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Anotace 

Předmětem této práce je komplexní shrnutí problematiky unifikace trakčních napájecích soustav na 

sítích SŽDC a ŽSR. Konkrétně se jedná o změnu stejnosměrné trakční napájecí soustavy na střídavou 

trakční napájecí soustavu na území České a Slovenské republiky. Cílem celé práce je seznámit čtenáře 

s typy soustav na území obou států, přiblížit historický vývoj a závěrem nastínit vývoj a problematiku 

sjednocení trakčních napájecích soustav obou republik. 
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Úvod 

Téma mé práce je analýza plánu unifikace trakčních napájecích soustav na území České a Slovenské 

republiky. Jedná se o dlouhodobý proces změny stejnosměrné trakční napájecí soustavy na střídavou. 

V práci se rovněž snažím porovnat výše uvedené téma s naším východním sousedem – Slovenskou 

republikou, na jehož území již nějakou dobu sjednocení probíhá. Tato akce v sobě skýtá jak časově, tak 

i finančně náročné etapy, které budou probíhat v dlouhodobém časovém horizontu.  
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1 Trakční napájecí soustavy 

Na území České a Slovenské republiky je možné nalézt tyto čtyři trakční napájecí soustavy. Každá má 

své klady i zápory. Závisí především na době vzniku jednotlivé soustavy a zároveň dostupných 

technologiích příslušné doby. Oba státy nejvíce pokrývá stejnosměrná trakční napájecí soustava 3 kV  

a střídavá trakční soustava 25 kV/50 Hz. V malé míře je zastoupena stejnosměrná trakční napájecí 

soustava 1,5 kV a střídavá trakční napájecí soustava 15 kV/16,7 Hz.  

1.1 1,5 kV DC1 

Jednalo se o první soustavu, jejíž napětí koresponduje s úrovní elektrotechniky v počátcích elektrizace 

našich železnic. Dodnes můžeme stejnou soustavu nalézt na území Francie či Nizozemí.  Jednoznačnou 

výhodnou soustavy 1,5 kV DC je možnost zapojení trakčních motorů do série, což se projevuje v lepších 

jízdní vlastnostech při rozjezdu vlaku. Rovněž je snadnější způsob zhášení elektrického oblouku. 

Nedostatky této soustavy spočívají v nutnosti budování hustší sítě napájecích stanic nebo ve stavbě 

zesilovacích vedení (např. zdvojené trolejové dráty), kvůli výskytu vysokých proudových hodnot 

trakčního vedení. Na základě výše uvedených skutečností není soustava 1,5 kV DC schopna zvládat 

požadované nároky. Tato soustava aktuálně napájí pouze trať č. 202 Tábor – Bechyně. Do roku 2004 se 

také jednalo o trať č. 195 Rybník – Lipno nad Vltavou a mezi lety 1928 – 1957 rovněž o železniční tratě 

na území pražské aglomerace. 

1.2 3 kV DC 

Průkopníkem této soustavy byla ve 20. letech 20. století Itálie. O napětí 3 kV mluvíme jako o napětí, 

které stojí na hranici provozuschopnosti stejnosměrné soustavy, vyšší napětí by bylo obtížně  

zvládnutelné jak z hlediska izolačního stavu trakčního obvodu včetně motorů, tak i napětí mezi 

lamelami komutátorů trakčních motorů. Výhoda tohoto systému spočívá  

v jednoduchosti vozidel. Proud totiž prochází z troleje přes sběrač a regulační odporové děliče napětí 

přímo do motorů spojených po dvou trvale do série. Mezi další klady této soustavy patří i možnost 

rekuperaci a následné využití rekuperované energie. Bohužel velké omezení spočívá v trakční soustavě 

a s ní navazujícím limitem proudu, protože větší výkon není možné přenést přes sběrač na vozidlo. 

