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Anotace 

 Tato práce se zabývá problematikou spojenou se zvýšením rychlosti nákladní kolejové dopravy. 
Poukazuje na výhody železnice a na možnosti využití železniční sítě. Cílem práce je vyřešit problémy spojené se 
zvýšením rychlosti, představit konstrukci pojezdu železničních nákladních vozů, navrhnout úpravu důležitých 
prvků v konstrukci železničních vozidel nezbytných pro bezpečný provoz vysokou rychlostí. V práci se nejvíce 
zabývám brzdovým systémem a konstrukcí podvozku. 

  



3 
 

Obsah 

1. Úvod................................................................................................................................................................4 

1.1. Výhody železnice......................................................................................................................................4 

1.2. O projektu.................................................................................................................................................4 

2. Konstrukce nákladních vozů...........................................................................................................................5 

2.1. Pojezd........................................................................................................................................................5 

2.1.1. Podvozkový pojezd.....................................................................................................................5 

2.1.2. Brzdový systém..........................................................................................................................7 

2.1.3. Příklady podvozků a jejich parametry........................................................................................9 

3. Dynamika jízdy při vyšší rychlosti....................................................................................................................9 

3.1. Železniční tratě..........................................................................................................................................9 

3.1.1. Konstrukce tratí........................................................................................................................10 

3.1.2. Úspory času a energie..............................................................................................................10 

3.2. Návrh brzdového systému.......................................................................................................................12 

3.2.1. Výpočet kotoučové brzdy.........................................................................................................13 

3.2.2. Faktory ovlivňující brzdění.......................................................................................................14 

3.2.3. Mezní adhezní síla....................................................................................................................14 

3.2.4. Brzdění podle hmotnosti a rychlosti........................................................................................15 

3.3. Přístroje nezbytné pro funkčnost brzdového systému............................................................................17 

3.3.1. Snímač ložení............................................................................................................................17 

3.3.2. Potrubní zrychlovač..................................................................................................................18 

3.3.3. Protismykové čidlo...................................................................................................................19 

3.3.4. Kompatibilita s klasickými vozy................................................................................................19 

3.3.5. Rozvod stlačeného vzduchu a elektrického proudu.................................................................19 

3.3.6. Zásobování elektrickou energií................................................................................................20 

3.3.7. Brzdící hmotnost a procenta....................................................................................................20 

3.4. Trakční vozidla závislá a jejich výkon.......................................................................................................21 

4. Konstrukce vozů pro vyšší rychlosti...............................................................................................................21 

4.1. Změny v konstrukci podvozku.................................................................................................................21 

5. Výhody a nevýhody zvýšení rychlosti............................................................................................................23 

5.1. Výhody.....................................................................................................................................................23 

5.2. Nevýhody.................................................................................................................................................23 

6. Závěr...............................................................................................................................................................23  



4 
 

1. Úvod 

1. 1. Výhody železnice 

 Železniční doprava je již od 18. století rozšířeným způsobem dopravy. Před rozvojem automobilismu 

měla železnice množství výhod a stala se páteřním způsobem dopravy. Železniční doprava byla rychlá  

a spolehlivá. Železnice byla také schopná přepravovat velký objem zboží nebo nákladu najednou. S dalším 

rozvojem dopravy začaly železnici konkurovat i jiné způsoby dopravy, například letecká a silniční. S rozvojem 

těchto způsobů se dostávala železnice postupně do pozadí a její vývoj musel držet krok s dobou. 

Nejdůležitějším mezníkem byl přechod od parní trakce na elektrickou. Díky této změně je železnice efektivnější 

a ekologičtější než dříve. S postupnou rekonstrukcí a automatizací železničních tratí se stala železnice opět 

velkým konkurentem silniční dopravě. Jejími výhodami se kromě rychlosti a schopnosti převážet velký objem 

nákladů stala také plynulost, částečná nezávislost na vnějších podmínkách a šetrnost k životnímu prostředí. 

Projevily se ovšem i nevýhody. Na rozdíl od silniční dopravy je železniční doprava dostupná pouze v místech, 

kam vede trať. Přeprava na kratší vzdálenosti z místa nebo do místa, kde není železnice nebo kde je trať příliš 

zastaralá, se stala neefektivní a časově náročnější než doprava silniční. Efektivními staly pouze dlouhé ucelené 

zásilky. 

 Podívejme se na výhody železnice po technické stránce. Součinitel valivého odporu kola a kolejnice je 

menší než součinitel pneumatiky a silnice. Pohyb kola po kolejnici je stabilnější a bezpečnější než pohyb 

pneumatiky po vozovce i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Pohyb vlaku po trati je sledován pomocí 

elektrického proudu. Díky zabezpečovacímu zařízení, které zpracovává údaje o poloze vlaku, lze zabránit srážce. 

Informace o změně rychlosti nebo zastavení vlaků se může přenášet pomocí elektrického proudu nebo 

rádiových vln na řídící vozidlo. Strojvedoucí je informován o změnách rychlosti nebo o zastavení v dostatečném 

předstihu i za velmi nízké viditelnosti.  

 Železnice má oproti silniční dopravě velkou budoucnost. Možnosti dalšího vývoje železnice jsou široké. 

Můžeme zvyšovat její rychlost, výkon i propustnost. Největší budoucnost má, podle mého názoru, 

kombinovaná doprava, která kombinuje výhody železniční a silniční dopravy. Již dnes se tento model jeví jako 

velmi výhodný. 

1. 2. O projektu 

 Problematika, kterou se budu zabývat, je velmi rozsáhlá a nedá shrnout do projektu o rozsahu 20 

stránek. Abych splnil zadaný rozsah projektu, nebudu se zabývat podrobnostmi, které by bylo s touto 

problematikou nezbytné řešit. 

 Závěry zjištěné v této práci jsou pouze teoretické. Není v mých možnostech uskutečnit pokus nebo 

zkoušku, kterou by se správnost zjištěných věcí ověřila.  
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2. Konstrukce nákladních vozů 

2. 1. Pojezd 

 Pojezd je zařízení umístěné mezi skříní vozidla a kolejemi. Slouží k vedení a nesení skříně vozidla. 

Pojezd může být podvozkový nebo bezpodvozkový. V současné době je využíváno spíše podvozkového pojezdu. 

2. 1. 1. Podvozkový pojezd 

 Podvozek je součástí pojezdu, který je schopný otáčivého pohybu kolem vertikální osy. Užití podvozků 

umožňuje konstrukci delších vozů, protože rozvor podvozku je menší než rozvor bezpodvozkového vozidla, 

a tím umožňuje snazší průjezd obloukem a menší opotřebení stykových částí. 

 Podvozek se může skládat z následujících částí : 

  Dvojkolí vzniká nalisováním kol na nápravu. U dvojkolí se sledují následující rozměry. Vzdálenost 

styčných kružnic, průměr kola, rozchod okolků, rozkolí, tloušťka obruče a míra qr tedy míry strmosti okolku.  

K měření těchto rozměrů slouží qr měrka. Přiložením měrky zjistíme, zdali je kolo schopné bezpečné jízdy.  

U dvojkolí se sleduje i jeho ohmický odpor, který mezi oběma koly dvojkolí musí být maximálně 0,01 ohm. 

Vodivosti dvojkolí se využívá při detekci vozidla v kolejovém obvodu.  

 Rám je základní částí podvozku. Dělí se na několik částí: podélník, příčník, čelník. Rám je se skříni 

vozidla spojen kulovou tornou, která umožňuje pohyb kolem svislé osy a menší výchylky okolo vodorovných os. 

Rámy mohou být uzavřené, otevřené (bez čelníku) nebo polouzavřené. Na rám podvozku působí mnoho sil 

způsobených tíhou vozidla a nákladu, nerovnostmi kolejnice, jízdou v obloucích, brzděním a zrychlováním. 

 Vypružení tlumí svislý a příčný pohyb, vzniklý při nájezdu na nerovnosti kolejnice, při brzdících  

a tažných účincích a při kmitavém pohybu vlivem příčných vůlí. Zajišťuje přenos sil mezi skříní, rámem podvozku 

a ložiskem ve všech směrech. Mezi základní prvky vypružení patří pružina (listová, šroubovitá, pryžová, 

vzduchová) a tlumič (hydraulický, třecí). Vypružení listovými pružinami nevyžaduje tlumiče, tlumící účinek je 

vytvářen třením mezi jednotlivými listy. U ostatních typů pružin je k tlumení kmitavých pohybů využito 

paralelního zařazení třecích nebo hydraulických tlumičů. Pružiny a tlumiče mohou být zastoupeny v libovolném 

počtu a to v sériovém nebo paralelním rozmístění. Vypružení může být primární nebo sekundární. 

