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ABSTRAKT

Předmětem bakalářské práce „Provozní náklady hnacích vozidel“   je porovnání dvou řad

hnacích  vozidel,  jejichž  dobu  projekce  a  výroby  dělí  několik  dekád  technického  vývoje.

Na základě  jejich  vybraných  technických  a  provozních  parametrů  zjistit,  zda  se  náklady

na hnací vozidla různého technického stáří liší, či nikoli.

ABSTRACT 

The subject of bachelor thesis „Operations costs of Driving Vehicles“ is comparison of two

types driving vehicles, whose projection and production time is divided by several decades

of technical  development.  Based on their  selected technical  and  operational  parameters,

determine whether or not the cost of driving vehicles of different technical age differs.
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1 Seznam použitých zkratek

AEG Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft

ARR Automatická regulace rychlosti

AVV Automatické vedení vlaku

ČSD Československé státní dráhy

ČD a.s. České dráhy akciová společnost

ČSR Československá republika

DJ Dopravní jednotka 

DÚ Drážní úřad

DKV Depo kolejových vozidel

EDB Elektrodynamická brzda

GVD Grafikon vlakové dopravy

HV Hnací vozidlo

hrtkm hrubý tunokilometr

IGBT Insulated gate bipolar transistor/Bipolární tranzistor s izolovaným hradlem

LD Lokomotivní depo

SŽDC Správa železniční dopravní cesty

SW software

TJ Technická jednotka

TK Temeno kolejnice

UIC Union Internationale des Chemins de fer

vlkm vlakový kilometr 

ŽDC Železniční dopravní cesta
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2 Úvod
Železnice – ta fascinující spleť kolejí, nástupišť, trolejí, návěstidel, kabelů, lokomotiv, vagónů

a  lidí  s  ní  spojených.  Každý,  kdo  na  ní  pracoval  nezapomene  tu  úžasnou  vůni  pražců

rozpálených vedrem s pásy kolejnic, končícími tam někde v modravé dálce. A ten, kdo měl 

to štěstí, že se mohl polaskat s madly končícími nahoře, kde sedí strojvedoucí a v nose  

se mu usadil pach směsi špíny, potu, oleje a romantiky, nikdy se k ní nepřestane vracet.

Železnice  –  ta  dáma  mnoha  tváří,  s  blyštícími  se  diamanty  expresů,  dunícími  obry

nákladních vlaků i motoráčků, loudajících se naší krajinou. Každý z nich  má své poslání,

svůj  příběh,  který  spojuje  jediná  myšlenka  –  aby svůj  náklad  dovezly  do  cíle  bezpečně

a včas. 

Železnice – ten technický zázrak, který přivedl pokrok a prosperitu i do zapomenutých končin

světa.  Vykoupena  dřinou  a  utrpení  milionů  bezejmenných,  kteří  umírali  a  byli  zraňováni

ve jménu pokroku,  rychlosti  a  bohatství  při  její  stavbě.  Do znaku železnice by mohla být

vetknuta parafráze olympijského „rychleji,  výše,  silněji“ a zněla by „rychleji,  více, levněji“.

Ti, kdo do železnice vložili své prostředky, povětšinou nebyli snílci a lidumilové, ale za jejich

počínáním stála vidina zisku a chladný ekonomický kalkul. A ten se většinou  vyplácel. Tam,

kam počalo proudit  nejdříve zboží a později i lidé levněji a rychleji, se začalo dařit obchodu,

řemeslům, průmyslu  i  lidem. A naopak, všichni potřebovali využít  výhod, které železnice

přinesla.  Řada  velkoměst  a  průmyslových  aglomerací  dneška  vděčí  za  svůj  rozmach

a prosperitu železnici, která do těchto míst přišla včera a v útrobách svých vagonů v oblacích

dýmu a páry přivezla semínka, ze kterých dnešní stav vyklíčil.

Železnice – ten nenáviděný moloch požírající  půdu zemědělcům aby jim ještě nádavkem

zapálil úrodu a zaplašil dobytek.  Ten had, supící závratnou rychlostí krajinou, aby vzal práci

formanům, výrobcům formanských vozů a hostinským v zájezdních hostincích, stejně jako

koňským  handlířům  a  všem  dalším,  kteří  byli  s  formanstvím   spojeni.  Stejně  jako

se železnice  stala  hybatelkou pokroku,  dokázala  v  rukou vojenských pánů přinést  rychle

bolest, pláč a zkázu. Nevyčítejme jí to, každá mince má přece rub a líc.

Železnice  –  všem ve  svém okolí  něco  přinesla  –  ale  co  ona  sama,  dokázala  se  sama

rozvíjet,  aby byla ještě efektivnější  a dokázala generovat zisk těm, kteří  do ní  vložili  své

prostředky a uživit  ty,  kteří  jí  slouží? Při pohledu do minulosti se zdá, že ano. Sílu zvířat

nahradila  pára,  aby  byla  sama  dosáhla  svého  vrcholu  a  byla  vyměněna  za  dunění

dieselových motorů lokomotiv nezávislé trakce a praskotem elektrických jisker přeskakujících

mezi  sběrači  elektrické lokomotivy a trolejí.  Telegraf  ustoupil  telefonu,  ramena návěstidel
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nahradila světla a stavěcí páky ve stanicích nenávratně vyklízejí pole ve prospěch tlačítek

a počítačů centrálního řízení tratí.

Dnešní  moderní  železnice  se  musela  přizpůsobit  dynamicky  se  rozvíjejícímu  světu,

kdy  ji o trůn  vládkyně  rychlosti  připravila  letadla.  Ani  volnost  už  není  její  doménou,  kde,

svázána svými kolejemi, ji silniční vozidla ujíždějí o víc, než o rozchod kolejnic. Ale železnice,

tedy  lidé  s ní  spjatí,  svůj  boj  nevzdávají  a  skoro  dvě  stě  let  starou  dámu  opečovávají

a vylepšují.  Každému,  kdo  používá  selský  rozum musí  na  mysli  vytanout  otázka  –  stojí

všechno jejich úsilí vůbec za to? Má cenu stále vymýšlet něco nového a uvádět to do života?

Všude  přece  dojedu  autem  a zboží  dovezou  kamiony.  Je  možné  nějakým  způsobem

ospravedlnit  prostředky  vkládané  do  rozvoje  železnice  a  je  vůbec  nějaký  rozdíl  v  ceně,

kterou zaplatím za nové, drahé a moderní prostředky železnice? A ještě lépe – jsou nové

lokomotivy  a  vozy  prošpikované  elektronikou  a  jinými  moderními  technologiemi,  o  které

se musí starat kvalifikovaní lidé, v provozu levnější, než ty staré a osvědčené, které na koleni

dokázal opravit kde kdo? 

Samozřejmě, je nemožné nalézt jednoduchou odpověď na otázky v něčem tak komplexním,

jako je železnice a její provoz. Stejně, jako v ostatních oblastech lidského konání se budu

při hledání  ubírat  cestou  zjednodušování.  Sice  pak  mohou  být  výsledky  tendenční

a zkreslené, ale celá historie lidstva dává za pravdu tomu názoru, že ve většině případů jsou

tyto odpovědi blízko objektivní pravdě.

V  rámci  jednoduchosti  budou  porovnávány  některé  technické  a  z  nich  vyplývající

ekonomické parametry dvou řad elektrických příměstských jednotek.
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3 Železnice a její rozvoj na našem území
Nechci se zde zabývat vznikem a výstavbou železniční sítě a majetkových poměrů na území

našeho státu, ale  zaměřím se na historii a rozvoj  hnacích vozidel, která po kolejích naší

země jezdila a jezdí. Zároveň bych chtěl osvětlit aspekty, proč konstrukce drážních vozidel

dospěla  do své současné podoby.  Samozřejmě jejich  vývoj  a  parametry  jsou nerozlučně

spjaty s potřebami železniční sítě a provozu na ní. Více k tématu výstavby železnic lze nalézt

v knihách Naše dráhy ve 20. století [1] a Příběhy z dějin našich drah [2]. 

3.1 Dávná minulost dopravy
Na počátku tentokrát nebyl Říman, ale kolo. Jeho vynález umožnil  dopravit  více nákladu

s použitím menší  energie na větší  vzdálenosti.  Další revoluční  krok přišel  přesunem kola

z cesty na kolejnici.  Kůň najednou utáhl nejen mnohem více, ale dokázal se s nákladem

pohybovat mnohem rychleji. Nehledě na to, že náklad trpěl na cestě  mnohem méně otřesy

a dopravní cesta se stala spolehlivější. 

3.2 Zrození lokomotivy
Jestliže použití spojení kolo – kolejnice považujeme za revoluční krok, pak za přímo za skok

můžeme označit vynález lokomotivy a především geniální konstrukci Roberta Stephensona –

lokomotivu Rocket představenou v roce 1829, na jejichž základech vznikaly parní lokomotivy

až do vrcholu jejich konstrukce ve dvacátém století. Pár let po této události byla železnici její

kolébka Velká Británie malá a železnice se přelévá do Evropy, aby vzápětí zahájila vítězné

tažení i ve zbytku světa.

Lidé železnice se však nezastavili s rozvojem u parní lokomotivy a její původní konstrukce,

ale hledali  nová  a  nová  řešení  a  cesty,  jak  zvýšit  efektivitu  a spolehlivost  železničních

vozidel, zjednodušit jejich obsluhu a zvýšit operativnost. Na scénu přicházejí elektřina a ropa.

Hnací vozidla najednou již nebylo nutno dlouho před výkonem roztápět, udržovat tlak v kotli

a tím i spotřebovávat palivo při prostojích mezi traťovými výkony a přitom pozorovat, jak jen

malá  část  energie  uhlí  se  mění  na  páru  a  tím  na  pohyb  vlaku.  Lokomotivní  četa

se  přestěhovala  ze  stanoviště  kde  bylo  z  jedné  strany  vedro  a  z  druhé  zima,  na  krytá

stanoviště elektrických a motorových hnacích vozidel, aby se tím snížila její únava a mohla

být efektivněji využita po celou pracovní dobu. 
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3.3 Vývoj pokračuje
Dochází  tedy  k  nástupu  moderních  trakcí,  především  elektrické,  a  protože  ne  všude

se vyplatilo a vyplácí zavést trakční vedení i trakce motorové. V našich zemích se v roce

1981 stal pravidelný provoz parní trakce minulostí.

Samozřejmě ani na poli moderních trakcí se vývoj v čase nezastavil. Dochází nejen k vývoji

koncepce konstrukce, ale v souladu s technickým rozvojem celé technické základny se mění

preference  napájecích  soustav,  zlepšují  se  izolanty  pro  vinutí,  materiály  pro  odporníky.

Dochází k rozvoji elektroniky, zpočátku řídící a posléze i silové do trakčních obvodů vozidel.

Konstrukce  vozidel  dnes  směřuje  k  tomu,  aby  vozidla  byla  spolehlivá,  měla  velké

kilometrické proběhy mezi  předepsanými  servisními  úkony a ty  sami  o  sobě byly  pokud

možno co nejkratší. Samozřejmě ne na úkor bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 

Z výše popsaného vyplývá, že se předpokládá i snížení počtu správkárenského personálu,

ovšem zase na druhou stranu se musí,  vzhledem k větší sofistikovanosti a komplexnosti

konstrukčních  celků  vozidel,  zvýšit  úroveň  jeho  vzdělání  a  proškolování.  Taktéž  cena

servisního  zázemí  bude  stoupat.  Jízdní  personál,  vzhledem  k  postupující  automatizaci

a zjednodušování ovládání,  zlepšování jízdních vlastností  a zvyšování traťových rychlostí,

bude moci efektivněji využít svoji pracovní dobu a za směnu najet více kilometrů. I zde ale je

nutno efektivitu využití personálu nestavět nad bezpečnost provozu.