Nevýhodou jsou u provozování soustavy 3 kV DC značně vysoké finanční náklady, které je nutné 

investovat na ochranu kovových prvků (mostovky, stožáry,…) před účinky bludných proudů v okolí 

tratí. I přes větší průřez trolejového drátu není soustava schopná přenést srovnatelný výkon vůči soustavě 

střídavé. V dnešních dnech tato soustava pokrývá severní část obou států – Česka a Slovenska.  

 

                                                           
1 z angl. direct current – stejnosměrný proud 
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1.3 15 kV, 16,7 Hz AC2 

Počátky této trakční napájecí soustavy můžeme hledat v německy mluvících zemích (Švýcarsko, 

Rakousko a Německo) na počátku 20. století. Aktuálně ji využívající také skandinávské železnice. 

Transformace této frekvence je možná za použití běžných transformátorů a stejně tak ji lze použít bez 

nutnosti použití usměrňovače pro napájení stejnosměrných trakčních motorů. Přeměna střídavého 

proudu na stejnosměrný proud nebyla dříve jednoduchá, a to z důvodu používání rozměrných 

motorgenerátorů nebo velmi choulostivých rtuťových usměrňovačů. Snížení frekvence bylo použito za 

účelem zlepšení komutace v jednofázových komutátorových trakčních motorech. Jednoznačnou 

výhodou této soustavy je možnost přenášení vyššího výkonu, menší energetické ztráty nebo 

bezproblémová rekuperace zpět do sítě. Na druhou stranu je omezený trakční výkon napájecí soustavy 

nebo nákladné budování vysokonapěťové soustavy oddělené od distribuční sítě. Aktuálně tato soustava 

pohání elektrické lokomotivy a jednotky pouze na trati č. 248 Znojmo – Šatov – Retz (ÖBB)3.  

1.4 25 kV/50 Hz AC 

Významnou osobností této soustavy je maďarský vynálezce a elektrotechniky Kálmán Kandó, který 

jako první dokázal, že provoz železnice se dá napájet z distribuční sítě bez jakékoli měnírny nebo 

speciální napájecí sítě. Až v lokomotivě docházelo rotačními měniči fází k úpravě a transformaci napětí 

určeného pro asynchronní motory. Díky použitých technologií byla však tato vozidla velmi těžká. Posun 

nastal až koncem 50. let 20. století, kdy došlo k obrovskému rozvoji polovodičové techniky, která 

přinesla návrat k této trakční napájecí soustavě. Mezi obrovské klady této soustavy patří nižší průřez 

trolejového drátu, nižší energetické ztráty, jednodušší provedení napájecích stanic, větší vzdálenost mezi 

napájecími stanicemi. Nicméně zde nastávají problémy především v oblasti distribuční sítě. Jedná se 

například o nerovnoměrné zatížení sítě dodavatele elektřiny, nemožnost rekuperace (případ České 

republiky i Slovenské republiky) nebo nutnost výstavby filtračně kompenzační stanice. V dnešních 

dnech tato soustava pokrývá jižní oblasti obou států – Česka a Slovenska. 

2 Historický vývoj 

2.1 Počátky elektrizace 

Jako stěžejní letopočet zavedení elektřiny do železniční dopravy můžeme uvést rok 1903, kdy František 

Křižík zprovoznil trať Tábor – Bechyně využívající pro napájení drážních vozidel elektřinu. Jednalo se 

o 24 kilometrovou trať mezi dvěma jihočeskými městy využívající třívodičový stejnosměrný trakční 

napájecí systém 1,5 kV (střední vodič byla kolejnice, zatímco nad kolejemi byly dvě troleje s opačnou 

                                                           
2 z angl. alternate current – střídavý proud  
3 Österreichische Bundesbahnen – (česky Rakouské spolkové dráhy) je rakouský národní dopravce 
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polaritou). O osm let později se otevřela další elektrická lokální dráha spojující město Rybník s Lipnem 

nad Vltavou. Jednalo se opět o stejnosměrnou trať s napětím 1,5 kV.  