Primární vypružení umožňuje pohyb ložiska dvojkolí vůči rámu podvozku. Existuje množství různých typů, z 

nichž nejrozšířenější jsou šroubovité pružiny umístěné mezi ložiskovou skříní a rámem podvozku. Uvnitř pružiny 

je umístěn svislý trn, který je pevně spojen s rámem podvozku a pohyblivě s ložiskovou skříní.  

Sekundární vypružení umožňuje pohyb rámu podvozku vůči skříni vozidla. Je zpravidla provedeno následujícím 

způsobem. Na rámu podvozku pomocí závěsek je zavěšen nosič vypružení. Na něm jsou uloženy pružiny  

a tlumič. Na pružinách a tlumiči je umístěna kolébka, ve které je otočný čep zajištující pohyblivé spojení se 

skříní vozidla. Po stranách kolébky jsou umístěny kluznice. Kolébka musí být připevněna k rámu podvozku 

podélným táhlem, aby se omezilo její kmitání. Nosič pružnic může být nahrazen rámem podvozku, který je mezi 

nápravami snížen ke kolejnici. Sekundárního vypružení se využívá u podvozků pro osobní dopravu a pro vyšší 

rychlosti. 

Modernější podvozky obsahují také mechanické zařízení, které podle stlačení vypružení určí tíhu nákladu  

a přizpůsobí účinnost brzd pro aktuální stav ložení. 

 Ložisko přenáší síly mezi dvojkolím a ložiskovou skříní. Ložisko by mělo klást co nejmenší odpor při 

otáčivém pohybu dvojkolí. Ložisko je uloženo v ložiskové skříni, která je uzpůsobena k vedení dvojkolí  
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a uchycení primárního vypružení. Ložiska mohou být kluzná nebo valivá. Kluzná ložiska jsou nevýhodná,  

protože se více opotřebovávají a kladou větší odpor. Valivá ložiska mohou být válečková, soudečková  

a kuželíková. Zbývající prostor bývá v ložisku vyplněn mazacím médiem, kterým se má snížit odpor. 

 Kluznice mají za úkol utlumit případný náraz vozové skříně do rámu podvozku. Jsou pomocí 

šroubovitých pružin spojeny s rámem podvozku. Kluznici může tvořit také pryžový blok. Mezi kluznicí a skříní 

vozu musí být minimální mezera daná předpisy. 

 Protismykové čidlo má za úkol zabránit smyku dvojkolí. Na ložiskové skříni je umístěn generátor, který 

při otáčení dvojkolí generuje napětí. Porovnáváním napětí na dvojkolích se vyhodnocuje, které jde do smyku.  

V případě detekce rozdílného napětí na jednom dvojkolí se upustí tlak z brzdového válce, aby se brzdící účinek 

na dvojkolí snížil. 

 Rozsochy zajišťují vedení dvojkolí. Rozsochy vedou ložiskovou skříň a umožňují ložisku svislý pohyb.  

Na spodních hranách rozsoch je připevněná rozsochová spojka, kterou je nutné při vyvázání dvojkolí odstranit. 

Rozsochy mohou být nahrazeny pasnicemi, které pružně spojují ložiskovou skříň a rám podvozku. 

 Vodící příložky zajišťují snadné smýkání ložiskové skříně po rozsochách. 

 Zarážky představují horní mez, kam se může ložisková skříň dostat při pohybu mezi rozsochami.  

 Snímač ložení je zařízení, které plynule reguluje účinnost brzdy vozu podle jako aktuální hmotnosti.  

Díky tomuto zařízení se eliminují podélné síly působící mezi loženými a prázdnými vozy. 

 Při konstrukci podvozku na vyšší rychlosti se musí klást důraz na určité prvky. Rám podvozku by měl 

mít mohutnější stavbu, protože při vysoké rychlosti na něj mohou působit větší rázy než při rychlosti malé.  

U stávajících nákladních podvozků je pouze primární vypružení. Podvozek pro vyšší rychlosti by měl kromě 

primárního vypružení obsahovat i sekundární vypružení, včetně tlumení, tak jak tomu je u podvozků osobních 

vozů. Díky těmto prvkům ve vypružení by se dosáhlo lepšího tlumení vertikálního pohybu. Utlumily by se také 

náhlé síly působící na konstrukci podvozku a snížilo by se  napětí uvnitř rámu podvozku. Dalším prvkem, který 

rozhodně nesmí na podvozku chybět, je protismykové čidlo. U dalších částí podvozku by nemuselo dojít  

k výraznější změně v konstrukci. Problematikou konstrukce podvozku pro vyšší rychlost se budu zabývat více v 

kapitole č. 4.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 - Podvozek GP 200 osobního vozu se sekundárním vypružením s vlastními popisky

1
 

                                                             
1 zdroj: http://www.vagony.cz/ 

1 - tlumič primárního vypružení    8 - tlumič sekundárního vypružení 
2 - protismykové čidlo     9 - kolébka 
3 - ložisková skříň     10 - závěska nosiče vypružení 
4 - podélné táhlo (tlumí vodorovný pohyb kolébky)  11 - pasnice (vedení dvojkolí) 
5 - kotouč brzdy      12 - rám podvozku (podélník) 
6 - nosič sekundárního vypružení    13 - pružiny primárního vypružení 
7 - pružiny sekundárního vypružení  
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Obr. 2 - Podvozek Y 25 Lsd 1 nákladního vozu s vlastními popisky

2
 

 

2. 1. 2. Brzdový systém 

 Při brzdění se část kinetické energie vozidla a rotační energie dvojkolí přemění na vnitřní energii. Brzdy 

mohou být různě účinné, čím větší je účinnost brzd, tím menší je dráha potřebná k zastavení vlaku. Musí se 

ovšem dbát na to, aby při brzdění nebyla překročena maximální míra adheze. V takovém případě by se dvojkolí 

dostalo do smyku. Brzdový systém má pneumatickou a mechanickou část. Pneumatická část pomocí tlaku 

vzduchu vyvolává sílu v mechanické části, která brzdící sílu přenáší až na dvojkolí. Mechanická část špalíkové 

brzdy je tvořena tyčovím, pomocí kterého je síla z brzdového válce přivedena na brzdový špalík. U kotoučové 

brzdy je mechanická část upravená podle toho, kolika brzdovým kotoučům náleží jeden brzdový válec.  

 Nejrozšířenější brzdové systémy jsou založeny na třecím principu. Rozlišujeme špalíkové, bubnové, 

kotoučové brzdy a kolejnicové elektromagnetické. Příklad brzdy, která není založena na třecím principu, je 

vířivá elektromagnetická brzda. 

U špalíkové brzdy vzniká brzdicí účinek třením brzdových špalíku o jízdní plochu kola. Tento typ brzd je typický 

velkou hlučností. Účinnost špalíkových brzd se zvyšuje se snižující rychlostí. Může tedy snadno dojít  

k překročení maximální hodnoty adheze při malé rychlosti. Tento typ brzdy je nevhodný pro vysoké rychlosti, 

protože při konstantním brzdění se kolo zahřívá na vysoké teploty. Při chladnutí mohou v kolu vzniknout 

trhliny. Tyto brzdy jsou typické pro starší osobní vozy a nákladní vozy do rychlosti 140 km/h. 

Kotoučové brzdy brzdí pomocí sevření brzdového kotouče dvojicí brzdových čelistí. Kotoučových brzd se 

využívá při vyšších rychlostech. Jejich účinek je stálý a nemění se s rychlostí. Tato brzda má vyšší brzdící výkon 

než špalíkové brzdy. Používá se pro rychlosti 140 km/h a vyšší. 

Elektromagnetická kolejnicová brzda dosahuje vysoké účinnosti. Skládá se z cívky a magnetu. Při průchodu 

proudu cívkou se magnet přitáhne ke kolejnici a pomocí třecí síly zpomaluje vozidlo. 