3.4 Situace před 2. světovou válkou
Do druhé světové války zajišťovaly dopravu na železnici, jak rychlíků, tak i osobních vlaků,

až na pár výjimek,  klasické soupravy vedené parní  lokomotivou,  se všemi jeho výhodami

i nevýhodami.  Mezi  nevýhody  patřilo  především  složité  a  časté  zbrojení  lokomotivy,

především vodou, nutnost otáčení lokomotiv, pokud nebyly tendrové, v konečných stanicích,

neoperativnost  při  nutnosti  obsluhy  nárazových  výkonů  a  neposlední  v  řadě  i náročnost

obsluhy jak fyzické (prostředí na stanovišti, mechanické rázy, obsluha v podstatě celou dobu

výkonu ve stoje apod.) tak i psychické (téměř nemožnost automatizace jakýchkoli provozních

úkonů,  špatné rozhledové podmínky atd).  Za tím následuje poměrně složitá a především

častá  údržba stroje,  a to i  během provozního výkonu,  aby  toto  vše bylo  završeno velice

malou účinností parní lokomotivy. 

O  využití  elektrických  příměstských  jednotek  sice  uvažovalo  Ministerstvo  železnic  ČSR

už začátkem  třicátých  let  dvacátého  století  a  na  toto  téma  vzniklo  i  několik  studií,

ale následné válečné události je odsunuly na vedlejší kolej.
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Po druhé světové válce, v padesátých letech dvacátého století dochází na obou stranách

železné  opony  k  nastartování  poválečné  obnovy  a  tím  k  prudkému  rozvoji  průmyslu,

což vyvolalo obrovský nárůst potřeby pracovní síly. Jelikož se výroba soustředila do velkých

aglomerací, bylo do a z těchto míst nutno pracovníky dopravit v poměrně velkých počtech.

Navíc,  sama  výroba  generovala  ještě  další  pracovní  místa  ve  službách,  zdravotnictví,

obchodě, státních úřadech a všech ostatních potřebných odvětvích.

Nastává  tedy  potřeba  dopravit  co  nejvíc  lidí  najednou,  ve  stejný  čas,  z  různých  míst,

co nejrychleji a nejefektivněji do velké aglomerace.

Jak již tedy bylo řečeno, veškerá poválečná výroba se soustředila na odstranění válečných

škod  a nastartování  výroby,  takže  není  bez  zajímavosti,  že  první  elektrické  lokomotivy

vyrobené  v  naší  republice  po  roce  1945  nebyly  určeny  pro ČSD,  ale  pro  Severočeské

hnědouhelné doly. Postupem doby se ale situace na drahách stávala neúnosnou, tudíž vývoj

a výroba drážního vozidla, vhodného pro tyto účely,  byla stále větší nutností.
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3.5 Požadavky na vhodné vozidlo
Všechny výše uvedené aspekty vyvolaly potřebu tuto situaci řešit. Výsledkem by tedy mělo

být drážní vozidlo, které  by splnilo následující požadavky:

• rychlá připravenost k traťovému výkonu,

• malé nároky na údržbu,

• snížené nároky na obsluhu,

• nízká energetická náročnost,

• vysoké hodnoty kladného i záporného zrychlení,

• velká přepravní kapacita,

• rychlá výměna cestujících v zastávkách a stanicích,

• snadné a operativní změny kapacity vlaku v případě potřeby, tedy typicky dopravní  

špička/sedlo,

• rychlost obratu v koncových stanicích, včetně těch s kusými kolejemi.

Vše výše uvedené je schopna splnit, samozřejmě s většími či menšími kompromisy,  ucelená

nedělitelná  dopravní  jednotka,  se  stanovištěm strojvedoucího  na  obou  koncích  jednotky.

Spojování  jednotek  by  mělo  být  řešeno  automatickým  spřáhlem.  Dalším  a důležitým

požadavkem je  možnost   ovládání  více  jednotek  z  jednoho stanoviště.  Vozidla  jednotky,

aby byly umožněno dodržet rozjezdové a brzdové parametry při zachování nízké energetické

náročnosti, by měla být vyrobena s velkým podílem lehkých materiálů, případně konstrukčně

řešena  tak,  aby  výsledná  hmotnost  byla  co  nejnižší.  Kapacita  jednotky,  aniž

by bylo nutno zvětšovat délku souprav a tím i staničních nástupišť,  by měla být zajištěna

dvoupodlažním řešením skříně vozidel. Kromě toho ucelená jednotka má vyšší obsaditelnost

v poměru k délce soupravy díky absenci samostatné lokomotivy v soupravě. Dveře by měly

být automatické, centrálně ovládané ze stanoviště strojvedoucího, dostatečně široké. Hrana

dveří by měla být úrovni hrany nástupiště. Pokud to dovolí stav elektrifikace tratí, jednotky

by měly být elektrické. 

Vzniká tedy to, čemu Ing. Pohl z firmy Siemens říká zhruba toto : „Vlak jsou sedadla obalená

rourou.“
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4 Elektrické jednotky – vznik, vývoj a provoz 

4.1 Výběr porovnávaných řad HV
Pro porovnání jsem si vybral elektrické příměstské jednotky, provozované v Praze a okolí.

Důvodem bylo,  dle  mého,  nepoměrně  lepší  porovnatelnost  nejen  technických  parametrů

jednotek, ale i relativní neměnnost obsluhovaných vozebních ramen, na rozdíl od lokomotiv,

kde se jejich využití mění v čase mnohem dynamičtěji podle zařazení do příslušné turnusové

skupiny,  případně druhu traťového výkonu.  Další  neméně závažnou skutečností  pro  tuto

volbu jsou dlouhodobé zkušenosti s provozem těchto jednotek v pražských LD.

Porovnávány budou tedy jednotky starších řad 451/452 (původní  označení  EM 475.1,2),

viz obrázek  1, na straně jedné a jednotky nové řady 471, viz obrázek  2, na straně druhé.

Obě  řady  elektrických  jednotek  jsou  nyní  provozovány  v  DKV  Praha,  což  je  nástupce

původních dep Praha - Střed/Praha - Masarykovo nádraží a Praha - Vršovice.
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Obrázek 1: Na snímku první vyrobená jednotka EM 475.1/451 001/002.     
Zdroj: www.prototypy.cz



 

Dobu  vývoje  a  výroby  obou  řad  dělí  zhruba  čtyřicet  let  technického  a  technologického

pokroku. Vzhledem k  tomuto časovému rozdílu lze předpokládat, že jednotka řady 471 bude

i přes  její  mnohem  větší  konstrukční  a  technickou  komplikovanost,  v provozu  ve  všech

směrech efektivnější, než jednotky řady 451/452. 
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Obrázek 2: Současná podoba ř. 471 Zdroj: www.zelpage.cz



 

Vozební  rameno,  ke  kterému  jsou  vztaženy  porovnávané  vstupní  údaje,  je  trať  221

Praha – Benešov u Prahy. Její směrové vedení znázorňuje mapka na obrázku 3. Tato trať

byla  vybrána  pro  porovnání  z důvodu  dlouhodobě  neměnné  délky  vozebního  ramene

a jednoduchosti oběhů jednotek na něm, což bylo výhodné pro snadné  a nekomplikované

srovnání nákladů.

Některá data a skutečnosti, potřebná pro zpracování této práce, jsou předmětem obchodního

tajemství společnosti ČD a.s., a proto byla záměrně zkreslena.

Rád  bych  na  tomto  místě  ještě  uvedl  poznámku  k  označování  řad  hnacích  vozidel.

Na našem území byly  lokomotivy a další  hnací  vozidla  označována od roku 1923 podle

systému Ing. Kryšpína. Význam číslic a písmen v označení řady se vztahoval k základním

charakteristikám vozidla a přesné vysvětlení lze najít například zde [3]. V roce 1988 došlo

k přeznačení  hnacích  vozidel  ČSD  podle  pravidel  UIC.  Pokud  hnací  vozidla  zmiňovaná

v textu  byla  označena  oběma způsoby,  uvádím v historickém  kontextu  obě,  pokud  měla

označení jen podle jednoho systému, uvádím jen to.
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Obrázek 3: Vedení tratě 221 Zdroj: www.mapy.cz



 

4.2 Vývoj jednotky prototypové jednotky EM 475.0
Zhmotněním požadavků na nový druh drážního vozidla, omezených v řadě aspektů daných

dobou a politickou situací  v zemi,  byly  dvě prototypové jednotky řady EM 475.0.  Prvotní

návrh jednotky je na obrázku 4. 

V roce 1955 byl Ministerstvem dopravy zadána u Závodů V. I. Lenina Plzeň (Škoda) výroba

elektrické části uvažovaných jednotek. Tento rok můžeme tedy považovat za rok zahájení

vývoje  těchto  jednotek.  Prototypy  měly  být  postaveny  nejpozději  v  roce  1958,

ale již od zahájení jejich výroby probíhaly mezi dodavateli  spory o definitivní určení místa

montáže elektrických (ale i jiných) zařízení do vozů.  Zatímco elektrická část jednotky byla

vyráběna  v Plzni,  skříně  vozů  a  mechanická  část  byla  vyráběna  ve  Vagónce  Studénka.

Stejné  spory  pokračovaly  ještě  i v roce  1958,  kdy  se  počátkem  roku  ve Studénce

dokončovala hrubá stavba prvního vozu a plánovalo se, že oba vozy první jednotky musí

v srpnu  téhož  roku  odjet  k montáži  elektrozařízení  do Plzně,  aby  se  předání  funkčního

prototypu  zákazníkovi  stihlo  ještě  v 1. čtvrtletí  roku  1959.  Později  ale  bylo rozhodnuto,

že všechny  bloky  elektrických  zařízení  budou  z Plzně  odeslány  do Studénky,

kde  se  namontují  do všech  vozů  a pak  bude  kompletně  hotová  jednotka  přepravena

do Plzně k jejímu „oživení“ a funkčním zkouškám elektrických zařízení.

Výsledkem vývoje byla tedy čtyřvozová dopravní jednotka, skládající se ze dvou technických

jednotek. Technická jednotka se skládala z koncového vozu se stanovištěm strojvedoucího

a vloženého vozu. Oba vozy technické jednotky měly jeden hnací a jeden nosný podvozek,

takže  výsledné  uspořádání  náprav  dopravní  jednotky  bylo  2‘Bo‘+Bo‘2‘+2‘Bo‘+Bo‘2‘.
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Obrázek 4: Ideový návrh jednotky EM477 - rok 1952.                 Zdroj www.prototypy.cz



 

Toto  řešení  se  v  praxi  ukázalo  jako  komplikace  v  případě  změn  složení  jednotek

a vykazovalo i rozdílnou nápravovou hmotnost mezi oběma vozy jedné technické jednotky,

což vedlo ke skluzům hnacích náprav. 

Trakční  motory byly  v každé technické jednotce čtyři  stejnosměrné,  sériové s odporovou

regulací výkonu. 

Všechny vozy dopravní  jednotky byly jednopodlažní hlubinnového provedení,  střední část

měla podlahy 580 mm nad TK. Čela dopravní jednotky byla osazena spřáhly Scharfenberg.

Dveře  pro nástup  cestujících  byly  pneumatické,  centrálně  ovládané  ze  stanoviště

strojvedoucího.

Na jednotce byla zavedena poprvé na elektrickém vozidle v našich zemích elektrodynamická

a rekuperační brzda. Rekuperace však byla zdrojem neustálých problémů a během zkoušek

byla trvale odpojena.

V roce 1959 byly tedy jednotky předány do zkušebního provozu.  Hned v jeho začátcích

musely  být  provedeny  některé  závažné  změny,  především  v  elektrické  části  vozidel.

První turnusové nasazení jednotek bylo v GVD 1963/64. U vlaků jimi vedenými, se podle

předpokladů podařilo zkrátit jízdní dobu proti vlakům, vedenými lokomotivami.