Proces elektrizace na území našeho východního souseda započal stejně jako u nás ještě za dob císaře 

Františka Josefa I. Historicky hovoříme o tomto území jako o oblasti tzv. Horních Uher. První tratě se 

začaly elektrizovat stejnosměrnou soustavou o napětí mezi 600 V až 1500 V. Tato soustava byla vybrána 

především díky její osvědčenosti. Vůbec jako první elektrizovanou trať můžeme považovat důlní 

železnici, která spojovala důl nedaleko hornické vesničky Hnilčík se stanicí Markušovce na KBD4. 

Oficiálně se ale za první elektrizovanou železniční trať pokládá lesní železnici Lubochňa – Močidlo, 

nacházející se ve středním Slovensku, zprovozněnou roku 1904. Následovaly další projekty jako 

výstavba podtatranských úzkorozchodných železnic, dnes označovaných jako Tatranské elektrické 

železnice, nebo úzkorozchodná dráha spojující lázeňské město Trenčianské Teplice s železnicí 

v Trenčianské Teplé. Každá elektrizovaná dráha měla ve své době vlastní elektrárnu, postavenou 

na potoce či řece, která byla schopna dodávat stejnosměrný proud.  S rozvojem distribuční sítě se malé 

elektrárny nahrazovaly rtuťovými usměrňovači či posléze polovodičovými měniči schopnými měnit 

napětí a proud pro potřeby železnice z veřejné sítě. 

Nesmíme opomenout rok 1914, kdy byla na území Čech poprvé dovedena německá soustava  

15 kV/16
2

3
 Hz AC. Jednalo se o přeshraniční trať spojující tehdejší pruský Fellhammer (dnešní 

Boguszów-Gorce) s rakouskouherským Halbstadtem (dnešní Meziměstí). Celá tato stavba byla součástí 

elektrizace podkrkonošských tratí v tehdejším Prusku, jejíž součástí bylo i pozdější napojení Bad 

Wurzeldorfu (dnešního Kořenova). 

   
Obr. č. 1 Zahájení provozu do Bechyně5           Obr. č. 2 Pruská elektrická jednotka jezdící do Meziměstí6 

 

                                                           
4 Košicko-bohumínská dráha 
5 sbírka Šlecht a Voseček, dostupné online z: http://sechtl-vosecek.ucw.cz/en/cml/fotografie/foto0686.html 
6 sbírka Bufe, dostupné online z: http://www.k-report.net/slezsko/?kapitola=4 
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2.2 Období první republiky 

S ukončením 1. světové války nastal obrat ve vnímání elektřiny v železniční dopravě. Po vzniku 

Československé republiky 28. října 1918 se nově vzniklá vláda orientovala na západní země, především 

na Francii. Na začátku 20. let bylo proto rozhodnuto o elektrizaci hlavních tratí soustavou 1,5 kV DC, 

která byla v zemí galského kohouta hojně využívána s kladnými referencemi. S realizací se začalo 

v oblasti pražské aglomerace. Bohužel přišel pád na newyorské burze a s tím spojená velká hospodářská 

krize, která bohužel později zasáhla i oblast střední Evropy. Další důvod, proč se nepokračovalo 

v elektrizaci tratí, byl velký vliv majitelů uhelných dolů. Ti měli značné obavy ze snížení počtu nasazení 

parních lokomotiv a s tím spojeného menšího odbytu černého zlata. S přihlédnutím k těmto okolnostem 

bylo od další elektrizace upuštěno a asi 30 kilometrů tratí v pražské aglomeraci zůstalo na dlouhou dobu 

jedinými hlavními elektrizovanými tratěmi na území Československa.  

 

Obr. č. 3 Fotografie trakčního vedení v Praze z 20. let 20. století 7 

 

2.3 Období Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského štátu 

Ke konci třicátých let se naše republika dostala do svízelné situace. V září roku 1938 byla podepsána 

Mnichovská dohoda, z níž plynulo následné postoupení Sudet Německu. Na Slovensku sílil zájem 

 o autonomii. Po Vídeňské arbitráži v listopadu téhož roku byla jižní část Slovenska připojena 

k Maďarsku, což byla citelná územní ztráta. Vlivem válečných událostí byl v březnu 1939 vyhlášen 

samostatný Slovenský štát výrazně se orientující na Třetí říši.  