 Kolejová vozidla mají dva typy brzdy: průběžná samočinná a přímočinná. Pomocí průběžné brzdy 

můžeme ovládat brzdící účinek v celé soupravě jedním brzdičem.  

Průběžná samočinná brzda brzdí celý vlak pomocí hlavního potrubí. Při snížení tlaku v hlavním potrubí pustí 

rozvaděč každého vozu vzduch z pomocného vzduchojemu do brzdového válce, tím se v brzdovém válci zvýší 

tlak a vlak brzdí. Při zvýšení tlaku v hlavním potrubí zaujme rozvaděč takovou polohu, při které se tlakuje 

                                                             
2 zdroj: http://www.parostroj.net/ 

1 - rám podvozku (podélník)  5 - závěska 
2 - rozsochy    6 - ložisková skříň 
3 - brzdový špalík    7 - ložisko 
4 - botka brzdového špalíku  8 - pružina primárního vypružení 
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pomocný vzduchojem a z brzdového válce se vypouští vzduch. Samočinná brzda je schopna samovolně začít 

účinkovat při poruše brzdového systému (např. únik vzduchu z potrubí).  

Přímočinnou brzdou se může brzdit pouze vozidlo, na kterém je umístěna. Pomocí brzdiče přímočinné brzdy se 

pustí stlačený vzduch přímo do brzdového válce a vozidlo začne brzdit. 

U moderních hnacích vozidel je tlak v hlavním potrubí regulován pomocí elektronicky řízeného brzdiče. 

 Na pokles tlaku v hlavním potrubí můžou zareagovat vozy v soupravě s různým zpožděním. Zavádí se 

proto tzv. průrazná rychlost, která se vypočítá jako podíl délky hlavního potrubí v soupravě ku času, který 

uběhne od změny polohy brzdiče k začátku plnění posledního brzdového válce v soupravě. Podle času plnění  

a vyprazdňování rozlišujeme dva režimy brzd: nákladní, osobní. Dále existuje režim rychlíkový, ve kterém se 

upravuje tlak v brzdovém válci podle rychlosti. Osobní i nákladní vozy pro rychlosti vyšší než 120 km/h musí být 

vybavovány rychlíkovou brzdou. 

 Pro urychlení účinku brzd se používá elektropneumatická brzda. Protože pokles tlaku v dlouhém 

hlavním potrubí je postupný, používají se elektrické impulsy k řízení ventilů, který regulují tlak v HP. Pokud se 

na lokomotivě změní poloha brzdiče brzdy účinkují okamžitě v celé soupravě. Elektropneumatická brzdy 

urychluje brzdění i odbrzdění. 

Elektropneumatická brzda přímočinná ovládá pomocí elektrických impulsů ventil mezi pomocným 

vzduchojemem a brzdovým válcem (brzdění) a ventil mezi brzdovým válcem a okolím (odbrzdění). 

Elektropneumatická brzda samočinná reguluje pomocí elektrických impulsů ventil, který je mezi hlavním 

potrubím a okolím, způsobující okamžitý pokles tlaku v hlavním potrubí. Druhý ventil, který spojuje pomocný 

vzduchojem a hlavní potrubí, zajišťuje okamžitý nárůst tlaku v hlavním potrubí stlačeným vzduchem  

z napájecího potrubí. Elektrodynamické brzdy pracuje nezávisle na tlakové. 

Dále existuje také zařízení, které urychluje pouze počátek brzdění. Toto zařízení se nazývá potrubní zrychlovač. 

Jeho úkolem je upustit tlak z hlavního potrubí okamžitě ve všech vozech soupravy na základě vyslaného 

elektrického impulsu. 

Obr. 3 - Vzduchová část pneumatického brzdového systému
3
 

 Brzdící účinek vozu se může regulovat také podle jeho aktuální hmotnosti. K tomuto se využívá buď 

mechanický přestavovač podle ložení, nebo automatický snímač ložení umístěný na vypružení. Tyto systémy 

regulují tlak v brzdovém válci.  

                                                             
3 zdroj: Heller Petr, Dostál Josef, Kolejová vozidla II., skripta ZČU v Plzni, 2009, ISBN 978-80-7043-641-7 

K - kompresor   
BV - brzdový válec 
HV - hlavní vzduchojem  
SK - spojkový kohout 
BS - brzdič samočinné brzdy 
SP - brzdové spojky 
BP - brzdič přímočinné brzdy 
Z - záchranná brzda 
HP - hlavní potrubí  
DZ - dvojitá záklopka 
R - rozvaděč   
ZV - zpětný ventil 
PV - pomocný vzduchojem 
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 Brzdový systém podvozku pro vyšší rychlost by měl být vybaven kotoučovou brzdou s vyšším počtem 

kotoučů. V ideálním případě by měl obsahovat takový typ brzdy, který není závislý na adhezi. Použitím tohoto 

typu by se ovšem výrazně zvýšily náklady na jeho výrobu, proto instalaci těchto systémů nepovažuji  

za nezbytnou. Dalším důležitým prvkem, který musí být součástí brzdového systému, je elektropneumatický typ 

brzdy nebo alespoň potrubní zrychlovač. Posledním a nejdůležitějším prvkem je automatický snímač ložení. 

Toto zařízení by bylo klíčové pro zastavení vozu na dané dráze bez prokluzování kol. Problematikou brzdového 

systému se budu více zabývat k kapitole č. 3. 

2. 1. 3. Příklady podvozků v ČR a jejich parametry 

 Podvozek UIC 30 

 Dodnes používané podvozky s obdélníkovým rámem zavěšeným pomocí dlouhých hraníků na listových 

pružnicích. 

 

Obr. 4 - Podvozek UIC 304 

 Podvozek Y 25 Cs 

 Podvozky typu Y 25 jsou dnes jedním z nejrozšířenějších typů podvozků pro nákladní vozy. Podvozky 

tohoto typu jsou užívány v různých modifikacích (Cs, Css, Rs, Rss, Rsi, Rssi, Lsd, Lssd, Lsdi). U typů C a R je 

maximální zatížení na nápravu 20 t při rychlosti 100 km/h (s) nebo 120 km/h (ss) . U typů L je dovolené zatížení 

22,5 t při rychlosti 100 km/h nebo 120 km/h. Podvozky mají primární vypružení provedené pomocí 

šroubovitých pružin. Brzdění zajišťují špalíkové brzdy. 

 

Obr. 5 - Podvozek Y 25 Cs
5
 

3. Dynamika jízdy při vyšší rychlosti 

3. 1. Železniční tratě 

 Při zvyšování rychlosti nás budou zajímat hlavně konstrukční schopnosti tratě a pojezdu. U pojezdu 
bude pak nejdůležitější částí brzdový systém a konstrukce podvozku. 
 

                                                             
4
 zdroj: Heller Petr, Dostál Josef, Kolejová vozidla II., skripta ZČU v Plzni, 2009, ISBN 978-80-7043-641-7 

5
 zdroj: Kubiš Emil, Konstrukce železničních vozů, Výzkumný ústav železniční - oblast vozového hospodářství, 

Bratislava, 1988 
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3.1.2. Konstrukce tratí 

 Železniční nákladní doprava má největší výhody při přepravě ucelených vlaků na dlouhé vzdálenosti. 

Aby zvýšení rychlosti bylo efektivní, musí být traťová rychlost vysoká a stálá. U českých tratí není toto pravidlo 

splněno. České koridory jsou konstruovány pouze na rychlost 160 km/h a pouze v některých úsecích. Ušetřený 

čas by se tak pohyboval v řádu desítek minut. Přesuneme-li se do zahraničí, nalezneme takové tratě, které jsou 

konstruovány na rychlost 200 km/h a více v celé své délce. 

 Pro zjištění úspory času na českých koridorech jsem provedl následující analýzu. V úseku Praha Libeň 

až Česká Třebová jsem vypočítal jízdní dobu při maximálních traťových rychlostech. Výsledná jízdní doba byla 

cca 1 hodina 23 minut. Poté jsem spočítal maximální jízdní dobu při maximální povolené rychlosti 100 km/h, 

kterou je schopna většina ložených nákladních vozů dosáhnout. Jízdní doba při této rychlosti je cca 1 hodina 50 

minut. Jízdní doba se zkrátila o 25 %. Podobný výsledek by se dal očekávat i u ostatních koridorových tratí v ČR. 