Budeme-li chtít prototypové jednotky EM 475.0 a jejich provoz nějak zhodnotit, určitě se sluší

připomenout, že šlo o důležitý mezník ve vývoji kolejových vozidel u nás. Nebyly to jen první

elektrické jednotky v naší zemi, ale šlo též o první vozidla s podlahami v různých výškových

úrovních (a vlastně též první nízkopodlažní vozidla pro příměstskou dopravu) – k poznatkům

z jejich  konstrukce  se  následně  přihlíželo  i při  vývoji  dvoupodlažních  vozidel.  Pohled

na jednotku je  na obrázku 5.

Zkušeností s jejich provozem byly pak vtěleny do konstrukce jednotky řady EM 475.1. [4][5]
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4.3 Popis jednotky EM 475.1
Jak již bylo řečeno, na základě zkušeností z provozu jednotek řady EM 475.0  byla začátkem

šedesátých let objednána výroba jednotek řady EM 475.1. Jednotky byly vyrobeny v počtu

padesát jeden kus a dodány v rozmezí let 1964-68. V období 1972-73 následovala dodávka

jedenácti jednotek řady EM 475.2. U jednotek této řady došlo k lehkým inovacím, jednak díky

technickému  pokroku  a  jednak  díky  zkušenostem  s provozem  řady  EM  475.1.  Hlavním

rozdílem byla chybějící rekuperační brzda již z výroby.

Jednotky řady EM 475.1 ji  sice měly, ale během provozu došlo k jejímu odebrání a byla

nahrazena třetím stupněm EDB. 

Jednotka  byla  technicky  řešena  jako  dvojice  motorových  vozů  se  stanovištěm

strojvedoucího,  mezi  něž  mohly  být  vkládány  1-3  vložené  nemotorové  vozy  (na  rozdíl

od prototypu)  pro  každý motorový  vůz.  Nemotorové  vozy  byly  původně  navrhovány jako

patrové,  což  umožnil  návrh  konstrukce  jejich  střech.  K tomuto  uspořádání,  vzhledem

k nedostatku  lehkých  slitin  pro civilní  sektor  a  tím  vysoké  výsledné  hmotnosti  v případě

použití oceli, nedošlo. 

Motorový vůz spolu s příslušnými vloženými vozy tvořil stejně jako u EM 475.0 technickou

jednotku, spojením dvou technických jednotek vznikla výsledná dopravní jednotka. Dopravní

jednotky  jsou  na obou  koncích  vybaveny  kombinovaným  spřáhlem  Scharfenberg,  které

při  vícenásobném spojení  dopravních  jednotek  propojilo  potrubí  průběžné  brzdy  a  řídící

okruhy jednotek. Takto mohly být spojeny až tři dopravní jednotky. Všechny vozy v jednotce
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Obrázek 5: Jednotka řady EM 475.0 - vzácný barevný 
snímek Zdroj: www.prototypy.cz



 

byly  jednopodlažní,  hlubinnového provedení,  střední  snížená část  měla podlahy 580 mm

nad TK.

Trakční  motory  byly  čtyři  stejnosměrné,  sériové  s  poloautomatickou  odporovou  regulací

výkonu.  Rozjezdové  odporníky  byly  umístěny  na  střeše  motorového  vozu  a  chlazeny

náporově.

Výsledné  uspořádání  technické  jednotky  bylo  nakonec  motorový  vůz  +  vložený  vůz.

Zajímavostí je, že k zamýšlenému uspořádání TJ, která by se skládala z motorového vozu

a více  vozů  vložených,  došlo  až  mnohem  později  během  provozu  u  ČSD,  kdy  díky

nedostatku  motorových  vozů  vznikaly  až  šestivozové  soupravy,  obsluhující  sklonově

nenáročné vozební rameno Praha – Beroun.

Pro komfort cestujících byla tedy zachována výška podlahy jednotky stejně jako u prototypu,

kdy hrana dvoukřídlých,  pneumatických,  dálkově ovládaných dveří  byla 580 mm nad TK,

což odpovídalo  hraně nástupišť  ve  výšce  550 mm nad TK.  To  se samozřejmě i  kladně

projevilo v provozu, kdy mohly být zkráceny pobyty ve stanicích a tím i kráceny jízdní doby.

Jednotky,  které  vycházely  z  prototypové  řady  EM  475.0  byly  vyrobeny  bez  jediného

ověřovacího kusu a byly rovnou dodávány zákazníkovi. To se negativně projevilo v počátcích

provozu ve velké poruchovosti jednotek. Stalo se dokonce, že z šestnácti zatím dodaných

jednotek byla provozní pouze jedna. 
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Obrázek 6: Představení jednotky EM 475.1 na MSV Brno.          
Zdroj: www.prototypy.cz



 

Životnost  jednotek  těchto  elegantních  jednotek,  jak  se  můžeme přesvědčit  na  obrázcích

6 a  1,  byla  plánována  na  patnáct  let  a  postupně  měly  být  nahrazeny  v celém  rozsahu

jednotkami řady EM 488.0, případně jinými. Z dnešního pohledu (2017), kdy u ČD dosluhují

v pravidelném provozu tři poslední jednotky, můžeme říci, že tato doba byla překročena více

než  třikrát.  Po  odstranění  „dětských  nemocí“  se  z  jednotek  stala  odolná  a provozně

spolehlivá vozidla.[4][5][7]
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4.4 Technická data řady EM 475.1,2 451,452 

Tabulka 1: Základní technická data řad EM 475.1,2 / 451,452

Uspořádání náprav Bo‘Bo‘+2‘2‘+2‘2‘+Bo‘Bo‘

Napájecí soustava 3000 V ss

Hmotnost soupravy ve službě 184 t

Trvalý výkon 1320 kW

Maximální rychlost 100 km/h

Regulace výkonu odporová

Trakční motory – druh, počet stejnosměrné, sériové, 8

Účinnost hnací soustavy  0,5

Délka soupravy přes nárazníky 95 290 mm

Míst k sezení 300

Míst k stání 380

Regulace rychlosti poloautomatická, samočinné řízení rozjezdu

Celkem vyrobeno jednotek (obě řady) 62

           Zdroj: [4][6][7]
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4.5 Vývoj předchůdce jednotky 471 - řada 470
Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století bylo zřejmé, že se blíží doba

konce ekonomické i  technické životnosti  jednotek řad 451/452.  Náhrada jednotkami řady

EM 488.0 nebyla možná, především proto, že ČSD vadila absence nízkopodlažního nástupu

do těchto jednotek, právě především v okolí Prahy. Je faktem, že z dnešního hlediska hrana

dveří  u příměstské  jednotky  ve  výši  1255  mm  nad  TK  se  jeví  jako  značný  krok  zpět.

Konstruktéry  k tomu  vedla  unifikace  řešení  s  ostatními  vozy  výrobce  a  zjednodušení

konstrukce  vozu.  Oboje  znamenalo  výrazné  zlevnění  výroby  za  cenu  horšího  komfortu

pro cestující a prodloužení jejich výměny ve stanicích, což se negativně podepsalo na délce

pobytů.  Dále  pak  vadila  konstrukční  zastaralost,  neboť  jednotka  využívala  podobná

konstrukční řešení pohonu a regulace jako jednotky 451/452 .

V roce 1982 bylo rozhodnuto o vývoji nové elektrické jednotky. Studie vzniklé na toto téma

jednoznačně ukázaly na výhodnost patrové konstrukce, kdy je na stejné délce vozu možno

umístit o 50% více sedadel, při významném snížení podílu „mrtvé váhy“ vozu na sedadlo.

Další výpočty ovšem ukázaly, že při tehdejším stavu techniky není možné u motorových vozů

jednotek dodržet maximální hmotnost na nápravu 22 tun při zachování dvojpodlažnosti vozu.

Proto  se  směr  vývoje  konvertoval  na  jednotku,  která  měla  u motorových  vozů  sníženou

podlahu a patrové vložené vozy.  Požadavek na kapacitu byl, aby jedna jednotka uvezla tolik

cestujících, jako dvě spojené jednotky řady 451.

V  roce  1986  začal  tedy  vývoj  nové  jednotky,  interně  označené  jako  EM3  s  termínem

ukončení vývoje v roce 1990. Vlastní stavba prototypu nastala s ročním zpožděním v roce

1988, neboť projekt se neustále potýkal s potížemi, hlavním problémem byla nepřipravenost

subdodavatelů klíčových prvků. Nakonec byly dvě prototypové jednotky dokončeny v roce

1991, (devět let od rozhodnutí o výrobě!), přičemž vykazovaly řadu závažných nedostatků

a to  nejen  v  kvalitě,  ale  i proti  zadání.  Jmenujme  nedostatečnou  rozteč  mezi  sedadly

pro cestující,  či  velmi  špatný  přístup  pro  výměnu  některých  technologických  celků.

Po provedení prototypových zkoušek mělo v roce 1993 dojít k zahájení výroby 60 jednotek

této řady.

Výsledkem  vývoje  byly  tedy  dvě  pětivozové  jednotky,  obsahující  dva  motorové  vozy

se stanovištěm strojvedoucího a tři vložené patrové nemotorové vozy. Motorové vozy byly

jednopodlažní se sníženou podlahou. Jak jedna z jednotek vypadala je vidět na obrázku 7.

Každý motorový vůz měl čtyři stejnosměrné tlapové elektromotory zapojené trvale v sérii,

regulace výkonu byla tyristorovými pulsními měniči. Dá se říci, že toto řešení pohonu bylo
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v této době již  zastaralé,  uvážíme-li,  že se jednalo o prototyp,  jelikož ve vyspělém světě

se již prosazoval mnohem modernější pohon střídavými asynchronními motory. 

Během prototypových zkoušek bylo provedeno několik úprav. Mezi nejdůležitější  můžeme

uvést  instalaci  automatického  vedení  vlaku  a  cílového  brzdění  na  obě  jednotky

a monitorovacího systému dveří.  Dále byly  odstraněny přední  sběrače a doplněna boční

okna stanoviště strojvedoucího.

Obě  jednotky  během  zkoušek  vykazovaly  značnou  poruchovost  a  nízkou  spolehlivost.

V akceleraci nijak nevynikaly, také výkonnost brzd nebyla na potřebné úrovni. To vše, plus

zastaralost konstrukce, vedlo vedení ČD k rozhodnutí nepokračovat ve vývoji a plánované

jednotky  neobjednat.  Jejich  hlavní  přínos  (vedle  zvýšení  komfortu  pro  cestující)  spočíval

v tom, že se jako naše vůbec první dvoupodlažní elektrické jednotky staly východiskem další

cesty  našeho  železničního  průmyslu  k  úspěšným  vozidlům  této  kategorie.

Je však na ně možno pohlížet  i  jinak,  jako na „postsocialistický“  produkt  zatížený všemi

nešvary doby svého zrodu.[5][8]
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Obrázek 7: Jednotka řady 470 ve Studénce - ještě 
s předním sběračem                       Zdroj: www.prototypy.cz



 

4.6 Popis jednotky řady 471
Již v roce 1992 začal výrobce řady 470 Vagónka Studénka,  připravovat spolu se společností

AEG návrh nové jednotky řady 471.  Ta měla  být  pokračováním řady 470,  při  zachování

složení dopravní jednotky ze dvou motorových a tří vložených vozů, motorové vozy měly být

též dvoupodlažní. Během vývoje řady 471 došlo ke dvěma zásadním změnám. Dodavatelem

elektrické  výzbroje  se  stala  Škoda  Plzeň  a  změnilo  se  navrhované  složení  jednotky

ve prospěch uspořádání s hnacím, řídicím a nejvýše jedním vloženým vozem. 

Ve  výsledné  konstrukci  jsou  použity  (poprvé  u  nás)  pokrokové  prvky  a  řešení.

Samonosné skříně vozů jednotky jsou vyrobeny z velkoplošných hliníkových panelů. Trakční

motory  jsou  asynchronní,  třífázové.  Trakční  i  pomocné  střídače  jsou  osazeny  IGBT

tranzistory.  Všechny  vozy  jednotky  jsou  dvoupodlažní  se  sníženou  střední  částí,  jeden

koncový  vůz  je  řídící  a  druhý  koncový  motorový.  Koncové  vozy  jsou  vybaveny

poloautomatickým spřáhlem Dellner. Řešení umožňuje provoz až čtyř spřažených jednotek.