Ještě v letech 1938 a 1939 byly vypásány československými technickými organizacemi, Spolkem 

inženýrů a architektů a Masarykovy akademie práce, dvě soutěže řešící otázky dopravy v ČSR8. Obě 

soutěžní práce doporučovaly elektrifikaci hlavních tratí s přihlédnutím k nově vzniklým protektorátním 

hranicím stejnosměrnou soustavou 3 kV.  

                                                           
7 sbírka Richarda Lužného, dostupné online z: http://www.cd.cz/old/TCD2009/9_12elek.htm 
8 Československá republika – státní útvar existující v letech 1918-1992 
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Po vzniku Slovenského štátu měly nástupnické Slovenské železnice za úkol stabilizovat a zefektivnit 

železniční dopravu na zbylém území Slovenska. V roce 1941 se slovenské Ministerstvo dopravy 

rozhodlo započnout s přípravou elektrizace železničních tratí. Jmenovaná komise následně podnikla 

mnoho zahraničních cest do Německa, Maďarska, Itálie či Švýcarska, aby získala zkušenosti  

z již provozovaných systémů. Rovněž běžela spolupráce s říšskými firmami AEG a Siemens.  Velkou 

roli v tom hrála tehdejší spolupráce Slovenska se Třetí říší. Následně byl vybrán první úsek pro 

připravovanou elektrizaci, a to trať Spišská Nová Ves – Žilina, s použitím říšské soustavy 15 kV/16
2

3
 

Hz. Válečné situace se ovšem vyvíjela jinak a přípravy byly přerušeny.  

 

Obr. č. 4 Železniční mapa tehdejšího Slovenského štátu s vyznačením plánované elektrizace9 

2.4 Poválečná situace 

Po skončení 2. světové války se změnily politické, národnostní i hospodářské poměry. Zpětné vytvoření 

Československa a následný sovětský vliv se projevoval ve všech sférách. Roku 1946 bylo vládou 

rozhodnuto, i s podílem tehdejšího vlivu Moskvy, o elektrizaci hlavního železničního tahu Děčín – 

Praha – Česká Třebová – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou a v dalších etapách zbylých hlavních tratích 

stejnosměrnou trakční napájecí soustavu o napětí 3 kV. Za výhody byla pokládána vysoká účinnost, 

jednoduchostí lokomotiv a stejnoměrné zatížení distribuční sítě. Slavnostní výkopy byly provedeny  

na slovenském území dne 12. 6. 1949 v železniční stanici Varín a na českém území dne 23. 5. 1951 

nedaleko železniční stanice Poříčany. Celá tato megalomanská akce byla provázena komplikacemi 

 a zpožděními, jelikož nešlo pouze o samotný proces elektrizace, ale také o rekonstrukci některých 

traťových úseků, montáž zabezpečovacích zařízení či částečnou peronizaci. Již na prvních 

zprovozněných úsecích se začala projevovat nedostatečná výkonnost soustavy. Důvod byl prostý. 

Dlouhé těžkotonážní vlaky převyšovaly původně plánované hodnoty zatížení. Celá elektrifikovaná trasa 

byla uvedena do provozu v průběhu 60. let 20. století. Velké zlepšení spolehlivosti trakčního napájecího 

                                                           
9 repro Elektrische Bahnen 1/1943, dostupné online z: http://www.spz.logout.cz/infra/elektrizace-slovensko.html 
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systému, snížení energetických i materiálních nákladů přinesly až křemíkové usměrňovače v měnírnách, 

které nahradily nespolehlivé rtuťové usměrňovače.  

