zvýšených traťových rychlostí na hodnoty, které naklápěcí 
technika umožňuje, je zesílení trati v obloucích. Cílem prováděných úprav je, aby trať byla schopna 
odolávat zvýšeným příčným silám. Tuto schopnost infrastruktury lze využít i pro moderních vozidel bez 
naklápěcí techniky. Jejich rychlost při průjezdu obloukem lze zvýšit zhruba o 10 %, což odpovídá příč-
nému nevyrovnanému zrychlení 0,98 m/s2 (chybějící převýšení 150 mm). To je hodnota, která je pro 
cestující v moderním vozidle přijatelná. Ve smyslu Newtonova zákona je příčná síla, kterou při zrych-
lení 0,98 m/s2 působí na trať dvojkolí lokomotivy nesoucí hmotnost 22 t nižší než příčná síla, kterou při 
zrychlení 1,77 m/s2 působí na trať dvojkolí naklápěcí jednotky, nesoucí hmotnost 15 t. Paradoxně tak 
úprava tratí pro provoz vozidel s naklápěcí technikou, tedy zvýšení odolnosti tratí vůči působení příč-
ných sil, snižuje přínos vozidel s naklápěcí technikou oproti moderním vozidlům bez naklápění. Oblou-
ky o malém poloměru již neprojíždějí vozidla s naklápěním o 30 % rychleji než vozidla bez naklápění, 
ale jen o 18 % rychleji. 

 
3.7 Meziměstská doprava na nově vybudovaných vysokorychlostních tratích 
Modernizace koridorových tratí v České republice již pozvolna spěje do finále, a je proto po-

třebné se včas zamyslet nad dalšími kroky. Kromě dalších opatření na již modernizovaných tratích (viz 
kapitola 3.5) jsou předpokládány i novostavby vysokorychlostních tratí. Ty budou doplňovat existující 
(historickou) železniční síť. Budou mít význam jak po vnitrostátní tak i pro mezistátní dopravu a priorit-
ně budovány tam, kde konvenční železnice nestačí buď svoji rychlostí (tratě v členitém terénu, bohaté 
na oblouky) nebo svoji kapacitou (tratě v okolí velkých měst, na kterých nastává souběh příměstské i 
dálkové osobní dopravy jakožto i dopravy nákladní). 

Aby mohla železnice nabídnout výrazně jízdní doby než automobily na dálnicích a aby doká-
zala do vzdálenosti zhruba 1 000 km konkurovat celkovou dobou přepravy letecké dopravě, využívá 
provozní rychlost 300 až 350 km/h. V souladu s požadavky TSI HS RST jsou pro tuto službu využívá-
ny speciální vysokorychlostní jednotky s hmotností na dvojkolí 17 t. 

Tento trend reprezentuji vozidla Velaro. Ta navazují na úspěšné elektrické jednotky ICE 3 DB 
německých a holandských železnic. Vozidla Velaro E byla dodána do Španělska. Jde o osmivozovou 
elektrickou jednotku o výkonu 8 800 kW s nejvyšší provozní rychlostí 350 km/h (při zkouškách bylo 
dosaženo 404 km/h), určenou pro nově budované tratě o rozchodu 1 435 mm a elektrizované systé-
mem 25 kV 50 Hz (konvenční železnice ve Španělsku mají rozchod 1 668 mm a jsou elektrizovány 
systémem 3 kV DC). Distribuovaný trakční pohon využívá 16 dvojkolí a je rozdělen na dílčí (redun-
dantní části), podobně jako i systém napájení palubních sítí. 

Velaro RUS je řešeno pro napájecí napětí 3 kV DC i 25 kV 50 Hz a po rozchod 1 520 mm. Je 
určeno pro železnice v Rusku a bylo pojmenováno Sapsan (sokol stěhovavý). Pro čínské železnice 
jsou dodávána vozidla Velaro CN pro napájecí systém 25 kV 50 Hz a rozchod 1 435 mm.Ta jsou 
z části vyráběna v Evropě a z části v Číně. Oba uvedené typy využívají širší vozovou skříň, než je 
v Evropě obvyklé, což zvětšuje přepravní možnosti vlaku. Tyto dva příklady dokládají, že vysokorych-
lostní železniční doprava přestala být výsadou několika zemí a postupně se stále více rozšiřuje.    

   
 
4 Vliv osobní dopravy na nákladní lokomotivy 
Ačkoliv vozidla pro nákladní dopravu nejsou předmětem tohoto pojednání, je potřebné si po-

všimnout, jakým způsobem změnila osobní doprava požadavky na vozidla pro nákladní dopravu, jme-
novitě na lokomotivy.  

