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Anotace:  

 Cílem této diplomové práce je definovat legislativní a normativní nároky na 

regionální elektrické jednotky a na základě definovaných požadavků provést základní 

koncepční návrh jednotky. Dále definovat požadavky na interiér takovýchto 

kolejových vozidel a navrhnout různá provedení interiéru, která budou splňovat 

definované požadavky. V interiéru se mimo jiné budeme zabývat rozmístěním 

zádržných tyčí a madel. Také provedeme základní konstrukční a pevnostní návrh 

zavazadlových polic. 

Abstract:  

 The aim of this master's thesis is to define legislative and normative 

requirements for regional electric multiple units. Based on these defined 

requirements, make a basic conceptual design of the multiple unit. Further define an 

interior requirements of such rolling stock and design different interiors that will meet 

the defined requirements. Inside the interior, we will also deal with the layout of 

retention rods and handrails. We will also perform the basic structural and strength 

design of the luggage racks.  



ČVUT V PRAZE                      Ústav automobilů,  
Fakulta strojní               spalovacích motorů 
Diplomová práce                                    a kolejových vozidel 

 

Optimalizace interiéru elektrické regionální jednotky       

Seznam použitých veličin 

označení jednotka popis veličiny 

a [m] vzdálenost otočných čepů 

A [mm2] plocha průřezu 

arozj [ms-2] rozjezdové zrychlení 

Amax [t] maximální nápravové zatížení 

Amin [t] minimální nápravové zatížení 

b [m] pološířka skříně 

b [mm] šířka prutu 

bmin [m] minimální pološířka skříně 

Cx - součinitel tvaru čela 

Ea [m] zúžení na představku 

edv [m] rozchod dvojkolí 

Ei [m] zúžení mezi otočnými čepy 

ekol [m] rozchod koleje 

f [N/kN] měrný součinitel odporu 

F [N] osamělé zátěžné síly 

Ftroz [kN] rozjezdová tažná síla 

g [ms-2] gravitační zrychlení 

Gadh [kN] adhezní tíha 

h [m] výpočtová výška 

h [mm] výška prutu 

hc [m] výška pólu náklonu nad temenem kolejnice 

hpodl [mm] výška nástupní hrany nad temenem kolejnice 

k - koeficient bezpečnosti 

ka [m] konstanta zúžení vně otočných čepů 

ki [m] konstanta zúžení mezi otočnými čepy 

Lmax [m] délka jednotky přes spřáhla 

Lvoz [m] délka jednoho vozu 

Madh [t] adhezní hmotnost 

Mo [Nm] ohybový moment 

MPL [t] hmotnost plného vozidla 

mPL [t/m] měrná hmotnost plného vozidla 

MPV [t] hmotnost prázdného vozidla 

mPV [t/m] měrná hmotnost prázdného vozidla 

muž [t] užitná hmotnost 

na [m] vzdálenost začátku vozidla od otočného čepu 

ncest - celkový počet cestujících 

ncestm [m-1] měrný počet cestujících 

ndvoj - počet dvojkolí/náprav 
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ndvoj netr - počet běžných dvojkolí 

ndvoj tr - počet trakčních dvojkolí 

ni [m] vzdálenost středu vozidla od otočného čepu 

nsed - celkový počet sedadel 

nsed1 - počet sedadel v první vozové třídě 

nsed2 - počet sedadel v druhé vozové třídě 

nsedm [m-1] měrný počet sedadel 

Oa [kN] odporová síla ze zrychlení 

Of [kN] odporová síla z valení 

Os [kN] odporová síla ze stoupání 

Ov20‰ [kN] odporová síla vozidla ve stoupání 20‰ 

Ovzd [kN] odporová síla vzduchu 

p [kW/t] měrný trakční výkon 

p [m] rozvor podvozku 

P, Ptr [kW] trakční výkon 

Ptr min [kW] minimální trakční výkon jednotky 

q [m] příčná vůle ve vedení dvojkolí 

qo [N/m] spojité zatížení 

R [N] reakce 

Ro [m] poloměr projížděného oblouku 

s [‰] stoupání 

Sx [m2] plocha průřezu čela jednotky 

sz [m] stlačení pružin na narážky 

vmax [km/h] maximální provozní rychlost 

w [m] vnější příčná vůle podvozek – skříň 

Wo [mm3] průřezový modul v ohybu 

z [m] kinematické zúžení 

α [°] úhel konzoly 

δ - součinitel rotačních hmot 

η [°] úhel náklonu vozové skříně 

ρvzd [kg/m3] hustota vzduchu 

σ [m] vůle v kolejovém kanále 

σdo [Nmm-2] dovolené ohybové napětí 

σo [Nmm-2] vypočítané ohybové napětí 

σt [Nmm-2] vypočítané tahové napětí 

σto [Nmm-2] dovolené tahové napětí 

µroz - součinitel adheze při rozjezdu 
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1 Úvod 