  

Obr. č. 5 Zkušební provoz ve stanici Štrba (1955)10                                        Obr. č. 6 První jízda do České Třebové vedená v elektrické trakci (1957)11 

2.5 Střídavá trakce přichází 

Od samého prvopočátku provozování stejnosměrné soustavy se projevovaly obrovské energetické 

ztráty. Zejména z těchto důvodu se na přelomu 19. a 20. století začala zkoušet pro provoz na železnici 

střídavá napájecí soustava pracující s o mnoho většími napětími a tím tak menší energetickou ztrátou. 

Hlavní úskalí skýtal proces usměrnění a transformování tak velkého napětí pro pohonnou soustavu 

lokomotivy využívající stejnosměrné trakční sériové motory.  Velký rozvoj v oblasti polovodičové 

techniky (především vývoj křemíkových usměrňovačů v kombinaci s odbočkovým transformátorem) 

ovšem tento problém zbagatelizoval. Vládním usnesením z roku 1959 bylo rozhodnuto o elektrizaci 

jižní části Československa na střídavou trakční napájecí soustavu o napětí 25 kV/50 Hz AC. První 

vlaštovkou byla železniční trať č. 190 Plzeň – Horažďovice předměstí roku 1963. Následně přišel na 

řadu druhý tranzitní tah (Kutná Hora – Havlíčkův Brod – Brno – Břeclav – Bratislava – Nové Zámky – 

Štúrovo – Szób), postupně uváděn do provozu v 2. polovině 60. let 20. století.  

   

Obr. č. 7 Provoz na střídavé soustavě v roce 196312                                 Obr. č. 8 První vlak na elektrifikované trati z Brna do Bratislavy (1967) 13 

                                                           
10 archiv MDC ŽSR, dostupné online z: http://www.mdc.sk/stranka/strucny-vyvoj-zeleznicnej-techniky-na-slovensku-elektricke-rusne/ 
11 reprofoto ze sborníku konference k 30. výročí zahájení el. provozu, dostupné online z: http://spz.logout.cz/infra/50let-pha-ct.html 
12 sbírka Roman Skopal, dostupné online z: http://www.prototypy.cz/zobrobr.php?filename=S479002a.jpg 
13 archiv MDC ŽSR, dostupné online z: http://www.mdc.sk/stranka/strucny-vyvoj-zeleznicnej-techniky-na-slovensku-elektricke-rusne/ 
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3 Stejnosměrná trakční napájecí soustava 3 kV 

Stejnosměrná trakční napájecí soustava je budována na území obou států od roku 1946. Tato soustava 

pokrývá především jejich severní části a číselně se jedná o 1738 kilometrů tratí na území České 

republiky a 837 kilometrů tratí na území Slovenska. Mezi nezanedbatelné klady patří nižší pořizovací 

náklady na vozidla, nižší hmotnost vozidel, jednodušší zařízení nebo bezproblémová rekuperace. 

Obrovskými negativy však jsou vyšší náklady na trakční vedení, nutnost přenášení velkých proudů, 

velké ztráty energie, nemožnost dosažení náročnosti moderních vozidel, stavba napájecích stanic 

(měníren) přibližně každých 25 kilometrů nebo výskyt bludných proudů v okolí železničních tratí. 

4 Střídavá trakční napájecí soustava 25 kV/50 Hz  

Střídavá trakční napájecí soustava je budována na území obou států od roku 1959. Tato soustava pokrývá 

především jižní části České a Slovenské republiky. Konkrétně se jedná o 1259 kilometrů tratí 

elektrizovaných touto soustavou v Čechách a 756 kilometrů na Slovensku. Pozitiva této soustavy jsou 

především v nižší nákladech na trakční vedení, vyšším rozestupu mezi napájecími stanicemi nebo 

pokrytí požadované náročnosti moderních vozidel. Oproti tomu negativa spatřujeme v problematičtější 

rekuperace, vyšší hmotnosti vozidel, nutnosti dodržování účiníku. Střídavá vozidla jsou rovněž 

technicky náročnější.  