Způsob měření byl velmi nepřesný, proto beru výsledky pouze jako orientační. Je tedy zřejmé, že zvyšování 

rychlosti má význam pouze pro dálkovou dopravu. Například v úseku Děčín - Třinec by se jízdní doba zkrátila o 1 

hodinu a 15 minut. Pro vnitrostátní přepravu tedy nemá zvýšení rychlosti velký efekt. Nákladní kolejová 

doprava má ovšem většinou mezinárodní charakter. 

 Vysokorychlostní tratě se nedělí do klasických kategorií A, B, C, D, E. Je proto těžké určit jaké 

maximální zatížení na nápravu může vůz mít. Podle souprav, které po vysokorychlostních tratích jezdí, jsem 

odhadl, že zatížení 20 t na nápravu by mohlo postačit pro bezpečnou jízdu. Nesmíme zapomenout, že nízká 

rychlost ložených nákladních vozů je dána zejména konstrukcí pojezdu a ne konstrukcí tratě. Pro výpočty 

brzdících účinků jsem používal hodnotu 22,5 t, aby vozy nejezdily na hranici svých možností. Jako maximální 

sklon tratě pro vysokou rychlost jsem určil 20 promile, protože jsem nenašel žádnou trať, která by měla větší 

podélný sklon. 

3. 1. 3. Úspory času a energie 

 Ušetřený čas a energii jsem zjišťoval na ideálních úsecích o vzdálenosti 300 km - 2000 km při 

průměrných rychlostech 100 km/h, 140 km/h a 170 km/h. Aby se výpočet spotřeby ideální trasy alespoň trochu 

přiblížil trase reálné, stanovil jsem následující parametry. Vlak jedoucí 100 km/h zastaví jednou za 100 km, vlak 

jedoucí 140 km/h zastaví jednou za 175 km, vlak jedoucí 170 km/h zastaví jednou za 250 km. Tyto hodnoty jsou 

dané tím, že při vyšší rychlosti bude lepší plynulost provozu a pomalý nákladní vlak nebude muset být 

předjížděn rychlým osobním vlakem. Dále jsem stanovil, že jedna pětina trasy má podélný sklon 20 promile, 

rychlost větru je 7 m/s. Vlak musí při rovnoměrném pohybu překonávat odpor prostředí (rychlost vlaku + 

rychlost větru) a valivý odpor (součinitel valivého odporu = 0,0005). 

 Vztah pro jízdní dobu (vztah 1) lze určit jako součet jízdní doby při rovnoměrném pohybu a při 

zrychleném pohybu (počet zrychlených pohybů je stejný jako počet zastavení vlaku). Člen s/l vyjadřuje počet 

zastavení během jedné trasy: 

         
 

 
 

 

 
 
 

 
            

 

 
 

 Výsledný vztah (3) pro spotřebu energie (práci) vypočítáme jako součet práce vykonané při určitém 

počtu rozjezdů, práce vykonané při překonávání odporu prostředí, práce vykonané při překonávání valivého 

odporu a práce vykonané k zachování rovnoměrného pohybu po nakloněné rovině. Při výpočtu práce potřebné  

k překonání valivého odporu nesmíme zapomenout, že při vodorovném pohybu je velikost síly působící kolmo 

na kolejnice jiná než při pohybu po nakloněné rovině. Práce potřebná k zachování rovnoměrného pohybu  

na nakloněné rovině je vykonávána pouze na jedné pětině trasy, jak jsem stanovil. Člen s/l opět vyjadřuje počet 

zastavení během jedné trasy. Vztah má následující podobu: 
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 Ve vztahu 4 je výpočet úhlu nakloněné roviny o podélném sklonu 20 ‰. 

            
 

   
          

 Spotřebovaná energie za jednu trasu W  se vypočítá ze vztahu 5: 

               

kde: t.........jízdní doba (s) 
 W......spotřeba lokomotivy (W.s) 
 s.........délka úseku (m) 
 l..........vzdálenost, po které vlak jednou zastaví (m) 
 m.......hmotnost vlaku (1587000 kg - 20 vozů o hmotnosti 75 t a lokomotiva o hmotnosti 87 t) 
 F........tažná síla lokomotivy (při použití silné lokomotivy F = 280 000 N) 
 v.........rychlost vlaku (m/s) 
 CX........součinitel odporu (1,2)

6
 

 S..........kolmý průřez lokomotivy (výška lokomotivy . šířka lokomotivy = 4,6.3 = 13,8 m2) 
 ρ.........hustota vzduchu (1,29 kg/m3) 
 vv........rychlosti větru ( průměrně 16 m/s) 
 ξ..........součinitel valivého odporu (0,0005) 
 FN........složka tíhové síly působící kolmo na koleje (m.g.cos (α) = 1587000.9,81.cos(1°8´´) N) 
 R.........poloměr kola (0,46 m) 
 FG........tíhová síla působící na soupravu (m.g = 1587000 . 9,81 N) 
 a.........zrychlení vlaku při rozjezdu (m.s-2) 
 α........úhel nakloněné roviny při podélném sklonu 20 promile 
 W´.....energie spotřebovaná za jednu trasu (J) 
 
 t1 ......jízdní doba při rychlosti 100 km/h 
 t2.......jízdní doba při rychlosti 140 km/h 
 t3.......jízdní doba při rychlosti 170 km/h 
 ∆ t1....rozdíl jízdní doby při rychlosti 100 km/h a 140 km/h 
 ∆ t2....rozdíl jízdní doby při rychlosti 100 km/h a 170 km/h 
 
 W´1........ spotřebovaná energie na jednu trasu při 100 km/h 
 W´2.........spotřebovaná energie na jednu trasu při 140 km/h 
 W´3.........spotřebovaná energie na jednu trasu při 170 km/h 
 

s (km) t1 (h) t2 (h) t3 (h) ∆ t1 (h) ∆ t2 (h) 

300 3,0 2,1 1,8 0,9 1,2 

500 5,0 3,6 2,9 1,4 2,1 

700 7,0 5,0 4,1 2,0 2,9 

900 9,0 6,4 5,3 2,6 3,7 

1100 11,0 7,9 6,5 3,1 4,5 

1300 13,0 9,3 7,7 3,7 5,4 

1500 15,0 10,7 8,8 4,3 6,2 

1700 17,0 12,2 10,0 4,9 7,0 

1900 19,0 13,6 11,2 5,4 7,8 

2000 20,0 14,3 11,8 5,7 8,2 

Tabulka 2 - Ušetřený čas v závislosti na rychlosti a vzdálenosti 

                                                             
6 Pro zjednodušení uvažuji, že čelo lokomotivy má tvar rovinné desky. 
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 Z tabulky 2 je patrné, že při přepravě na velké vzdálenosti je vyšší úspora času než při přepravě  
na vzdálenosti malé. Úspora času je daná vyšší průměrnou rychlostí a menším počtem zastavení a následných 
rozjezdů.  
 

s (km) W´1 (kW) W´2 (kW) W´3 (kW) 

300 1473,64 1179,09 1003,30 

500 4093,45 3275,24 2786,94 

700 8023,16 6419,47 5462,41 

900 13262,78 10611,78 9029,70 

1100 19812,30 15852,16 13488,81 

1300 27671,73 22140,62 18839,74 

1500 36841,06 29477,16 25082,49 

1700 47320,30 37861,78 32217,07 

1900 59109,44 47294,47 40243,47 

2000 65495,22 52403,84 44591,10 

Tabulka 3 - Ušetřená energie v závislosti na rychlosti a vzdálenosti 
 
 Z tabulky č. 3 je zřejmé, že při vyšší rychlosti je výsledná spotřeba za jednu trasu menší. Tato 
skutečnost je dána dvěma faktory. Při vyšší rychlosti musí vlak překonávat větší odporové síly. Jízdní doba při 
vysoké rychlosti je však nižší než jízdní doba při rychlosti malé, a proto překonává vlak při vysoké rychlosti 
odporové síly po menší dobu než při rychlosti malé. Při vyšší rychlosti je menší počet zastavení, a proto také 
menší spotřeba při rozjezdech soupravy. 
 