Jednotka je kromě vzduchové a elektrodynamické brzdy vybavena též kolejnicovou brzdou

s permanentními magnety. Komunikace mezi systémy jednotky a jednotkami jako takovými

probíhá po datové sběrnici. Dveře pro nástup cestujících jsou předsuvné, centrálně ovládané

ze  stanoviště  strojvedoucího,  otevírání  dveří  si  provádějí  po odjištění  sami  cestující

tlačítkem. Hrana dveří je 550 mm nad TK. Prostory pro cestující obsahují jeden oddíl první

třídy a jsou klimatizovány. Do jednotek byl sériově dodáván informační systém pro cestující. 

Během výroby jednotek, kdy docházelo k delším intervalům mezi výrobou jednotlivých kusů,

docházelo nejen ke změnám vzhledu jednotek (především od jednotky 27 výrazná změna

designu  čel  koncových  vozů),  což  dokazují  obrázky  8 a  2,  ale  především  ke  změnám

v technickém vybavení, což je pochopitelné, protože technický rozvoj se během dlouhého

času  výroby  jednotek  nezastavil.  Je  samozřejmé,  že většina  nových  celků  byla  zpětně

dosazena i na starší kusy, takže dnes se jednotky liší především vzhledem, ale po technické

stránce jsou navzájem kompatibilní.
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První jednotka řady 471 byla do zkušebního provozu u ČD předána v roce 2000 do DKV

Praha.  Od počátku byl provoz plný poruch, někdy jen velmi těžko identifikovatelných. Mezi

nejzávažnější patřily chyby komunikace a SW, výbuchy IGBT tranzistorů a poruchy trakčních

motorů.  Některé  jednotky  se  při  vícečlenném  spojení  navzájem  „nesnesly“.  Rušení

vlakového zabezpečovače  vedlo až k zákazu provozu jednotek v srpnu 2002. Vzhledem

k počtu  závad  byly  dokonce  utlumeny  proklamace  brzké  náhrady  jednotek  451/452

jednotkami  řady  471.  Po  několika  letech  provozu  se  některé  závady  podařilo  odstranit,

některé přetrvávaly a jiné se naopak objevily v souvislosti s provozem.

Nakonec bylo vyrobeno osmdesát  tři   jednotek,  z nichž je  sedmdesát  jedna dislokováno

v DKV Praha,  z  toho je  šedesát  dva turnusových a  devět  tvoří  zálohu.  Zbylých dvanáct

jednotek je dislokováno v DKV Ostrava, z toho deset je turnusových a dvě v záloze.

V  době  vzniku  této  práce,  čili  po  sedmnácti  letech  provozu  se  snad  u  těchto  jednotek

podařilo vyléčit všechny „dětské nemoci“ a díky tomu vydrží v provozu alespoň plánovaných

čtyřicet let. [5][6][9]
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Obrázek 8: Tři ze čtyř řešení čel koncových vozů jednotky 471.         
Zdroj www.vlaky.net



 

4.7 Technická data řady 471

Tabulka 2: Základní technická data řady 471

Uspořádání náprav Bo‘Bo‘+2‘2‘+2‘2‘

Hmotnost soupravy ve službě 155 t

Napájecí soustava 3000 V ss

Trvalý výkon 2000 kW

Maximální rychlost 140 km/h

Regulace výkonu IGBT tranzistory, řízeno mikroprocesory

Trakční motory – druh, počet třífázové asynchronní, 4

Účinnost hnací soustavy 0,85

Délka soupravy přes nárazníky 79 200 mm

Míst k sezení 310, z toho 23 1. třída

Míst k stání 333

Regulace rychlosti ruční – poměrné nastavení tahu strojvedoucím

ARR – automatické udržování nastavené rychlosti

AVV – vedení vlaku v závislosti na rychlostním profilu trati

Celkem vyrobeno jednotek 83

                      Zdroj: [5][6]
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5 Základní údaje o trati
Technické údaje o trati jsou platná ke vzniku této práce a mohou se v čase měnit, stejně tak,

jako údaje o provozu vlaků. 

Trať  pro  srovnání,  jak  již  bylo  uvedeno,  byla  zvolena  dvoukolejná  trať  číslo  221

Praha  hlavní  nádraží  –  Benešov u Prahy,  jejíž  délka  činí  49  kilometrů.  Na  trati  je  18

železničních  stanic  a  zastávek.  Vlaky  vedené  jednotkami  ve  všech  zastavují.  Tato  trať

je  součástí  čtvrtého  tranzitního  koridoru  Praha  –  České  Budějovice  –  Dolní  Dvořiště

(Rakousko). Podle kategorizace drah DÚ je zařazena do kategorie E, popisy kategorií drah

viz tabulka 3.[10] 

Provoz vlaků osobní dopravy na trati, vedený elektrickými jednotkami, je podle GVD 2016/17

v taktu 30 minut.

Odjezdy vlaků ve směru Praha – Benešov jsou v rozmezí od 4:06 do 0:16, jízdní doba činí

62 minuty a průměrná rychlost vlaku vp  je 47.6 km/h. 

Odjezdy vlaků ve směru Benešov  – Praha jsou odjezdy od 3:52 do 22:52, jízdní doba jízdní

doba činí 60 minut a průměrná rychlost vlaku vp je 49 km/h. 

Zajímavostí  je,  že poslední  spoj  Praha – Benešov je  proti  taktu o  deset  minut  posunut.

Důvodem je zajištění návaznosti v Praze na spoje z ostatních směrů.[12]

Výpočet průměrné rychlosti vlaku:

v p=
st

t j
[km/h] (1)

kde vp průměrná rychlost [km/h] vlaku 

st vzdálenost [km] mezi koncovými body měření

tj celkový čas jízdy vlaku
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Tabulka 3: Kategorizace drah dle DÚ 

Kategorie trati Popis kategorie

E Část dráhy celostátní, v současnosti zařazena do evropského systému

C Ostatní části dráhy celostátní

R Dráhy regionální

               Zdroj: [10]

Podle mapky na obrázku 3  je vidět, že trať obsluhuje lidnatou oblast jihovýchodně od Prahy.

Vzhledem k probíhajícím stavební úpravám ve stanicích a zastávkách (parkoviště, úschovny

kol), je použití vlaku rok od roku pro cestující atraktivnější a obsazenost spojů stoupá.
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6 Určení kalkulačních jednic
Pro určení  vhodnosti   železničního vozidla pro daný provoz,  tvorbu grafikonu,  respektive

jízdního řádu na trati, ale i pro určení dalších nezbytných provozních dat jsou důležité údaje

dané technickými parametry vozidla. Dále je nutno započítat cenu lidské práce, cenu energií

a  materiálu.  Do  výpočtů  nejsou  zahrnuty  výdaje  za  mimořádné  opravy  nad  rámec

pravidelných oprav,  ani  výdaje na odstraňování  poruch a závad zjištěných při  pravidelné

údržbě.

6.1 Trakční výkon vozidla v poměru k ostatním jeho 
parametrům – měrný výkon
Měrný  výkon  udává  poměr  mezi  trakčním  výkonem  vozidla  a  ostatními  jeho  parametry,

kterými mohou být hmotnost ve službě, počet míst apod.

U železničních hnacích vozidel rozlišujeme tři typy výkonu:

• maximální  –  výkon,  pod  kterým  může  jet  drážní  vozidlo  po  dobu  maximálně  

pět minut, aniž by došlo k přehřátí trakčních motorů,

• hodinový - výkon, pod kterým může jet drážní vozidlo po dobu maximálně hodinu,

aniž by došlo k přehřátí trakčních motorů,

• trvalý - výkon, pod kterým může jet drážní vozidlo po dobu maximálně nekonečně

dlouhou dobu, aniž by došlo k přehřátí trakčních motorů.

Můžeme tedy mít tři různé hodnoty porovnávaného parametru. Drážní vozidla, přes jejich

současnou jistou univerzalitu, jsou vždy konstruována pro nějaké výraznější určení. Proto

hodnoty jednotlivých druhů výkonu nemusí být vždy v jasné relaci.

Ze znalosti těchto hodnot, tedy doby jízdy na druhu výkonu a ceny energie, jsme schopni

vypočítat  cenovou  náročnost  na  přepravu  zvolené  hmotnosti  vlaku,  případně  jednotky

nákladu.[13][14]
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6.1.1 Poměr trakční výkon/hmotnost vozidla ve službě
Udává  hodnotu  výkonu  k  hmotnosti  soupravy  ve  službě,  to  znamená  soupravy  plně

vyzbrojené, ale bez cestujících.

k ps=
Pt

ms
[kW/t] (2)

kde kps   měrný výkon na tunu jednotky ve službě  [kW/t]

Pt výkon hnacího vozidla [kW] (hodinový, maximální, trvalý)  

ms hmotnost [t] soupravy ve službě 

6.1.2 Poměr trakční výkon/hmotnost obsazeného vozidla
Udává hodnotu výkonu v poměru k hmotnosti soupravy ve službě  obsazeného cestujícími.

Hmotnost jednoho cestujícího je 0,08 t, což odpovídá metodice výpočtu obsazeného vozu

cestujícími, u kterého ještě nebyla tato hmotnost stanovena tabulkově.[11]

k po=
Pt

ms+80∗nc
[kW/t] (3)

kde kpo   měrný výkon na tunu [kW/t] obsazené soupravy 

Pt výkon hnacího vozidla [kW] (hodinový, maximální, trvalý)  

ms hmotnost [t] jednotky ve službě

nc počet [-] cestujících v jednotce

6.1.3 Poměr trakční výkon na jedno sedadlo
Udává  hodnotu  výkonu  v  poměru  k  hmotnosti  soupravy  ve  službě  na  jedno  sedadlo  

(bez míst k stání).

k se=
Pt

ns
[kW/-] (4)

kde Pse   měrný výkon na jedno sedadlo [kW/-] v soupravě 

Pt výkon hnacího vozidla [kW] (hodinový, maximální, trvalý) 

ns počet sedadel [-] ve vozidle 
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6.1.4 Poměr trakční výkon na jedno místo ve vozidle
Udává hodnotu výkonu k hmotnosti soupravy ve službě ke všem místům v soupravě.

km=
Pt

nm
[kW/-] (5)

kde Pm   měrný výkon na jedno místo [kW/-] v soupravě 

Pt výkon hnacího vozidla [kW] (hodinový, maximální, trvalý)  

nm počet míst [-] ve vozidle 

6.2 Energetické náročnosti
Výpočet energetické náročnosti vychází z předpokladu, že rozjezd a jízda vozidla probíhá

zjednodušeně v režimu

• tm sekund maximální výkon,

• th sekund hodinový výkon,

• tt sekund trvalý výkon,

• tv sekund jízda výběhem. 

Do  energetické  náročnosti  nebude započítána  energetická spotřeba pomocných pohonů,

vytápění,  případně  klimatizace.  Velikosti  časových  konstant  se  odvíjí  od  trakčních

charakteristik hnacího vozidla. 

Sečteme-li  tedy  všechny  rozjezdy,  získáme  spotřebu  energie  na  srovnávací  veličinu.

Znásobením cenou  za  kWh elektrické  energie  dostaneme cenu  za  zvolenou  srovnávací

veličinu. Je nutno si uvědomit, že žádné hnací vozidlo nemá stoprocentní účinnost a proto

náklady  na  energii  musíme počítat  z  příkonu,  v  našem případě  tedy  znásobíme  součty

energií převrácenou hodnotou průměrné účinnosti hnací soustavy vozidla v intervalu (0;1).