5 Proces unifikace na síti SŽDC14 

Úplné počátky unifikace trakční napájecích soustav můžeme zařadit do konce 50. let 20. století, 

kdy bylo vládou ČSSR rozhodnuto o elektrizaci tratí v jižní části tehdejšího státu střídavou soustavou. 

I zde vyvstala otázka, zdali se nezmění na střídavou soustavu i severní část republiky. Nakonec bylo 

rozhodnuto o koexistenci stejnosměrné a střídavé soustavy s danými přechodovými místy a paralelní 

rozvoj obou systémů. 

Celý projekt se opět oprášil v roce 1985, kdy byla firmě SUDOP Praha zadána tehdejším Federálním 

ministerstvem dopravy „Studie možnosti přechodu na jednofázovou trakční proudovou soustavu v síti 

ČSD“. Výsledek byl představen v záři roku 1987. Tato studie doporučovala přechod na střídavou 

soustavu s plánovanou realizací v horizontu 30 let. V dokumentu bylo také doporučeno, aby  

při rekonstrukcích či novostavbách probíhala příprava na střídavý systém. Vlivem 

společenskopolitických změn roku 1989 došlo nejspíše k odklonu od tohoto záměru a nově 

elektrifikované či rekonstruované tratě byly opět elektrifikovány stejnosměrně bez přípravy na střídavou 

trakci, i když ještě roku 1990 byla studie doplněna o nové poznatky 

                                                           
14 Správa železniční dopravní cesty – česká státní organizace zajišťující provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční 
dopravní cesty 
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Následná koridorizace hlavních tahů probíhající na českém území již od počátku 90. let ovšem 

dosavadní stav zakonzervovala, poněvadž se při celkové rekonstrukci a výměně trakční soustavy 

či zabezpečovacího zařízení v severní části České republiky počítalo pouze se stejnosměrnou soustavou. 

Nedošlo tak k přizpůsobení zařízení pro provoz na obou soustavách.  

V roce 2014 se začalo uvažovat o naplánování celé koncepce přechodu soustav, proto v následujícím 

roce zadala Správa železniční dopravní cesty studii proveditelnosti, kterou vypracovala společnost 

SUDOP Praha, jejíž závěrem je doporučení na postupný přechod na střídavou trakci.  

První vlaštovkou má být úsek na železniční trati č. 330 mezi přechodovou stanicí Nedakonice 

 a Říkovicemi. Tento úsek byl vybrán z toho důvodu, že mezi lety 2019 – 2022 se plánuje částečné 

zdvoukolejnění a elektrizace železniční tratě č. 331 Otrokovice – Vizovice. Bylo by investičně 

neobhajitelné elektrifikování této trati stejnosměrnou soustavou, jestliže se připravuje unifikace celého 

systému.  

Rovněž další připravované projekty elektrifikace, nacházející se na území ČR pokrytých stejnosměrnou 

soustavou, by měly počítat s přechodem na střídavou soustavu a všechna zařízení by již měla být na tuto 

plánovanou změnu připravena.  

 

Obr. č. 9 Aktuální schéma sítě SŽDC se zaznačenými trakčními napájecími soustavami15 

                                                           
15 Ing. Pavel Krýže, Ph.D., dostupné online z: http://educon.zcu.cz/image/et/images/priloha1.png 
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6 Proces unifikace na síti ŽSR16 

Oproti tomu na Slovensku jsou již s procesem unifikace mnohem dále. Celkové přípravy začaly v obou 

státech stejně, a to od poloviny 80. let 20. století. Následně byly ale přípravy pozastaveny  

a i na Slovensku probíhaly rekonstrukce či elektrizace bez přípravy na střídavou soustavu.  

Se vstupem do Evropské unie se však našim východním sousedům otevřely stejně jako nám možnost 

čerpání finančních dotací na modernizaci koridorových tratí. Jelikož během modernizace V. koridoru 

(Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou) dochází kromě obnovy kolejového svršku, spodku, 

zabezpečovacího zařízení, také ke kompletní obnově trakčních zařízení, stejně jako k rekonstrukci 

trakčních napájecích a spínacích, jednalo se o ideální příležitost pro změnu trakční napájecí soustavy 

s peněžním příspěvkem EU. 