 

Obr. 6 - Mapa evropských vysokorychlostních tratí
7
 

3. 2. Návrh brzdového systému 

 Pro vozy jedoucí vysokou rychlostí je třeba navrhnout takový brzdový systém, který bude natolik 

účinný, aby byl schopný bezpečně zastavit vůz na dané vzdálenosti. Protože bude brzda založena na třecím 

principu, jsou naše možnosti zvyšování účinnosti omezené adhezí. 

 Přítlak na brzdový kotouč lze vypočítat v závislosti na tlaku v brzdovém válci, obsahu brzdového válce a 

konstrukci mechanické části brzdy. Brzdící hmotnost vlaku lze zvýšit přidáním brzdových kotoučů nebo 

zvýšením přítlaku na brzdový kotouč tak, aby nedošlo k překročení maximální míry adheze. 

                                                             
7 zdroj: http://www.cs.wikipedia.org/wiki/Vysokorychlostn%C3%AD_tra%C5%A5 
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3. 2. 1. Výpočet kotoučové brzdy 

 Pro výpočet brzdy potřebujeme několik základních vztahů: 

(6)  SV=π.rV
2
 (7)   F1=pV.SV - FVR  (8)   F2=F1.a/b (9)  F3=2.F2.f (10)   F4=n.F3.r/2.R 

kde: 

 SV ......obsah brzdového válce 

 F1.......skutečná síla brzdového válce 

 F2........přítlační síla na brzdový kotouč z jedné strany 

 F3........třecí síla vyvolávající brzdící účinek na jednom brzdovém kotouči 

 F4........třecí síla vyvolávající brzdící účinek na jednom kole na jeho obvodu 

 n.........počet brzdovým kotoučů 

 

Známé veličiny: 

 dV = 0,228 m .....................průměr brzdového válce 

 rV = 0,114 m ......................poloměr brzdového válce 

 pv = 3,7.10
5
 Pa ...................tlak v brzdovém válci 

 FVR = 1 000 N .....................vratná síla pružiny brzdového válce 

 a = 0,2 m ...........................rameno mezi brzdovým válcem a osou otáčení 

 b = 0,1 m ...........................rameno mezi osou otáčení a středem brzdové destičky 

 r = 0,22 m .........................střední poloměr styčné kružnice kotouče a destičky 

 R = 0,46 m ........................poloměr kola 

 f = 0,4..................................součinitel smykového tření mezi brzdovou destičkou a brzdovým kotoučem 

 μ = 0,15.............................součinitel adheze 

 n = 3...................................počet brzdových kotoučů 

výpočty: 

 Po dosazení vztahů 6, 7, 8, 9 do vztahu 10, dostaneme vztah 11. Úpravou vztahu 11 dostaneme vztah 

12. 

            
       

   
         

        
              

        
                                                     

            
 

    
    

      

       
      

                          

 Zjistil jsem, že síla brzdící na obvodu jednoho kola je 16,2 kN. Síla brzdící celý vůz se vypočítá 

vynásobením počtu kol touto sílou (vztah 13). Síla brzdící vůz FB je 129,6 kN. 
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Obr. 7 - Schéma kotoučové brzdy8 

 Na obrázku 7 je schematicky znázorněna konstrukce kotoučové brzdy na jednom podvozku. Každému 

brzdovému kotouči náleží jeden malý brzdový válec. Do brzdového válce je přiveden stlačený vzduch  

z pomocného vzduchojemu. Síla roztahující válec se pomocí ramene přenese k brzdovému kotouči, kde bude 

působit jako přítlačná síla na brzdový kotouč. 

3. 2. 2. Faktory ovlivňující brzdění 

 Výpočet byl proveden pro ideálně rovnou trať. Pro reálný výpočet musíme brát v úvahu ještě sklonové 

poměry trati. Maximální podélný sklon železniční tratě je 40 ‰. Tratě pro vysokou rychlost jsou obvykle 

konstruovány s menším podélným sklonem. Pro moje účely volím maximální hodnotu podélného sklonu 20 ‰. 

Ve vztahu 14 je uveden výpočet síly působící na vůz na nakloněné rovině. Dalším významným faktorem 

ovlivňujícím celou jízdu je odpor vzduchu (vztah 15). Ve vztahu 15 jsem uvažoval nejméně příznivý směr větru, 

tedy zadní. Kvůli tomuto předpokladu je od rychlosti vlaku odečtena rychlost větru. Jako maximální rychlost 

větru volím 16 m/s. Šířka lokomotivy je přibližně 3 m a výška přibližně 4,6 m. 

            
 

   
          

                                   

             
 

 
         

                                    

kde: F1.....vodorovná síla působící na soupravu při jízdě po nakloněné rovině se spádem 20 promile 
 FO ....odporová síla prostředí 
 FG.....tíhová síla působící na jeden vůz (m.g) 
 m.....hmotnost vozu 
 ρ......hustota vzduchu (1,29 km/m3) 
 vv......rychlost větru (průměrný hodnota 16 m/s) 
 v......rychlost vlaku (průměrná hodnota 120 km/h = 33,3 m/s) 
 S.....kolmý průřez lokomotivou (13,8 m2) 
 α.....úhel nakloněné roviny 
 CX....součinitel odporu (1,2)9 
 

3. 2. 3. Mezní adhezní síla 

 Při výpočtech brzdící síly je limitující hodnotou mezní adhezní síla, po jejímž překročení dochází  

k prokluzování kola. Při výpočtech adhezní síly se používá součinitel adheze 0,15. Vypočítána je zde mezní 

adhezní síla působící na všechny čtyři dvojkolí. 

(16)    FAD max=m.g.μ = m.9,81.0,15 

                                                             
8
 vlastní obrázek 

9 pro zjednodušení uvažuji, že čelo lokomotivy má tvar rovinné desky. 
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kde: m...............hmotnost vozu (maximální přípustná hodnota 90 t) 
 μ................součinitel adheze (0,15) 
 FAD max........maximální adhezní síla 
 

3. 2. 4. Brzdění podle hmotnosti a rychlosti 

 Při brzdění nesmí být brzdná síla na obvodu kola větší než adhezní síla ve styku kola a kolejnice, jinak 

dojde ke smyku. Adhezní síla je přímo úměrná hmotnosti vozu. Brzdící síla se musí podle hmotnosti regulovat 

tak, aby nedošlo k překročení maximální adhezní síly při aktuální hmotnosti. 

 Pro výpočty a sestrojení grafů jsem použil vztah pro maximální adhezní sílu (vztah 16), hodnotu brzdící 

síly jsem stanovil o 3 kN menší než je hodnota síly adhezní (vztah 18). Jako brzdnou vzdálenost jsem použil  

1000 m. V následujících výpočtech jsem již uvažoval vliv odporu vzduchu a vliv podélného sklonu tratě.  

Ve vztahu 17 je uveden výpočet maximální rychlosti při dané brzdící síle (vztah 13), hmotnosti a brzdné 

vzdálenosti. 

              
              

 
                           

kde: s......brzdná dráha (smax = 1000 m) 
 FB.....brzdící síla jednoho vozu 
 vmax...maximální rychlost na trati s brzdnou vzdálenosti 1000 m 
 

 Z tabulky č. 4 a grafu je patrné, že při snižující 

se hmotnosti vozu se snižuje maximální adhezní síla, 

proto se musí snížit i maximální brzdící síla. Zpomalení, 

tedy podíl síly a hmotnosti, zůstává konstantní. Protože 

brzdící síla se blíží adhezní síle je nezbytné instalovat 

protismykové zařízení. V případě, že by došlo k 

náhlému snížení součinitele adheze, protismykové 

zařízení zabrání prokluzování dvojkolí. 