[13]  
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Vzorec pro výpočet měrné energie na zvolenou veličinu:

W x=nr∗(kxm∗t m+k xh∗th+k xt∗t t)∗η
−1 [kWh/t, kWh/-] (6)

kde Wx měrná energie [kWh/t, kWh/-] na zvolenou veličinu 

nr počet rozjezdů [-] vozidla  na úseku

kxm maximální měrný výkon na zvolenou veličinu [kW/t, kW/-]

kxh hodinový měrný výkon na zvolenou veličinu [kW/t, kW/-]

kxt trvalý měrný výkon na zvolenou veličinu [kW/t, kW/-]

η účinnost [-]

Cena energie tedy bude:

C x=W x∗C te [Kč] (7)

kde Cx cena [Kč] za veličinu 

Wx měrná energie na zvolenou veličinu [ kWh/t, kWh/-]

Ce cena za trakční energii [Kč/kWh]

6.3 Mrtvá hmotnost na jednoho cestujícího 
Tento parametr udává, jak velká je hmotnost soupravy vztažená k jednomu cestujícímu, čili

je to poměr hmotnosti soupravy ve službě k počtu cestujících. Tento parametr nám pomůže

zjistit  velikost  poplatků  za  použití  železniční  dopravní  cesty  na  jedno  místo

v soupravě a je vlastně také jediný, který může dopravci pomoci ovlivnit  cenu za použití

železniční dopravní cesty při srovnatelné přepravní kapacitě souprav. 

M m=
ms

np
[t/-] (8)

kde Mm hmotnost soupravy na jedno místo v soupravě [t/-]

ms hmotnost [t] soupravy ve službě

np přepravní kapacita [-] (sedadla, místa) soupravy
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6.4 Náklady na správkárenské prostoje 
Odmyslíme-li mimořádné události v provozu vozidla, tedy poruchy a závady vozidla, jedním

z důležitých nákladových položek jsou prostoje vozidla ve správkárně.  

6.4.1 Mzdové náklady na správkárenskou činnost
Pro  vyčíslení  nákladů  na  správkárenskou  činnost  důležitá  znalost  potřeby  počtu

správkárenského personálu a jeho profesní skladba.  

Do nákladů na servis v depu není započítán úklid souprav a činnosti s ním spojené. 

Základ  pro  výpočet  správkárenského  personálu  vychází  z  potřeby  počtu  pracovníků

správkárny  na milion  kilometrů  ujetý  řadou  HV.   Potřebný  počet  pracovníků  na  HV tedy

zjistíme, vynásobíme-li roční kilometrický proběh jednoho HV na vozebním rameni počtem

pracovníků na milion km:

ns=sd∗365∗10−6
∗nn [-] (9)

kde ns skutečný počet [-] pracovníků na na jedno HV

sb průměrný denní proběh [km/den] HV

nn normovaný počet [-] pracovníků na na jedno HV

Počet zaměstnanců pro všechna HV na daném vozebním rameni tedy dostaneme ze vztahu:

nvr=ns∗pHV [-] (10)

kde nvr počet [-] pracovníků na HV na vozebním rameni

pHV počet [-] vozidel na vozebním rameni

ns skutečný [-] počet pracovníků na na jedno HV

Profesní  skladba  správkárenského  personálu  závisí  na  řadě  hnacího  vozidla.  Mzdová

náročnost (včetně odvodů státu) údržby na milion ujetých km se vypočte ze vztahu:

Cu=nvr∗(mp+m p∗0,34 ) [Kč] (11)

kde Cu náklady [Kč] na správkárenský personál 

mp průměrná mzda [Kč] pracovníků správkárny podle potřeby 

jednotlivých profesí na řadu HV

nvr počet [-] pracovníků na HV na vozebním rameni
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6.4.2 Časová a finanční náročnost údržby hnacího vozidla
Železniční vozidlo, stejně jako jakýkoli mechanismus, musí procházet pravidelnou údržbou,

jejíž intervaly (časové, kilometrické), jsou dány předpisem výrobce, provozovatele (dopravce)

nebo vyplývají  ze zákona. Četnost údržby a její  délka ovlivňuje hlavně náklady na počet

vozidel,  obsluhujících  dopravní  rameno,  neboť  čím  více  času  stráví  HV  odstávkou

při servisních činnostech,  tím stoupá potřeba vozidel v oběhu. Zároveň,  je-li  známa cena

hodiny provozu HV, je možno vyčíslit i ztrátu za jednu hodinu odstávky. 

Interval, po kterém vozidlo musí absolvovat servis, se vypočte ze vztahu:

I s=
s p

sd
[den] (12)

kde Is interval [den], po kterém HV absolvuje daný druh servisu  

sp předepsaný maximální proběh vozidla [km]  mezi servisem

sd průměrný denní kilometrický [km/den] proběh HV

Počet  hodin  za  rok,  po  kterou  je  vozidlo  z  důvodu  jednoho  druhu  pravidelné  opravy

odstaveno je dán vztahem:

t o=
365
I s

∗t p [h] (13)

kde to celkový čas [h] druhu servisu

tp plánovaná doba [h] na druh servisu 

Is interval [den], po kterém HV absolvuje daný druh servisu 

Velikost finanční ztráty, daná prostojem vozidla se vypočte podle vztahu:

C z=∑ toi∗Chp [Kč] (14)

kde Cz celková cena [Kč] za všechny plánované opravy

ton čas [h] jednotlivých druhů oprav, i = 1 .. n

n počet [-] druhů oprav

Chp cena  [Kč] hodiny provozu 
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6.4.3 Materiálové náklady 
Náklady  na  jednotlivé  druhy  správkárenských  činností  jsou  uvedeny  v  tabulce  5.  Cena

je pouze za spotřebu materiálu na pravidelnou údržbu, nikoli na mimořádné závady, které

byly při servisu nalezeny. Roční cenu materiálu vypočteme:

Cm=
365
I s

∗C s (15)

kde Cm celková cena [Kč] materiálu 

Is interval [den] mezi druhem servisu

Cm cena [Kč] materiálu za druh servisu

6.5 Turnusové potřeby
Většina provozu na železnici se pravidelně cyklicky opakuje. Tato pravidla jsou zachycena

v takzvaném turnuse, který určuje oběh a použití hnacích vozidel, tzv. turnus hnacího vozidla

a přidělení strojvedoucích na vlakové výkony, tzv. personální turnus. 

6.5.1 Turnusová potřeba vozidel
Turnusová potřeba hnacích vozidel je dána především následujícími faktory:

1. délkou obsluhovaného vozebního ramene,

2. časovým intervalem spojů – taktem, 

3. traťovou rychlostí,

4. poptávkou po přepravě na rameni,

5. předepsanou údržbou  - jejími intervaly a dobou trvání,

6. dobou obratu v koncových stanicích.

Tyto  faktory,  nám  ovlivňují  průměrný  denní  proběh  souprav,  počet  vozidel  v  soupravě

a z toho vyplývající potřebu správkárenských úkonů. Body 1. – 3. není schopen dopravce

ovlivnit, vyplývají z požadavků objednavatele přepravy a stavu tratě. Z bodu 4.  vyplývající

potřebu  vozidel  lze  na úrovni  dopravce  řešit  zkapacitněním  souprav,  což  v  případě

elektrických jednotek není jednoduše možné, kromě zvícenásobování jednotek v soupravě.

Bod 5. může dopravce ovlivnit vhodnou volbou vozidel, bod 6. je ovlivněn především body

1.-3. a snahou dopravce je, aby byl co nejkratší, ovšem příliš vysoká snaha o racionalizaci

oběhu a krátké časy obratů mohou vést k přenášení případných zpoždění do navazujících
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spojů, které souprava po obratu následně obsluhuje. Také stoupá nebezpečí únavy členů

lokomotivních čet. Vychází se zde z rovnice [16]:

t o=2∗t j+ tobA+t obB  [h] (16)

kde to doba [h] oběhu

tj jízdní doba [h] mezi body obratu 

tobA doba obratu [h] v bodě A

tobB doba obratu [h] v bodě B

Důležitá je i zkušenost člověka, který oběhy vozidel připravuje.[15]

6.5.2 Turnusová potřeba lokomotivního personálu
Turnusová potřeba lokomotivního personálu vychází ze stejných požadavků, jako potřeba

vozidel z předchozí kapitoly, kromě bodu 5. Samozřejmě je ovlivněna povolenou maximální

pracovní  dobou  člena  lokomotivní  čety  a  předepsaným  odpočinkem,  který

je  zakotven  v pracovně-právních  předpisech  a  předpisech  o  ochraně  zdraví  při  práci.

V současné době je  denní norma strojvedoucího 5 hodin 9 minut (vztaženo k celému týdnu).

Pro  výpočet  turnusové  potřeby  strojvedoucích  se  počítá  z  této  normy,  tudíž  na  provoz

jednoho hnacího vozidla a jeden den je turnusová potřeba čtyři strojvedoucí.[15]
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6.6 Poplatky za použití dopravní cesty
Poplatky za použití  železniční dopravní cesty jsou dány vzorcem, podle kterého dopravci

platí  poplatky za vlaky správci cesty. Jediná hodnota,  jak dopravce může ovlivnit  velikost

platby, je hmotnost použitých vozidel, respektive soupravy, tedy  její mrtvou hmotností. Podle

[11] se cena vypočte dle vzorce:

C z=C1+C2 [Kč] (17)

kde Cz  celková  základní  cena  [Kč]  za  použití  dráhy  pro  jízdu  vlaku

C1  cena [Kč] za použití dráhy pro jízdu vlaku v segmentu výkonů 

měřených ujetými vlakovými kilometry (poplatek za řízení 

provozu)

C2 cena [Kč] za použití dráhy pro jízdu vlaku v segmentu výkonů 

měřených  hrubými  vlakovými  kilometry  (poplatek  za  použití  

infrastruktury)

C1=S1E∗LE+S1C∗LC+S1R∗LR [Kč] (18)

kde S1 cena [Kč] za 1 km jízdy vlaku (vlkm) po trati kategorie E, C  

nebo  R,  ceny  S1 pro  vlaky  osobní  dopravy  jsou  stanoveny  

v čl. IV [11], zde uvedeny v tabulce 4, ceny S1 pro vlaky 

nákladní dopravy jsou stanoveny v čl. V [11] 

LE vzdálenost [km] ujetá vlakem po trati kategorie E

Lc, vzdálenost [km] ujetá vlakem po trati kategorie C

LR vzdálenost [km] ujetá vlakem po trati kategorie R

C2=S2E∗Q∗LE+S2 C∗Q∗LC+S2 R∗Q∗LR [Kč] (19)

kde S2 cena [Kč] za 1 000 hrubých tunových kilometrů (hrtkm) 

převezených po trati kategorie E, C nebo R 

ceny S2 pro vlaky osobní dopravy jsou stanoveny v čl. IV [11] 

zde uvedeny v tabulce 4

ceny S2 pro vlaky nákladní dopravy jsou stanoveny v čl. V [11]

Q Q [tis. hrubých tun] = 1 tisícina hrubé hmotnosti vlaku 

v tunách. Hmotností vlaku se rozumí součet hmotností všech 

vozidel vlaku včetně hmotnosti cestujících nebo nákladu. 

Cena C2 se vypočítá zvlášť pro každý traťový úsek projetý 
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daným vlakem po změně jeho hmotnosti (přivěšení nebo 

odvěšení vozidel, změna charakteru vlaku osobní dopravy 

z kategorie obsazený cestujícími na kategorii soupravový 

nebo naopak). Podrobnosti v Prohlášení o dráze [11].