V posledních letech došlo ke vzniku velkých nerovnoměrností ve využívání jednotlivých tratí: 
 
- na větší polovině železniční sítě je provozována jen nepříliš silná osobní doprava 

zastávkovými osobními vlaky. Nejde jen o místní tratě, ale i o mnohé kdysi důležité 
hlavní tratě, významné například při přepravě uhlí. Jejich dopravní výkonnost není 
v současnosti využívána, pracují nehospodárně. Objevuje se tendence je racionali-
zovat tím, že jsou přizpůsobovány slabšímu provozu. 

- na menší polovině železniční sítě dochází, zejména v okolí velkých měst k souběhu 
intenzivní příměstské osobní dopravy (například v půlhodinovém taktu) a četné dál-
kové osobní dopravy (například v hodinovém taktu), takže pro nákladní vlaky příliš 
prostoru nezbývá.  

 
Na elektrizovaných (zpravidla dvoukolejných) tratích, kde se v České republice vykonává více 

než 90 % veškerých dopravních výkonů v nákladní dopravě, proto musí být nákladní vlaky schopny 
projet trasu alespoň stejně rychle, jako zastávkový osobní vlak, tvořený moderní vysoce výkonnou 
elektrickou jednotkou. Nákladní vlak též musí být schopen do této trasy rychle vjet (po předchozím 



zastavení z důvodu předjíždění rychlíkem). Jinak jej dispečer na trať nepustí, a to z oprávněné obavy, 
že následující osobní vlak bude nákladním vlakem zpožděn.  

Výkon potřebný jak k ustálené jízdě, tak i k rozjezdu vlaku na určité dráze, roste se třetí moc-
ninou rychlosti. V důsledku této skutečnosti narůstá vydatně potřebná výkon elektrických lokomotiv. 
V minulosti byl postačující měrný výkon nákladních vlaků kolem 1,5 kW/t. To zhruba odpovídá dopra-
vě nákladního vlaku o hmotnosti 2 000 t lokomotivou o výkonu kolem 3 MW. V současnosti je 
v těsném sledu s vlaky osobní přepravy vyžadována rychlejší a ostřejší jízda nákladních vlaků. Ta 
vyžaduje zhruba dvojnásobný měrný výkon nákladního vlaku, tedy kolem 3 kW/t.  Pro dopravu ná-
kladních vlaků o hmotnosti kolem 2 000 t jsou proto na důležitých evropských tratích používány elek-
trické lokomotivy o výkonu 6,4 MW. Typickými představiteli tohoto trendu jsou čtyřsystémové elektric-
ké lokomotivy typu ES 64 F4. Představují účelné řešení s jednoduchými a vysoce spolehlivými tlapo-
vými trakčními motory, výkonné a rychlé. Jejich zkoušky pro homologaci v ČR právě probíhají.  

Podobná situace je i na neelektrizovaných tratích. Ty jsou z velké části jednokolejné, a tak je 
důležité, aby nákladní vlak nezpozdil při křižování protijedoucí osobní vlak (opět v pravidelném taktu). 
Doby, kdy bylo možno použít prakticky týž spalovací motor z osobní čtyřnápravové lokomotivy řa-
dy 751 v šestinápravové lokomotivě řady 770, která byla též používána v nákladní dopravě a vynikla 
velkými tažnými silami (avšak při velmi nízkých rychlostech), jsou pryč. Také nákladní vlaky musí jez-
dit rychle, aby nezdržovaly osobní dopravu. Proto musí být soudobé nákladní lokomotivy vybavené 
vysoce výkonným spalovacím motorem. Pro použití v osobní i nákladní dopravě na neelektrizovaných 
tratích je určena čtyřnápravová dieselelektrická lokomotiva o výkonu 2 000 kW typu ER 20. Tyto loko-
motivy jsou homologovány v mnoha evropských zemích, včetně České republiky.  

 
5 Závěr 
V průběhu poměrně krátké doby se v posledních letech nabídka vozidel pro osobní železniční 

dopravu vyprofilovala do několika charakteristických skupin, optimálně řešených pro příslušné druhy 
služby. Každá tato skupina má své určité charakteristické prvky a vlastnosti, které odpovídají potře-
bám cestujících i provozu. Toto pojetí umožňuje provozovatelům vybrat si z existující nabídky pro své 
provozní aplikace vozidlo potřebných vlastností.  