Tabulka 4 - Adhezní síla celého vozu, maximální brzdící síla celého vozu, maximální rychlost na trati s brzdnou 
vzdálenosti 1000 m při dané hmotnosti 
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m (t) FAD max (kN) FB (kN) vmax (km/h) 

20 29,4 26,4 182 

30 44,1 41,1 182 

40 58,9 55,9 182 

50 73,6 70,6 182 

60 88,3 85,3 182 

70 103,0 100,0 182 

80 117,7 114,7 182 

90 132,4 129,4 182 
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 Abychom mohli zajistit brzdění podle nákladu, musíme do brzdového 

systému instalovat zařízení, které bude omezovat maximální tlak v brzdovém válci 

 v závislosti na hmotnosti tak, aby nedošlo k překročení adhezní síly. Zařízení by 

dostávalo informaci ze snímače ložení. Mohlo by být kalibrováno na hodnoty  

v tabulce č 5. Tyto hodnoty jsem vypočítal na základě vztahu pro tlak v brzdovém válci 

(vztah 12). Za brzdící sílu na jednom kole F4 dosadíme brzdící sílu působící na celý vůz 

rozdělenou na osm částí (počet kol vozu) (vztah 19). Brzdící sílu působící na celý vůz FB 

dosadíme ze vztahu 18. Výsledný vztah 20 byl použit pro výpočet hodnot v tabulce 

 č. 5. 

            
 

    
    

      

       
                              

  
 

 

           
 

    
    

       
 

    

       
      

Tabulka 5 - Maximální tlak v BV při dané hmotnosti vozu 

 V tabulce níže jsou hodnoty tlaku v BV potřebné pro zastavení vozu při dané hmotnosti z dané 

rychlosti na dráze 1000 m. Pro výpočet jsem použil vztah pro tlak v BV (vztah 12). Brzdící sílu jsem vypočítal ze 

vztahu 21. Výsledný vztah 22 byl použit pro výpočet hodnot v tabulce č. 6. Hodnoty tlaku jsou v kPa. 

 

           
    

   
            

 

    
    

 
    

   
                     

   

 

       
       

Tlak v BV při brzdné vzdálenosti 1000 m z dané rychlost 

m (t) 20 30 40 50 60 70 80 90 

v (km/h)                 

100 46,9 62,4 77,8 93,3 108,7 124,2 139,7 155,1 
110 51,2 68,8 86,5 104,1 121,7 139,3 157,0 174,6 

120 55,9 75,9 95,9 115,9 135,9 155,9 175,9 195,9 

130 61,1 83,7 106,2 128,8 151,3 173,9 196,5 219,0 

140 66,6 93,0 117,3 142,7 168,0 193,4 218,7 244,0 

150 72,6 100,9 129,3 157,6 185,9 214,2 242,6 270,9 

160 79,0 110,5 142,0 173,5 205,1 236,6 268,1 299,6 

170 85,8 120,7 155,6 190,5 225,4 260,3 295,2 330,1 

175 89,3 126,0 162,7 199,4 236,1 272,8 309,4 346,1 

180 93,0 131,5 170,0 208,5 247,0 285,5 324,1 362,6 

Tabulka 6 - Tlak v BV při brzdné vzdálenosti 1000 m 

 Následující tabulka č. 7 ukazuje minimální brzdnou vzdálenost v metrech při dané hmotnosti  

a rychlosti a při maximálním tlaku v brzdovém válci pro dané hodnoty. Z tabulky je patrné, že zábrzdná 

vzdálenost je stejná pro zatížení 20 tun i 90 tun. Tento jev je daný rozdílnou maximální adhezní respektive 

brzdící silou při různém zatížení vozu. Účinnost brzdění podle aktuální hmotnosti vozu zajišťuje snímač ložení a 

přídavný ventil.  Hodnoty byly vypočteny podle vztahu 23, který vznikl upravením vztahu 21. 

 

          
    

            
    

    

                            
 

 

Maximální tlak v BV 

m (t) p MAX (kPa) 

20 94,98 

25 114,60 

30 134,22 

35 153,84 

40 173,47 

45 193,09 

50 212,71 

55 232,33 

60 251,96 

65 271,58 

70 291,20 

75 310,82 

80 330,45 

85 350,07 

90 369,69 
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Minimální brzdná vzdálenost při maximálním tlaku v BV 

m (t) 20 30 40 50 60 70 80 90 

v (km/h)                 

100 299,7 300,4 300,8 301,1 301,2 301,3 301,4 301,7 

110 362,6 363,5 364,0 364,3 364,5 364,6 364,7 365,0 

120 431,5 432,6 433,2 433,5 433,8 433,9 434,0 434,4 

130 506,4 507,7 508,4 508,8 509,1 509,3 509,4 509,8 

140 587,3 588,9 589,6 590,1 590,4 590,6 590,8 591,2 

150 674,2 676,0 676,9 677,4 734,0 678,0 678,2 678,7 

160 767,1 769,1 770,1 770,7 835,1 771,4 771,6 772,2 

170 866,0 868,3 869,4 870,1 942,8 870,8 871,1 871,8 

175 917,7 920,1 921,3 922,0 922,5 922,8 923,1 923,8 

180 970,9 973,4 974,7 975,4 976,0 976,3 976,6 976,8 

Tabulka 7 - Minimální brzdná vzdálenost při maximálním tlaku v BV 

3. 3. Přístroje nezbytné pro funkčnost brzdového systému 

3. 3. 1. Snímač ložení 

 Princip fungování snímače ložení je složitý. Pokusím se ho tedy popsat alespoň zjednodušeně. Snímač 

ložení je napojen na hlavního potrubí, ve kterém je tlak 5 barů. Ze snímače vychází hadička, ve které je tzv. 

řídící tlak, podle něhož se řídí přídavný ventil za rozvaděčem. Pokud na snímač ložení působí síla, změní se 

poloha pístnice tak, aby umožnila proudění stlačeného vzduchu z hlavního potrubí do prostoru uvnitř snímače. 

Ve snímači je převodový mechanismus, který snižuje sílu působící na pístnici. Otevřená pístnice umožňuje 

zvyšování tlaku uvnitř snímače. Hlavní součástí snímače je píst, na který působí síla vyvolaná změnou tlaku. 

Pokud se síla působící na píst vyrovná prostřednictvím stanoveného převodu se silou zatěžující snímač, pístnice 

zabrání dalšímu vnikání vzduchu do prostoru snímače. Tlak, který zůstane uvnitř, se nazývá řídící tlak. Pokud 

snímač odlehčíme, poloha pístnice umožní unikání řídícího tlaku do atmosféry, dokud se síly opět nevyrovnají. 

 Jeden z nejrozšířenějších snímačů zatížení je zařízení typu DAKO SL2. Maximální zatěžovací síla tohoto 

zařízení je 60 kN. Převodový poměř snímače DAKO SL2 snižuje sílu působící na pístnici v poměru 1:13.  

Při instalaci tohoto zařízení se předpokládá, že tíha vozu se rozloží na 16 pružin. Při této konstrukci je hodnota 

60 kN dostačující. V mém návrhu podvozku se ale tíha vozidla rozloží pouze na osm pružin primárního 

vypružení, proto je hodnota 60 kN nedostačující. Na snímači DAKO SL2 by se musely udělat následující úpravy. 

Tuhost pružiny by musela být přibližně dvakrát větší a obsah pístu uvnitř snímače by musel být alespoň  

17 .10
-3

 m
2
 nebo by se musel upravit převodový poměr na hodnotu 1:26. Předpokládám, že snímač by se 

upravil tak, aby převodový poměr byl 1:16 a obsah pístu byl 0,0138 m2. Obsah pístu jsem zjistil ze vztahu 24. 

           
     
        

 
     

   

       
 
           

          
           

kde: mmax.......maximální hmotnost vozu na jedno kolo (jedna osmina hmotnosti vozu) 
 mmax = 11,25 t 
 z ...........veličina zohledňující snížení síly díky převodovému mechanismu 
 z = 16 
 pmax.......maximální řídící tlak (5 barů = 5.105 Pa) 
 
 Hodnotu řídícího tlaku můžeme vypočítat ze vztahu 25. 
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kde: F1.....síla působící na jedno kolo, síla působící na píst uvnitř snímače 
 z...... veličina zohledňující snížení síly působící na pístnici snímače díky převodovému mechanismu (16) 
 S......obsah pístu (0,0138 m2) 
 m.....celková hmotnost vozu 
 k.......počet pružin primárního vypružení (8) 
 

v tabulce: 
    m.....hmotnost vozu 
    př......řídící tlak 
    pmax..maximální tlak v BV (3,8 barů) 
    proz...maximální tlak vycházející z rozvaděče 
    n1.....poměr zmenšení příchozího tlaku z rozvaděče a 
odchozího tlaku do BV (pro výpočet použit vztah 26) 

          
    
    

 

 
 V tabulce č. 8 jsou znázorněny všechny tlaky, které 
najdeme v přídavném ventilu 2. Ventil musí zmenšovat tlak 
přicházející z rozvaděče v určitém poměru v závislosti na 
řídícím tlaku. 
 Hodnoty maximálního tlaku v BV jsem použil  
z tabulky č. 5. Hodnoty poměrů jsou vypočítané  
z maximálních hodnot, ale platí i pro hodnoty menší. 
 