LE vzdálenost [km] ujetá vlakem po trati kategorie E

Lc, vzdálenost [km] ujetá vlakem po trati kategorie C

LR vzdálenost [km] ujetá vlakem po trati kategorie R

Tabulka 4: Ceny za použití dopravní cesty pro osobní vlaky

Druh ceny Jednotka výkonu Cena v Kč za jednotku výkonu

S1E vlkm 7,81 

S1C vlkm 6,49 

S1R vlkm 5,50 

S2E 1 000 hrtkm 44,77 

S2C 1 000 hrtkm 35,59 

S2R 1 000 hrtkm 30,16 

          Zdroj: [11]
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7 Vstupní hodnoty a parametry pro porovnání
Jak jsem již uvedl, některá vstupní data jsou obchodním tajemstvím ČD a.s., a proto byla

upravena. Jelikož však data byla pro obě porovnávané řady upravena stejně, liší se výsledné

hodnoty proti realitě pouze v absolutních hodnotách, ovšem na porovnání tato skutečnost

nemá samozřejmě vliv.

7.1 Parametry a hodnoty vztahující se k porovnávaným 
HV
Základní potřebné a dostupné technické údaje (hmotnost, výkon, obsaditelnost) pro výpočty

byly již uvedeny pro řadu 451 v tabulce 1, pro řadu 471 v tabulce 2.  Na rozdíl od lokomotiv,

se v technických parametrech jednotek neuvádí maximální a hodinový výkon, pouze trvalý.

Je to dáno odlišnou technikou jízdy jednotky v příměstském provozu, ovšem pro porovnání

je tento údaj dostatečný.

V  tabulce  5 jsou  údaje  o  intervalech  a  časové  náročnosti  údržby,  v  tabulce  6 provozní

potřeba  pro obsluhu  tratě  221  jednotkami  471.  Tabulka  7 obsahuje  rozdělení  personální

potřeby správkárny podle profesí.

Tabulka 5: Údaje o správkárenských činnostech prováděných na jednotkách 

Vstupní parametr Řada 451 Řada 471

Provozní mazání - interval 2 500 km -----

Provozní ošetření - interval 6 000 km 10 000 km 

Revize – interval 16 000 km 50 000 km 

Provozní mazání – plán. doba 2 h -----

Provozní ošetření - plán. doba 12 h 12 h 

Revize - plán. doba 12 h 12 h 

Provozní mazání - cena materiálu 1 500 Kč -----

Provozní ošetření – cena materiálu 12 000 Kč 15 000 Kč

Počet správkárenských pracovníků na 1 milion ujetých km 13,5 8,13 

                    Zdroj: [15]
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Tabulka 6: Provozní údaje platné pro GVD 2016/17, trať 221 a jednotku řady 471 

Vstupní parametr Hodnota

Průměrný denní kilometrický proběh jednotky 460 km 

Průměrná denní potřeba jednotek na den 12 

Průměrná denní potřeba strojvedoucích na jednotku 4 

                                          Zdroj: [15]

Tabulka 7: Potřeba podle profesí na správkárenskou činnost podle řad 

Profese Potřeba pro řadu 451 Potřeba pro řadu 471

Mechanik kolejových vozidel 9 3 

Elektromechanik v dopravě 4,50 3 

Mechanik - elektronik 0 1,50 

Inženýr - elektronik 0 0,63 

     Zdroj: [15]

7.2 Finanční parametry nezbytné pro porovnání
V tabulce  8 jsou  uvedeny  průměrné  platy  vybraných  profesí  v dopravě.  Cena  za trakční

energii a hodinu provozu jednotek jsou v tabulce 9.

Tabulka 8: Průměrné měsíční platy vybraných profesí v dopravě

Profese Průměrný měsíční plat Kč

Mechanik kolejových vozidel 26 307 

Elektromechanik v dopravě 26 581 

Mechanik - elektronik 28 925 

Inženýr - elektronik 46 882 

Strojvedoucí 37 740 

                  Zdroj: [17]

Tabulka 9: Vstupní provozní finanční parametry

Vstupní parametr Hodnota

Cena trakční elektřiny Kč/kWh 1,75 

Cena  provozu jednotky řady 471 Kč/h 3200 

Cena  provozu jednotky řady 451 Kč/h 2000 

        Zdroj: [15]
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8 Výpočet srovnávacích hodnot
Pro výpočty srovnávacích hodnot budou použita příslušná data z tabulek z kapitol 4.4, 4.7, 5

a 7 . Tato data budou dosazena do definovaných kalkulačních jednic z kapitoly 6.

8.1 Výpočet jednotlivých měrných výkonů.
Pro výpočet spotřeby energií a tím finanční vyčíslení na měrnou jednotku musíme nejprve

vypočítat  jednotlivé měrné výkony.  Do vzorců (2)  – (5)  z kapitol  6.1.1  -  6.1.4 postupně

dosazujeme údaje, které nalezneme v  tabulkách  1 a 2. Vypočítané hodnoty jsou v tabulce

10.

  Tabulka 10: Měrné výkony srovnávaných řad

Měrný výkon Řada 451 Řada 471

Měrný výkon vozidla ve službě  [kW/t] 7,71 12,90 

Měrný výkon vozidla plně obsazeného  [kW/t] 5,53 9,69 

Měrný výkon vozidla na jedno sedadlo [kW/-] 4,40 6,75 

Měrný výkon vozidla na jedno  místo [kW/-] 1,94 3,11 

     Zdroj: [Vlastní zpracování]

Na první  pohled by se mohlo zdát,  že řada 451 je ve výhodě, ale je nutno si  uvědomit,

že tato čísla vyjadřují dynamické schopnosti vozidla, tedy rozjezdové zrychlení a tím i dobu,

po kterou se jednotka rozjíždí na potřebnou rychlost a spotřebovává trakční energii. Zároveň,

díky lepším dynamickým vlastnostem vozidla, lze v případě potřeby zkracovat jízdní doby,

buď  při  požadavcích  objednatele  dopravní  obslužnosti,  ale  i  při  řešení  mimořádností

v dopravě.  Lépe  snad  poměry  vyniknou,  použijeme-li  pro  názornost  převrácené  hodnoty

z tabulky  10. Tím získáme buď měrné hmotnosti,  tedy kolik tun hmotnosti vozidla připadá

na jeden kW výkonu, viz tabulka  11 nebo měrné kapacity, tedy kolik míst připadá na jeden

kW výkonu, viz tabulka 12. Z tabulek je vidět, že výkon na tunu, případně výkon na místo

u řady 451, zatím bez ohledu na účinnost pohonu, je zhruba 1,6 krát menší, než u řady 471.

Tabulka 11: Měrné hmotnosti srovnávaných řad 

Měrná hmotnost Řada 451 Řada 471

Měrná hmotnost vozidla ve službě [t/kW] 0,13 0,08 

Měrná hmotnost vozidla plně obsazeného  [t/kW] 0,18 0,10 

   Zdroj: [Vlastní zpracování]
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Tabulka 12: Měrné kapacity srovnávaných řad 

Měrná kapacita Řada 451 Řada 471

Měrná kapacita vozidla pouze sedící   [-/kW] 0,23 0,15 

Měrná kapacita vozidla plně obsazeného  [-/kW] 0,52 0,32 

              Zdroj: [Vlastní zpracování]

8.2 Výpočet energetické náročnosti
Pro výpočet energetické náročnosti budeme vycházet z potřebných údajů tabulek 1, 2 a 10.

Dále, abychom vyrovnali sklonové a směrové poměry tratě, sečteme počet rozjezdů v obou

směrech.  Podle  kapitoly  5 je  tedy  počet  rozjezdů  nr:  (18–1)*2=34.  Dále  podle  [15]  trvá

průměrný rozjezd řady 471 zhruba 30 sekund tedy 0,0083 h, řady 451 zhruba 60 sekund,

tedy 0,0167 h.

Jak již bylo řečeno v kapitole 7.1., budeme pracovat pouze s trvalým výkonem, čili ze vzorce 

(6) vypadnou členy pro maximální a hodinový výkon. 

Tabulka 13: Měrné energie srovnávaných řad 

Měrná energie Řada 451 Řada 471

Měrná energie na tunu vozidla ve službě [kWh/t] 8,76 4,55 

Měrná energie na tunu vozidla obsazeného [kWh/t] 6,03 3,39 

Měrná energie na jedno sedadlo [kWh/-] 5,16 2,36 

Měrná energie na jedno místo [kWh/-] 2,21 1,09 

       Zdroj: [Vlastní zpracování]

V tabulce  13 jsou velikosti měrných energií.  Při porovnání hodnot je jasně vidět,  že díky

řešení pohonu a vyšším měrným výkonům, je u řady 471 menší spotřeba energie pro každou

porovnávanou měrnou veličinu.
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8.3 Výpočet ceny měrné energie
Ceny měrné energie vypočteme znásobením údajů z tabulky 13 cenou trakční elektřiny, která

je uvedena v tabulce 9 podle vzorce (7). 

Tabulka 14: Ceny za měrnou energii 

Cena za měrnou energii Řada 451 Řada 471

Cena měrné energie na tunu vozidla ve službě [Kč/t] 15,33 7,96 

Cena měrná energie na tunu vozidla plně obsazeného [Kč/t] 10,55 5,93 

Cena  měrná energie na jedno sedadlo [Kč/-] 9,03 4,13 

Cena  měrná energie na jedno místo [Kč/-] 3,87 1,91 

       Zdroj: [Vlastní zpracování]

Výsledky v tabulce  14 ukazují,  jaká je cena energie na tunu hmotnosti,  respektive jedno

místo pro jednu jízdu elektrické jednotky příslušné řady z Prahy do Benešova a zpět. Z čísel

vyplývá,  že  jednotka  řady  471  je  ve všech  ukazatelích  zhruba  dvakrát  výhodnější,

než jednotka 451.

8.4 Výpočet mrtvé hmotnosti
Mrtvou hmotnost soupravy na jedno sedadlo v soupravě, případně mrtvou hmotnost na jedno

místo v soupravě vypočteme podle vzorce (8) a příslušných údajů z tabulek 1 a 2. Vypočtená

mrtvá hmotnost je v tabulce 15.

Tabulka 15: Mrtvé hmotnosti řad

Mrtvá hmotnost Řada 451 Řada 471

na jedno sedadlo [t/-] 0,61 0,50 

na jedno místo [t/-] 0,27 0,24 

     Zdroj: [Vlastní zpracování]

Porovnáme-li  hodnoty,  vidíme,  že  jednotka  471  i  při  lehce  nižší  kapacitě  v  případě

stoprocentní obsazenosti vychází mnohem lépe a tedy výsledné poplatky za použití dopravní

cesty budou menší. To je zřejmě i důvod, proč jsou ve dnech pracovního klidu a volna tyto

jednotky  nasazovány  na  některých  vozebních  ramenech  i  na  rychlíkové  spoje  místo

klasických souprav vedených lokomotivou.
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8.5 Náklady na správkárenské činnosti
Nejprve  si  vypočteme  časové  intervaly  pro  jednotlivé  druhy  oprav.  Z  těchto  intervalů

dopočteme,  za  pomoci  vzorce  (16)  a  poznámek  [15],  pro  řadu  451  turnusovou  potřebu

jednotek, jak by vycházela pro GVD2016/17. Jinak by porovnání nemohlo být relevantní. 

Pro výpočet použijeme vzorec (11) a údaje z tabulek 5 a 6. 

Tabulka 16: Intervaly mezi druhy servisu u porovnávaných řad 

Interval typu servisu Řada 451 Řada 471

Provozní mazání [den] 5,43 -----

Provozní ošetření [den] 13,00 21,73 

Revize [den] 34,78 108,70 

         Zdroj: [Vlastní zpracování]

Pro časovou náročnost údržby jednotek použijeme data z tabulek  5 a  16, které dosadíme

do vzorců (13) a (14).  Výsledky, včetně celkového času, který stráví jednotka ve správkárně,

jsou v tabulce 17.  

Tabulka 17: Počet hodin strávených jednotkou ve správkárně za rok.

Roční hodinová potřeba typu servisu Řada 451 Řada 471

Provozní mazání [h] 134 -----

Provozní ošetření [h] 337 202 

Revize [h] 126 40 

Servis celkem [h] 597 242 

  Zdroj: [Vlastní zpracování]

Turnusová potřeba jednotek řady 451, pokud by tedy byly provozovány podle GVD 2016/17,

byla určena na 20 jednotek při vysoké racionalizaci oběhů.
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8.5.1 Cena spotřebního materiálu. 
Do vzorce (15) dosadíme hodnoty z tabulky 16 a 9. Výsledkem je tabulka 18.