Vše bylo odsouhlaseno stále na bázi úvah na diskusním fóru „Zmena trakčného systému  

na V. koridore“ uskutečněného v říjnu roku 2004. V roce 2005 byl Výskumný a vývojový ústav železníc 

pověřen zpracováním studie nesoucí název „Technicko-ekonomické posúdenie zmeny trakčnej sústavy 

na V. koridore“. Studie potvrdila jednoznačné snížení nákladů při modernizaci či následném provozu 

na střídavé trakční napájecí soustavě. Jednalo se o úsporu 34,6% v rámci pevných trakčních zařízení 

uzpůsobených na střídavou trakční napájecí soustavu oproti soustavě stejnosměrné. Taktéž by došlo  

ke snížení počtu pracovníků o 50 zaměstnanců nebo snížení nákladů na údržbu o zhruba 58,5%. O 6,9% 

by se měly rovněž snížit náklady na elektrickou energii, a také velké úspory by zaznamenali vlastníci  

či provozovatelé kovových konstrukcí a zařízení blízko železničních tratí díky radikálnímu snížení 

bludných proudů způsobujících jejich korozi.  

Na základě těchto výsledků generální ředitel ŽSR v listopadu roku 2005 odsouhlasil změnu trakční 

napájecí soustavy na částí V. tranzitního koridoru z 3 kV DC na 25 kV/50 Hz AC. Tímto krokem 

započala fáze příprav unifikace trakčních napájecích soustav na celém Slovensku. Během let 2006 

 a 2007 proběhla setkání mnoha expertů, zabývajících se především pevnými trakčními zařízeními, 

polohou napájecích stanic, dodávkami z energetické sítě, změnou oběhů vozidel v dotčených úsecích 

nebo vlivem střídavé trakční napájecí soustavy jak na zařízení spadajících přímo pod železnici  

či zařízení nacházející se v blízkosti železnici, která však s ní nemají nic společného.  

Samotná změna soustavy jde ruku v ruce s postupnou koridorizací hlavního tahu Bratislava – Čierna 

nad Tisou, která započala v Bratislavě. V roce 2013 postoupila modernizace až k povážskému městu 

Púchov. Zde měla v rámci obvodu stanice poprvé proběhnout změna trakční napájecí soustavy, 

poněvadž v mezitraťovém úseku (jižně od žst17. Púchov) Dolné Kočkovce – Púchov se nacházel stykový 

bod obou soustav. Již od roku 2005, kdy byla přijata strategie ŽSR počítající s unifikací, probíhala různá 

                                                           
16 Železnice Slovenskej republiky - slovenský státní podnik spravující železniční infrastrukturu vlastněnou státem 
17 železniční stanice 
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jednání technického i organizačního rázu se všemi zasaženými subjekty, především dopravci. Nutno 

podoktnout, že mnozí dopravci byli tímto zaskočeni. Někteří osmiletý předstih vůbec nevyužili, protože 

se domnívali, že se realizace odloží nebo k žádné změně trakční napájecí soustavy vůbec nedojde. Jiní 

se vším ovšem počítali a průběžně nakupovali vícesystémová vozidla nebo se uchýlili k přestavbám 

jednosystémových vozidel na vícesystémové.  

Jelikož není možné během samotné výstavby ihned změnit i trakční napájecí soustavu (není možné vedle 

trakčních měníren postavených pro soustavu 3 kV DC stavět trakční napájecí stanici na 25 kV/50 Hz 

AC), vše je zmodernizováno s přípravou na změnu soustavy (trakční zařízení, zabezpečovací 

zařízení,…). K provizornímu zachování stejnosměrného napájení se využívá provizorních 

kontejnerových trakčních měníren, i když je vše izolačně připraveno na soustavu střídavou.  Po realizaci 

střídavé trakční napájecí stanice je možný definitivní přechod na střídavou trakční napájecí soustavu. 