Tabulka 8 - Tlaky v přídavném ventilu 2 

Obr. 8 - Snímač ložení DAKO SL210 

3. 3. 2. Potrubní zrychlovač 

 Toto zařízení by bylo nezbytné pro vozy s vyšší rychlosti, protože při vysoké rychlosti musí být účinek 

brzd u všech vozů okamžitý a stejný. Brzdná vzdálenost se může snížit i o desítky metrů. Potrubní zrychlovač 

umožňuje strojvedoucímu snížit tlak v HP každého vozu pomocí elektrických impulsů.  

 Potrubní zrychlovač eliminuje také podélné síly působící na soupravu. Díky pomalému nástupu brzdění 

by vozy nebrzděné působily na vozy brzděné. Díky potrubnímu zrychlovači mohou všechny vozy začít brzdit 

okamžitě se stejným zpomalením. 

 Potrubní zrychlovač by byl instalován na každém voze. Elektropneumatický ventil potrubního 

zrychlovače by byl umístěn na hlavním potrubí. Pomocí elektrického impulsu by se k němu dostala informace  

o hodnotě tlaku v hlavním potrubí. Ventil by se poté otevřel na takovou dobu, dokud by tlak nedosáhl 

požadované hodnoty. Impulsy by vznikaly změnou polohy brzdiče. 

                                                             
10

 zdroj: Kubec Jiří, Brzda nákladních vozů ČSD, vydání I., Praha, Nakladatelství dopravy a spojů, 1991, IBSN 80-
7030-120-1 

m (t) př (kPa) p MAX (kPa) PROZ (kPa) n1 

20 111,17 94,98 380 4,00 

25 138,94 114,6 380 3,32 

30 166,71 134,22 380 2,83 

35 194,48 153,84 380 2,47 

40 222,25 173,47 380 2,19 

45 250,02 193,09 380 1,97 

50 277,78 212,71 380 1,79 

55 305,55 232,33 380 1,64 

60 333,32 251,96 380 1,51 

65 361,09 271,58 380 1,40 

70 388,86 291,2 380 1,30 

75 416,63 310,82 380 1,22 

80 444,39 330,45 380 1,15 

85 472,16 350,07 380 1,09 

90 499,93 369,69 380 1,03 

19 - pístnice 
11 - píst, na který působí řídící tlak  
2 - zatěžovací píst (Z - zatěžovací síla) 
22 - přívod tlaku z HP nebo PV 
l1 : l2 - převodový poměr 
16 - výstup řídícího tlaku 
13, 14, 15 - úniková cesta řídícího tlaku do atm. 
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3. 3. 3. Protismykové čidlo 

 Protismykové čidlo by bylo umístěno na každém dvojkolí na ložiskové skříni. Obsahovalo by generátor 

elektrického napětí, které by bylo pomocí vodiče přivedeno do vyhodnocovací jednotky. Tato jednotka by byla 

napájena z průběžného elektrického vedení. Porovnávala by napětí vygenerované na každém dvojkolí.  

Při zjištění rozdílu napětí mezi čtyřmi dvojkolími vyšle impuls do elektropneumatického ventilu za rozvaděčem, 

který zajistí mžikové snížení tlaku v brzdových válcích. Brzdící účinek se na okamžik sníží a kolo se začne opět 

valit po kolejnici. 

3. 3. 4. Kompatibilita s klasickými nákladními vozy 

 Vozy konstruované pro vysokou rychlost se snadno mohou dostat do situace, že budou muset být 

zařazeny do soupravy s klasickými vozy. Klasické vozy nemají zásobování elektrickým proudem a účinnost jejich 

brzd je nižší. Aby se účinnost brzd vozů v soupravě přibližně srovnala, musí se snížit tlak v brzdových válcích 

vozů s účinnější brzdou. Tohoto jsem dosáhl instalováním mechanického přestavovače s polohami klasický  

a vysokorychlostní. Tento přestavovač by byl spojen s přídavným ventilem (PŘV1). Na přestavovači by byl dále 

instalován spínač, který by pouštěl elektrický proud z průběžného elektrického potrubí do 

elektropneumatického ventilu na hlavním potrubí. 

 V poloze vysokorychlostní by přídavný ventil nijak neomezoval tlak v oblasti za rozvaděčem. Spínačem 

by procházel elektrický proud do elektropneumatického ventilu. Potrubní zrychlovač by byl v činnosti.  V poloze 

klasický by přídavný ventil omezovat tlak za ventilem na dvě třetiny tlaku před ventilem. Spínačem by 

neprocházel elektrický proud a potrubní zrychlovač by byl vyřazen z činnosti. 

3. 3. 5. Rozvod stlačeného vzduchu a elektrického proudu 

Obr. 9 - Schéma pneumatického a elektrického vybavení pojezdu
11

 

3. 3. 6. Zásobování elektrickou energií 

 Protože jsou do vozu instalovány dva přístroje, které potřebují elektrickou energii, je nutné vymyslet 

způsob zásobování elektrickým proudem. U protismykového zařízení musí být zásobována vyhodnocovací 

jednotka. Dále je nutné přivádět do potrubního zrychlovače elektrické impulsy z lokomotivy.  

                                                             
11 vlastní obrázek 
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 Vozy mohou být propojeny třížilovým kabelem, ve kterém by byl jeden záporný a dva kladné póly. 

Jeden kladný pól pro každé zařízení.  

3. 3. 7. Brzdící hmotnost a procenta 

 Brzdící hmotnost je základní parametr vypovídající o účinnosti brzd daného vozidla. Na základě tohoto 

údaje lze vypočítat skutečná brzdící procenta vozu. Zatímco brzdící hmotnost B není závislá na hmotnosti vozu, 

brzdící procenta λ jsou závislá na hmotnosti vozu. Pomocí brzdících procent jsou porovnávány brzdící účinky u 

jednotlivých vozidel. Brzdící procenta se vypočítají ze vztahu 27. 

(27)12      
 

  
            13           

kde:        λ......brzdící procenta vozu 
 B.....brzdící hmotnost vozu 
 mV....hmotnost vozu 
 FB....brzdící síla působící na jeden vůz  (FB=8.F4) 
 h.....korekční součinitel (1,18)14 

 
 Brzdící hmotnost se vypočítá ze vztahu 28. Ze vzorce je patrné, že brzdící hmotnost se může měnit  

s brzdící sílou působící na obvod kola (vztah 13). Závislosti této síly na hmotnosti jsem probíral již v předchozích 

kapitolách. Ve vzorci je dále korekční součinitel h, který má pro kotoučovou brzdu hodnotu 1,18. Tím, 

že přídavný ventil (PŘV2) omezuje tlak v BV, upravuje i brzdící hmotnost vozu. Ta by se měla v závislosti na 

hmotnosti vozu upravovat tak, aby brzdící procento všech vozů v soupravě bylo podobné. Eliminují se tak síly 

působící mezi vozy při brzdění. 

 

lokomotiva 1. vůz 2. vůz 4. vůz 5. vůz 6. vůz 
 160 km/h 

(maximální 
účinek brzdění ) 

55 t 30t 80 t 90 t 75 t hmotnost 

92 t 48,6 t 135,4 t 152,7 t 126,7 t brzdící hmotnost 

167,2 % 161,8 % 169,2 % 169,7 % 168,9 % brzdící procenta 

Tabulka 8 - Model vlaku s průběhem brzdění 

 Brzdový systém v tomto návrhu disponuje 160 % až 170 % . Tyto hodnoty jsou pro české tratě, které 

umožňují rychlost 160 km/h, dostačující. 