Tabulka 18: Cena spotřebního materiálu za rok a jednotku

Cena za druh servisu Řada 451 Řada 471

Provozní mazání [Kč] 80 515,00 -----

Provozní ošetření [Kč] 337 000,00 249 000,00 

Cena materiálu celkem [Kč] 417 515,00 249 000,00 

           Zdroj: [Vlastní zpracování]

Vzhledem k nedostupnosti údaje o ceně materiálu na revizi, nebyla její hodnota  vyčíslena.

8.5.2 Finanční ztráty z prostoje vozidla
Pro výpočet použijeme již zjištěné údaje z tabulky  17 a ceny za hodinu provozu jednotky

z tabulky  9.  Násobením  příslušných  polí  dostaneme  výši  finanční  ztráty  z  prostoje  HV

ve správkárně.

Tabulka 19: Finanční ztráta způsobená prostojem jednotky

Finanční ztráta z prostoje Řada 451 Řada 471

Celkem za rok a jednu jednotku  řady [Kč] 1 194 000,00 774 400,00 

  Zdroj: [Vlastní zpracování]

Z tabulky 19 je vidět, že i když hodina provozu řady 471 je dražší než hodina provozu 451,

viz tabulka 9, jsou ztráty způsobené prostoji ve správkárně nižší u řady 471.

8.5.3 Mzdové náklady na údržbu
Základní  počet  pracovníků správkárny na řadu HV,  je  dán počtem osob na jeden milion

kilometrů ujetý řadou HV. Podle údajů z tabulky 6 pro řadu 471, případně pro denní proběh

uvedený  v tabulce  6 a potřebného  počtu  jednotek  řady  451  z  kapitoly  8.5,  spočteme

kilometry ujeté všemi jednotkami příslušné řady za rok. Z této hodnoty vyčíslíme skutečnou

personální  potřebu  správkárny  pro každou  porovnávanou  řadu.  Zároveň  vypočteme

průměrnou měsíční mzdu jednoho pracovníka z průměrných mezd a profesí podle skladby

personálu na každou řadu podle tabulek  7 a  5. Tuto mzdu pak s vypočítanou skutečnou

personální potřebou, použijeme ve vzorci (11).
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Tabulka 20: Personální potřeba správkárny a mzdové náklady na údržbu jednotek

Parametr Řada 451 Řada 471

Ujetá vzdálenost za rok [km] 3 358 000 2 014 800 

Skutečná personální potřeba správkárny [os] 45,33 16,38 

Průměrná mzda jednoho zaměstnance pro danou řadu [Kč] 26 938 28 485 

Výsledné mzdové náklady na řadu a 1 mil. ujetých km [Kč] 1 221 100 625 223 

          Zdroj: [Vlastní zpracování]

Z tabulky 20 je zřejmé, že personální náklady na správkárenský personál jsou nižší pro řadu

471 v porovnání s řadou 451, i když cena práce na modernější jednotce je o něco vyšší.

Takřka dvojnásobný rozdíl by byl zapříčiněn vysokým kilometrickým nájezdem jednotek řady

451,  jejími  kratšími  kilometrickými  intervaly  mezi  údržbou  a  z  toho  plynoucí  vysokou

personální potřebou správkárny.

8.6 Mzdové náklady na lokomotivní personál
Jak  bylo  uvedeno  v  tabulce  6,  na  každou  jednotku a  den  jsou  podle  normy zapotřebí  

v průměru čtyři  strojvedoucí.  Pronásobením údajů z tabulky  6 o počtu jednotek řady 471

na den, případně počtu jednotek 451 získaných v kapitole 8.5, získáme turnusovou potřebu

strojvedoucích.  V tabulce  8 vybereme  průměrnou  výši  mzdy  strojvedoucího,  připočteme

odvod za zaměstnavatele a vypočteme měsíční mzdové náklady.

Tabulka 21: Turnusová potřeba a mzdové náklady na strojvedoucí

Parametr Řada 451 Řada 471

Turnusová potřeba strojvedoucích 80 48 

Měsíční mzdové náklady [Kč] 4 045 680,00 2 427 408,00 

    Zdroj: [Vlastní zpracování]
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8.7 Náklady na dopravní cestu
Jak bylo  uvedeno v  kapitole  6.6,  poplatek  za  použití  dopravní  cesty  se  skládá ze dvou

položek, C1  a C2. Položka C1  je poplatek za řízení dopravní cesty. Ten je pouze výkonový,

závisí  tedy jen na ujeté vzdálenosti  a  kategorii  tratě.  Položka C2,  čili  poplatek  za použití

infrastruktury (tzv. ošupné),  je ovlivněna i hmotností soupravy. [11]

8.7.1 Náklady na jeden kilometr dopravní cesty
Trať 221 celá patří do kategorie E. Z tabulky 4 a vzorců (18) a (19) použijeme pouze části

a hodnoty s koeficientem E. Do vzorců (18) a (19)  dosadíme délku tratě uvedenou v kapitole

5 a hmotnosti  jednotek  ve službě  z  tabulek  1 a  2,  případně  hmotnost  plně  obsazených

jednotek vypočtených dle vzorce (20)

mc=ms+0,08∗nc [t] (20)

kde: ms hmotnost [t] obsazené jednotky 

ms hmotnost [t] jednotky ve službě

nc počet [-] cestujících v jednotce

Tabulka 22: Poplatek za použití ŽDC v závislosti na obsazení a řadě jednotky na 1km jízdy

Cena za použití dopravní cesty
Řada 451 Řada 471

C1 C2 C1 + C2 C1 C2 C1 + C2

Cena za soupravu ve službě [Kč/km] 7,81 8,24 16,05 7,81 6,94 14,75 

Cena za plně obsazenou soupravu [Kč/km] 7,81 10,67 18,48 7,81 9,24 17,05 

Cena za soupravu - pouze sedící [Kč/km] 7,81 9,31 17,12 7,81 8,04 15,85 

        Zdroj: [Vlastní zpracování]
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8.7.2 Náklady na dopravní cestu za oběh a denní proběh jedné  
jednotky
Hodnoty součtů  C1  + C2  znásobíme dvakrát dálkou tratě pro každou uváděnou hmotnost,

čímž  získáme  cenu  za  použití  jednotkou  při  jednom  oběhu.  Při  znásobení  průměrným

kilometrickým proběhem (viz tabulka 6) jednotky dostaneme ceny za den provozu.

Tabulka 23: Poplatky za použití ŽDC jednotkami za oběh a průměrný kilometrický proběh

Cena za použití dopravní cesty Řada 451 Řada 471

Cena za soupravu ve službě – oběh [Kč] 1 572,90 1 445,50 

Cena za plně obsazenou soupravu – oběh [Kč] 1 811,04 1 670,90 

Cena za soupravu obsazenou pouze sedícími – oběh [Kč] 1 677,76 1 553,30 

Cena za soupravu ve službě – den [Kč] 7 383,00 6 785,00 

Cena za plně obsazenou soupravu – den [Kč] 8 500,80 7 843,00 

Cena za soupravu obsazenou pouze sedícími – den [Kč] 7 875,20 7 291,00 

       Zdroj: [Vlastní zpracování]

V obou předcházejících tabulkách je vidět, že hodnoty odpovídají předpokladům z tabulky 15

a vzhledem k zhruba stejné obsaditelnosti jednotek obou řad se liší vždy o zhruba stejnou

částku. Nicméně je vidět, že řada 471 je i v tomto ohledu méně finančně nákladná, než řada

451.

8.7.3 Náklady na denní proběh všech turnusových jednotek 
na vozebním rameni
K nákladům na denní proběh všech jednotek na vozebním rameni dospějeme znásobením

příslušné ceny proběhu za jednu jednotku počtem turnusových jednotek, čili 12 pro řady 471

a 20 pro řadu 451. Výsledná čísla jsou v tabulce 24.

Tabulka 24: Poplatky za dopravní cestu za všechny jednotky v oběhu a den  

Cena za použití dopravní cesty Řada 451 Řada 471

Cena za soupravy ve službě [Kč] 147 660,00 81 420,00 

Cena za  plně obsazené soupravy [Kč] 170 016,00 94 116,00 

Cena za soupravy  obsazené pouze sedícími [Kč] 157 504,00 87 492,00 

         Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Zde můžeme vidět, jak prudce stoupají poplatky za použití ŽDC při provozování jednotek

451, což je zapříčiněno především vysokou turnusovou potřebou jednotek v oběhu.
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8.8  Tabulkový přehled vstupních veličin 
V tabulce 25 jsou vstupní hodnoty použité pro porovnání řad. 

Tabulka 25: Přehled vstupních veličin porovnávaných řad, lepší hodnota je odlišena barevně  

Vstupní údaje Řada 451 Řada 471

Technická data

Hmotnost soupravy ve službě 184 t  155 t 

Trvalý výkon 1320 kW 2000 kW 

Účinnost hnací soustavy 0,5 0,85 

Počet míst k sezení 300 310 

Počet míst k stání 380 333 

Počet míst celkem 680 643 

Údaje pro správkárenskou činnost

Provozní mazání - interval 2 500 km 0 km 

Provozní ošetření - interval 6 000 km 10 000 km 

Revize – interval 16 000 km 50 000 km 

Provozní mazání – plán. doba 2 h 0 h 

Provozní ošetření - plán. doba 12 h 12 h 

Revize - plán. doba 12 h 12 h 

Provozní mazání - cena materiálu 1 500 Kč 0 Kč 

Provozní ošetření – cena materiálu 12 000 Kč 15 000 Kč 

Počet správkárenských pracovníků na 1 milion 
ujetých km

13,5 8,13 

Profesní skladba personálu správkárny

Mechanik kolejových vozidel 9 3 

Elektromechanik v dopravě 4,5 3 

Mechanik - elektronik 0 1,5 

Inženýr - elektronik 0 0,63 

Provozní údaje  

Průměrný denní kilometrický proběh jednotky 460 km  460 km 

Průměrná denní potřeba jednotek na den viz kap. 8.5. 12 

Průměrný počet strojvedoucích na jednotku a den 4 4 

Provozní finanční údaje

Cena trakční elektřiny 1,75 Kč/kWh 1,75 Kč/kWh 

Cena  provozu jednotky 2 000 Kč/h 3 200 Kč/h 

 Zdroj: [tabulky 1, 2, 5, 6, 7, 9]
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8.9  Tabulkové přehledy vypočtených dat.
V tabulce  26 jsou vypočtené údaje týkající  se vlakové dynamiky, energetické náročnosti  

a hmotnostních poměrů srovnávaných jednotek. Data z této tabulky ovlivňují řadu finančních

údajů zobrazených v tabulce 28.

Tabulka 26: Přehled vypočtených údajů – dynamika vlaku, energetická náročnost, 
hmotnostní poměry srovnávaných řad, lepší hodnota je odlišena barevně              

Vypočtené údaje Řada 451 Řada 471

Vlaková dynamika – měrné hodnoty

Měrný výkon vozidla ve službě  [kW/t] 7,71 12,90 

Měrný výkon vozidla plně obsazeného  [kW/t] 5,53 9,69 

Měrný výkon vozidla na jedno sedadlo [kW/-] 4,40 6,75 

Měrný výkon vozidla na jedno  místo [kW/-] 1,94 3,11 

Měrná hmotnost vozidla ve službě [t/kW] 0,13 0,08 

Měrná hmotnost vozidla plně obsazeného  [t/kW] 0,18 0,10 

Měrná kapacita vozidla pouze sedící   [-/kW] 0,23 0,15 

Měrná kapacita vozidla plně obsazeného  [-/kW] 0,52 0,32 

Energetické náročnosti

Měrná energie na tunu vozidla ve službě [kWh/t] 8,76 4,55 

Měrná energie na tunu vozidla obsazeného [kWh/t] 6,03 3,39 

Měrná energie na jedno sedadlo [kWh/-] 5,16 2,36 

Měrná energie na jedno místo [kWh/-] 2,21 1,09 

Mrtvé hmotnosti

na jedno sedadlo [t/-] 0,61 0,50 

na jedno místo [t/-] 0,27 0,24 

       Zdroj: [tabulky 11, 12, 13, 15]
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Tabulka  27 zobrazuje  vypočtené  údaje  týkající  se  finanční  a  časové  náročnosti  údržby

srovnávaných jednotek. 