Tato stanice je schopna napájet i další modernizované úseky v okruhu cca 50 kilometrů, proto na těchto 

úsecích by měl být přechod již snazší.  

A to byl i případ železniční stanice Púchov. Původně sedmidenní trakční výluka byla nakonec zkrácena 

na pouhý den, a to 1. 8. 2015 od 6:00 do 23:00. Zkrácení výluky proběhlo především díky dobře 

připravenému plánu výluky a kompromisu mezi dopravci, zhotovitelem stavby a samotnými ŽSR. 

Nákladní doprava byla vyloučena v daném úseku úplně, osobní vlaky byly nahrazený autobusy a stanicí 

projížděly pouze dálkové osobní vlaky, rychlíky, expresy a IC vlaky vedené nezávislou trakcí. Kromě 

samotné žst. Púchov byla během výluky rovněž mimo provoz elektrická trakce v úsecích Ladce – 

Púchov, Lúky pod Makytou – Púchov a Považská Bystrica – Púchov. Stejně tak došlo ke zrušení 

tehdejšího místa styku trakčních napájejících soustav na úseku Púchov – Ladce. Díky tomuto došlo 

k vytvoření dvou nových míst styku soustav. První se nachází v mezistačním úseku Púchov – Považská 

Bystrica a druhý na mezistaničním úseku Púchov – Lúky pod Makytou. Tím páde se žst. Púchov oddělila 

od stejnosměrné trakční napájecí soustavy. Během této jednodenní výluky probíhaly další práce 

související se změnou trakční napájecí soustavy, a to například osazení nových návěstidel pro 

elektrickou trakci, demontáž a montáž úsekových odpojovačů trakčního vedení, apod. Několik 

následujících dnů probíhaly ještě práce, které ale vyžadovaly výluky jen určitých kolejí.  

Aktuálně se nadále předpokládá unifikace soustav na celém Slovensku. V krátkodobém horizontu by se 

mělo jednat především o tratě Púchov – st. hranice s ČR a Púchov – Žilina (mimo). Vše ale záleží 

především na finančních prostředcích a vůli celou trakční napájecí soustavu sjednotit, jelikož s novou 

vládou mohou přijít i nové pohledy na danou problematiku.  
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Obr. č. 10 Aktuální schéma sítě ŽSR se zaznačenými trakčními napájecími soustavami18 

   

                          Obr. č. 11 a 12 Fotodokumentace průběhu napěťové výluky v žst. Púchov dne 1. 8. 201519 

   

Obr. č. 13 Provizorní trakční měnírna napájecí stejnosměrný úsek20              Obr. č. 14 Střídavá „laminátka“ v žst. Púchov po změně soustav21 

                                                           
18 Generálné riaditel’stvo ŽSR 
19 XxXcompany, dostupné online z: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1498 
20 kaoz, dostupné online z: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1498 
21 kraco, dostupné online z: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1498 
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Závěr 

 

Unifikace trakčních napájecích soustav na území obou států – České a Slovenské republiky je téma 

diskutované v dopravních kuloárech více než třicet let. I přes společné začátky zde můžeme vidět územní 

rozdíly. Zatímco na Slovensku je skoro sedmnáct let známa strategie rozvoje tohoto projektu, a dokonce 

letos uplynou dva roky od prvního přepnutého úseku, Česká republika je v počátcích studií. I přes 

veškeré finanční náklady zde můžeme nalézt obrovské snížení nákladů na údržbu či provoz trakčních 

zařízení. Rovněž dnešní stejnosměrná trakční napájecí soustava již nedokáže nabídnout dostatečné 

množství energie, požadované výkonnými moderními vozidly, a čím dál více se projevuje její 

zastaralost. Nicméně vše závisí na politické a finanční situaci daného státu. Pokud se ale budeme chtít 

svézt vyššími rychlostmi i v severních oblastech obou států, je změna soustavy nevyhnutelná.  
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