 

                                                             
12

 zdroj: Heller Petr, Dostál Josef, Kolejová vozidla II., skripta ZČU v Plzni, 2009, ISBN 978-80-7043-641-7 
13

 zdroj: Heller Petr, Dostál Josef, Kolejová vozidla II., skripta ZČU v Plzni, 2009, ISBN 978-80-7043-641-7 
14 zdroj: Heller Petr, Dostál Josef, Kolejová vozidla II., skripta ZČU v Plzni, 2009, ISBN 978-80-7043-641-7 
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3. 4. Trakční vozidla závislá a jejich výkon 

 Zvyšování rychlosti je závislé na schopnostech hnacích vozidel. Protože tratě, na kterých se může jezdit 

vysokou rychlostí, jsou elektrifikované, budu se zabývat pouze trakčními vozidly závislými. Situace v ČR je 

bohužel špatná. Většina hnacích vozidel disponuje nízkou maximální rychlostí, tažnou silou i výkonem. Pokud se 

ovšem dostaneme do zahraničí, nalezneme lokomotivy, které svým výkonem postačí na vedení rychlých 

nákladních vlaků. 

 Graf ukazuje závislost rychlosti na čase při jízdě nákladního vlaku s lokomotivou Siemens ES64U2 

(Taurus). Tato lokomotiva je ve střední Evropě jedna z nejvýkonnějších. Její tažná síla dosahuje hodnoty 300 kN. 

Hmotnost vlaku bez lokomotivy jsem odhadl na 1500 t. I při použití takto výkonné lokomotivy je z grafu patrné, 

že se bude souprava rozjíždět téměř 4,5 minuty, až dosáhne rychlosti 180 km/h.  

 Rozjezd soupravy na vysokou rychlost je časově i energeticky náročný, proto je důležité, aby provoz 

nákladních vlaků byl plynulý s minimálním počtem zastavení. 

 

4. Konstrukce vozů pro vyšší rychlost 

4. 1. Změny v konstrukci podvozku 

 Největší změny v konstrukci u vozů pro vyšší rychlost jsou  v podvozku. Novou konstrukcí musíme 

hlavně dosáhnout utlumení kmitavých pohybů ve všech směrech. Jako nedůležitější bych zmínil podélný směr, 

na který se u klasických nákladních podvozků neklade žádný důraz. Podélné tlumení omezuje sinusoidní pohyb 

podvozku (tzv. vrtivý pohyb). Vypružení by nemělo podvozku umožnit velké výchylky při nájezdu kola na 

nerovnost kolejnice.  

 Na obrázku 10 a 11 je zakreslen můj návrh podvozku. Při navrhování jsem se nechal inspirovat velkým 

množstvím již navržených podvozků pro nákladní i osobní vozy. Pro lepší orientaci jsem do obrázků 

nezakresloval žádné prvky brzdového systému. 

 Na obrázku 10 je boční pohled podvozek, který obsahuje primární a sekundární vypružení s kolébkou. 

Primární vypružení zajišťuje vinutá pružina (10) umístěná nad ložiskovou skříní (3) v kombinaci s pryžovými 

bloky (1). Dvojkolí je vedeno rozsochami (9), které jsou spojeny rozsochovou sponou (12). Na rozsochy je tíha 

vozu přenášena přes šikmo uložené pryžové bloky. Nad jednou pružinou primárního vypružení je umístěn 

snímač ložení (2). Každé dvojkolí má vertikálním tlumič (13). Rám podvozku (8) je uzavřený s dvěma příčníky. 

Uvnitř rámu je kolébka, která je položena na třech (šesti) vinutých pružinách (7). Podélný a vertikální kmitavý 

pohyb je utlumen šikmo umístěnými tlumiči (6). Mezi skříní vozu a rámem podvozku je umístěn podélný tlumič 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Siemens_ES64U2
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(5), který tlumí kmitavý pohyb podvozku vůči skříni. Tento kmitavý pohyb vzniká kvůli příčným vůlím mezi 

dvojkolím  

a kolejnicí. 

 
Obr 10 - Podvozek s popisky

15 
 
 Na obrázku 11 je pohled na podvozek shora. Uzavřený rám podvozku je vybaven dvěma příčníky (3), 

aby odolal většímu vnitřnímu napětí. Aby mohla být kolébka umístěna uvnitř rámu, je vrchní část podélníku 

zúžena. Spodní část je naopak rozšířena, aby mohla nést pružiny sekundárního vypružení. Podélný a příčný 

pohyb kolébky omezují dorážky z pryžových bloků. Na povrchu těchto bloků je naneseno mazivo, aby byl 

umožněn snadný vertikální pohyb kolébky. Skříň vozu je s kolébkou spojena kulovou tornou (9), která umožní 

podvozku otáčivý pohyb kolem svislé osy.  

 
Obr. 11 - Rám podvozku s popisky16 
 
 Rozvor podvozku je 1,8 m. Tato hodnota mi přijde optimální pro to, aby podvozek nezatěžoval trať na 
příliš malém úseku a aby nekladl velký odpor v obloucích.  
 

  
                                                             
15

 vlastní obrázek 
16 vlastní obrázek 
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5. Výhody a nevýhody zvýšení rychlosti 
 

5. 1. Výhody 
  
 Jízdní doby mezinárodních nákladních vlaků se výrazně zkrátí. Železniční nákladní doprava se tak stane 
bezkonkurenčně nejrychlejším pozemním způsobem nákladním dopravy. Náklad bude tedy výhodnější 
přepravovat po železnici než po silnici. Sníží se počet nákladních automobilů, které často nadměrně zatěžují 
silniční komunikace. Přeprava zboží a materiálů bude ekologičtější. Ušetří se pracovní síla, přepraví se více 
materiálu a zboží najednou. Doprava bude bezpečnější. Využije se potenciál železnice a může také dojít 
 k dalšímu rozvoji železniční dopravy. Dopravci budou schopni přepravit větší objem zboží a materiálu za určitý 
čas.  
 Zvýší se propustnost tratí. Nákladní vlaky jezdí po železničních koridorech nebo vysokorychlostních 
tratích pomalu. Aby jejich pomalá jízda nebrzdila rychlé osobní vlaky, jsou nákladní vlaky často odstavovány  
a předjížděny. Pokud by nákladní vlaky jezdily stejně rychle jako osobní, mohly by na trati jezdit za sebou a bez 
vzájemného omezování. Tento způsob dopravy je výhodnější i z ekonomického hlediska. Čím plynulejší jízda 
vlaků bude, tím menší budou náklady na energii. 
 

5. 2. Nevýhody 
 
 Výroba vozů pro vyšší rychlost bude finančně náročnější než výroba stávajících vozů. Prvky obsažené v 
pojezdu vozu budou mít vysoké pořizovací náklady, budou vyžadovat časté kontroly a jejich oprava bude také 
nákladnější než oprava stávajících vozů. 
 Aby zvýšení rychlosti bylo efektivní, musí se náklad přepravovat na dlouhé vzdálenosti. Tratě musí být 
konstruovány na vysokou rychlost v celé své délce. Pro vedení těchto nákladních vlaků musí být použita hnací 
vozidla odpovídající svými parametry požadavkům pro rychlou jízdu. 
 

6. Závěr 
 Rychlost je jeden z parametrů, na které se v dnešní společnosti klade velký důraz. Tato práce měla 

ukázat, že i železniční nákladní doprava má stále velké možnosti rozvoje a že je schopna se svými parametry 

přizpůsobit požadavkům poptávky. 

 Pro nákladní vozy jedoucí rychlostí 160 km/h - 180 km/h by musel být vyvinut takový typ podvozku, 

který svými parametry rychlou jízdu při daném zatížení umožňuje. V této práci jsem navrhl, jakou cestou by se 

mohl vývoj ubírat, a snažil jsem se vyřešit některé problémy. Zjistil jsem, že při použití kotoučové brzdy a 

úpravě určitých prvků je v konstrukčním možnostech pojezdu jízda rychlostí až 180 km/h. Pokud bychom chtěli 

rychlost zvyšovat dále, museli bychom implementovat další brzdové systémy, které by nebyly závislé na adhezní 

síle mezi kolem a kolejnicí. 

 Aby železniční nákladní doprava mohla využívat svoje možnosti, je nutné do ní investovat. Důležité je 

přesvědčit dopravce o výhodách železnice a nabídnout jim takovou nabídku, která bude v jejich finančních 

možnostech. Stát by musel také nastavit takovou dopravní politiku, která by preferovala přepravu nákladů po 

železnici. 
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