Tabulka 27: Přehled vypočtených údajů -  finanční, časová a personální náročnost údržby
srovnávaných řad, lepší hodnota je odlišena barevně                           

Vypočtené údaje Řada 451 Řada 471

Intervaly mezi údržbou

Provozní mazání [den] 5,43 0,00 

Provozní ošetření [den] 13,00 21,73 

Revize [den] 34,78 108,70 

Časová náročnost údržby za rok

Provozní mazání [h] 134,00 0,00 

Provozní ošetření [h] 337,00 202,00 

Revize [h] 126,00 40,00 

Servis celkem [h] 597,00 242,00 

Finanční a personální náročnost údržby 

Provozní mazání [Kč/rok] 80 515,00 0,00 

Provozní ošetření [Kč/rok] 337 000,00 249 000,00 

Cena materiálu celkem [Kč/rok] 417 515,00 249 000,00 

Ujetá vzdálenost za rok [km] 3 358 000,00 2 014 800,00 

Skutečná personální potřeba správkárny na ujeté km [os] 45,33 16,38 

Průměrná mzda jednoho zaměstnance pro danou řadu [Kč] 26 938,00 28 485,00 

Výsledné mzdové náklady na řadu a 1 mil. ujetých km [Kč] 1 221 099,54 625 222,96 

Finanční ztráta z prostoje za rok

Celkem za rok a jednu jednotku řady [Kč/rok] 1 194 000,00 774 400,00 

                Zdroj: [tabulky 16, 17, 18, 19, 20]

51



 

Tabulka  28 zobrazuje  vypočtené  údaje  týkající  se  finanční  a  časové  náročnosti  údržby

srovnávaných jednotek. 

Tabulka 28:  Přehled vypočtených údajů -  finanční, časová a personální náročnost provozu
srovnávaných řad, lepší hodnota je odlišena barevně      

Vypočtené údaje Řada 451 Řada 471

Personální provozní náklady

Turnusová potřeba strojvedoucích 80,00 48,00 

Měsíční mzdové náklady [Kč] 4 045 680,00 2 427 408,00 

Cena měrné energie

Cena měrné energie na tunu vozidla ve službě [Kč/t] 15,33 7,96 

Cena měrná energie na tunu vozidla plně obsazeného [Kč/t] 10,55 5,93 

Cena  měrná energie na jedno sedadlo [Kč/-] 9,03 4,13 

Cena  měrná energie na jedno místo [Kč/-] 3,87 1,91 

Ceny za použití ŽDC

Cena za soupravu ve službě [Kč/km] 16,05 14,75 

Cena za plně obsazenou soupravu [Kč/km] 18,48 17,05 

Cena za soupravu - pouze sedící [Kč/km] 17,12 15,85 

Cena za soupravu ve službě – oběh [Kč] 1 572,90 1 445,50 

Cena za plně obsazenou soupravu – oběh [Kč] 1 811,04 1 670,90 

Cena za soupravu obsazenou pouze sedícími – oběh [Kč] 1 677,76 1 553,30 

Cena za soupravu ve službě – den [Kč] 7 383,00 6 785,00 

Cena za plně obsazenou soupravu – den [Kč] 8 500,80 7 843,00 

Cena za soupravu obsazenou pouze sedícími – den [Kč] 7 875,20 7 291,00 

Ceny za použití ŽDC -  všechny turnusové soupravy 
za den

Cena za soupravy ve službě [Kč] 147 660,00 81 420,00 

Cena za  plně obsazené soupravy [Kč] 170 016,00 94 116,00 

Cena za soupravy obsazené pouze sedícími [Kč] 157 504,00 87 492,00 

             Zdroj: [tabulky 21, 14, 22, 23, 24]

Z  údajů  přehledových  tabulek  25  –  28  jasně  vyplývá,  že  provoz  jednotek  řady  471  

je mnohem ekonomičtější, než provoz jednotek řady 451. 
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9 Závěr
Role železnice v dopravním systému se v dnešních dnech oproti době před padesáti lety

silně  změnila.  Již  není  hybatelkou  pokroku  a  hlavní  přepravní  tepnou  pro  náklad

ani  pro cestující  veřejnost.  Z  našich  tratí  zmizely  manipulační  nákladní  vlaky  a  řada

regionálních  tratí  je  na  pokraji  zrušení.  Ještě  před  pár  lety  to  vypadalo,  že  železnice

a doprava na ní, jak nákladní, tak i osobní zajde v několika dalších letech na úbytě.

Naštěstí se zdá, že se trend, alespoň v osobní dopravě otáčí a lidé, otrávení nekonečnými

zácpami na dálnicích a hledáním parkování v cíli, se pomalu vracejí k železnici. Ovšem již

to  nesmí  být  železnice,  jako  v  době,  kdy  se  v  naší  zemi  vrátil  společenský  řád

k  normálu.  Lidé  čekají  od  železnice  komplexní  služby  a  pohodlí,  včetně  kvalitních

a pohodlných vozidel. Dnešní cestující očekává možnost relaxace v tichu vlaku bez velkých

otřesů, připojení k wi-fi, možnost dobít si telefon či notebook. To vše umí dnešní moderní

vlaky nabídnout, stejně tak i jednotky řady 471.

Za  kvalitu  čehokoli  je  nutné  také  přiměřeně  zaplatit  a  nejinak  je  tomu  i  u  elektrických

příměstských jednotek, podle dostupných zdrojů zaplatily ČD za každou jednotku řady 471

cenu kolem 200 milionů korun [8]. Je tedy logické, že provozovatel za vynaložené prostředky

očekává  vozidlo,  které  bude  pohodlné  nejen  pro  cestující,  ale  zároveň  bude dostatečně

kapacitní,  rychlé  a  ekonomické  jak  v  provozních,  tak  i  servisních nákladech.  Také bude

dostatečně komfortní pro obsluhu s vysokou mírou automatizace činností, včetně možnosti

ARR a AVV. Toto by nebylo samozřejmě možné, pokud by v jednotce nebyly sofistikované

konstrukční  a technologické  celky  obsahující  elektronické  prvky  a  výpočetní  techniku.

To ovšem vyžaduje, především pro údržbu, kvalifikované a tím pádem na trhu práce dražší

zaměstnance.

Jak  bylo  zjištěno,  náklady  na  údržbu  (materiál)  i  hodinu  práce  pro  řadu  471  jsou  sice

ve vstupních číslech vyšší, ale celkové náklady a potřeba servisních úkonů jsou podstatně

nižší,  než u řady 451. Díky menši hodinové potřebě údržby a delším intervalům mezi ní,

je nižší i potřeba jednotek v provozu, což snižuje potřebu strojvedoucích. Zároveň dopravce

platí  menší poplatky za dopravní cestu, to je zapříčiněno nízkou hmotností  jednotek řady

471. Ta má, včetně řešení pohonu, kladný vliv na spotřebu elektrické energie. Další z výhod

jednotek 471 je menší délka soupravy, což v případě potřeby zvýšení kapacity soupravy,

umožní spojení i tří jednotek. Takto vzniklá souprava je jen o málo delší, než dvě spojené

jednotky 451. Díky tomu se souprava s kapacitou přes tisíc cestujících vejde i do krátkých

zastávek, což by v případě jednotky 451 bylo nemožné.
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Z výsledků, ke kterým jsem v práci dospěl, jasně vyplývá, že jednotky řady 471 jsou přes

svojí konstrukční komplikovanost mnohem ekonomičtější, než jednotky řady 451 a čtyřicet let

vývoje techniky mezi lety vzniku je neoddiskutovatelně znát. 

Z hlediska dnešních trendů v železniční dopravě i jednotky řady 471 začínají být překonané,

paradoxně  se totiž  začíná  prosazovat  řešení  jednotky,  které  bylo  prvně  aplikováno

na prototypových  jednotkách  EM  475.0,  to  jest  pouze  jednopodlažní  hlubinnové  řešení

vozových  skříní  a  všemi  vozy  jednotky  hnacími.  Jediný  podstatný  rozdíl  proti

EM 475.0, představuje přestěhování veškerých technologických celků jednotky na střechu

vozů,  aby  prostor  pro  cestující  nebyl  nikde  po  celé  dálce  soupravy  přerušen  a  působil

jednolitým dojmem. Podle  posledních výzkumů dvoupodlažní řešení, jak je použito u řady

471,  není  ideální  pro  rychlou  výměnu  cestujících  ve stanicích  v  příměstské  dopravě,

kdy  změna  výšky  podlahy  a  schody  mezi  podlažími  jsou  úzkým  hrdlem  pro  výměnu

cestujících. Podle mého názoru je naopak řešení jednotky řady 471 ideálním kompromisem

mezi délkou vozidla a jeho kapacitou, jelikož se poměrně kapacitní souprava, složená z více

jednotek, vejde i ke krátkým nástupištím zastávek na našich tratích.

Kromě toho její konstrukce vznikala v devadesátých letech dvacátého století, kdy byly jiné

představy o železničních vozidlech než dnes. Jak je všem dobře známo, železniční vozidla,

vzhledem  k  pořizovacím  cenám,  nelze,  pokud  se  nejedná  o  fatální  chyby,  které

by znemožňovaly jejich provozování,  jednoduše  a bez velkých ztrát vyměnit  po několika

letech,  jen  z důvodu  změny  trendu.  Záleží  tedy  pouze  na  odpovědných  pracovnících

dopravce,  aby  tyto  jednotky  byly  vhodně  využívány  a  provedena  případná  rekonstrukce

jednotek  pro zvýšení  užitné  hodnoty  a  provozní  životnosti  tak,  jak  to  dělá  většina

železničních dopravců v Evropě.    

Protože pokud bude utilizace železnice v budoucnu opět stoupat, jak naznačují trendy, bude

v případě jednopodlažních jednotek nutno zkrátit  takt  mezi  spoji  a vypravit  více souprav,

aby  byla  uspokojena  poptávka  po  přepravě,  což  povede  k  nárůstu  velikosti  mzdových

prostředků vynaložených na lokomotivní personál. V Praze a jejím okolí se jedná především

o značně vytížená ramena Praha – Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem, Praha – Kolín –

Pardubice, Praha – Beroun a v této práci zmiňované Praha – Benešov u Prahy.

Otázkou, na kterou asi v současné době nikdo nedokáže odpovědět, je, zda jednotky vydrží

v provozu více,  než trojnásobek plánované životnosti  jako jednotky 451,  tedy zhruba sto

dvacet  let.  A ač nás jednotky 451 pomalu  opouštějí,  nikdo jim nemůže upřít  jejich  první

masové nasazení na tratích ČSD a provozní odolnost. Jistě všichni, kdo s nimi jezdili, ať jako

personál nebo cestující na ně hned nezapomenou, byť z dnešního pohledu byly pomalé,
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hlučné  a  nepohodlné.  Snad  na  jednotky  471  bude  stejně  po  letech  vzpomínáno,  jako

na staré, dobré „pantografy“. 

Rád bych, aby moje práce napomohla k pochopení, že současné drážní vozidlo, vzhledem

k jeho očekávaným vlastnostem, nemůže mít nízkou pořizovací cenu, ale v dlouhodobém

časovém horizontu,  se investice do něj  vrátí  v  ekonomice provozu,  pohodlí  pro cestující

a v menší únavě obsluhy.
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