Tato diplomová práce má za cíl optimalizovat interiér regionální elektrické 

jednotky. Z toho důvodu je potřeba definovat, co to je regionální doprava, jaká 

používá vozidla a jaké jsou požadavky a nároky na takováto vozidla. Pro usnadnění 

představ o takovém provozu budeme v práci uvádět konkrétní příklady reálných tratí, 

kde je daný druh kolejové dopravy uplatněn nebo kde by mohl být použit. Podle 

zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách a jeho následných úpravách až po zákon č. 

304/2017 Sb. se dráhy dělí celkem do šesti skupin. Nás budou zajímat hlavně první 

dvě kategorie, dráhy celostátní a dráhy regionální. 

1.1 Celostátní dráha 

Celostátní dráha je taková dráha, na které je provozována mezinárodní a 

celostátní veřejná železniční doprava. Podle své provozní rychlosti ji můžeme 

rozdělit na vysokorychlostní a konvenční dopravu, přičemž mezní rychlostí, která 

určuje druh dopravy, je 200 km/h. O rozdělení na vysokorychlostní a konvenční 

železnici mluvíme ve spojení s celostátní dráhou, jelikož u ostatních kategorií je 

použití vysokorychlostních dopravy zcela neopodstatněné. 

1.1.1 Vysokorychlostní doprava 

Vysokorychlostní doprava se v České republice nevyskytuje, protože se jedná o 

dopravu, kde je provozní rychlost vozidel více než 200 km/h. I když zde máme vlaky, 

které by tuto rychlost umožňovaly, kvůli nevhodnému zabezpečovači a absenci 

vysokorychlostních koridorů, musíme Pendolino zařadit do pomalejší skupiny vozidel 

v rámci tohoto druhu dráhy. Významným rysem této dopravy je velká vzdálenost 

zastávek, řádově stovky kilometrů, tak aby byl co nejvíce využitý potenciál 

vysokorychlostní dopravy. Pro takto koncipovaný druh kolejové dopravy se používají 

výhradně ucelené vlakové jednotky. Mohou být vybaveny soustředěným zdrojem 

výkonu, primárně v hlavových vozech, popřípadě v prvním přípojném voze. Takto 

jsou uspořádané např. jednotky TGV, ICE1 nebo ICE2. Může se jednat také o 
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jednotky s distribuovaným zdrojem výkonu, kde jsou trakční motory rozmístěny po 

celé délce vozidla. Tímto uspořádáním jsou vybaveny jednotky ICE3, AGV nebo 

Pendolino. 

 

Obr. č. 1.1.1 - vysokorychlostní doprava – Pendolino 
http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/680018.jpg 

1.1.2 Konvenční železnice 

Jako konvenční železnice je označena ta doprava, kde je běžná provozní 

rychlost do 200 km/h. V dálkové dopravě se velmi často používají lokomotivní 

soupravy (tedy lokomotiva a tažené jednotlivé vozy), a to kvůli své vysoké variabilitě. 

Toto řešení je výhodné pouze pro delší vlaky. Pro kratší vlaky na kratších tratích je 

toto řešení neekonomické, a proto se pro kratší tratě používají ucelené jednotky. 

Vlaky pro dálkovou dopravu u nás označujeme jako EN, EC atp. a dále to jsou také 

veškeré rychlíky. Může se jednat např. o vlaky na trati Berlín - Vídeň, které jezdí přes 

území České republiky, nicméně se jedná "pouze" o konvenční dopravu. Nebo to 

může být např. trasa Praha - Plzeň, kde jsou zastávky od sebe vzdáleny řádově 

desítky kilometrů.  
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Obr. č. 1.1.2 – dálková konvenční železnice – RegioJet  
http://www.siemens.cz/press/regiojet-nejmodernejsi-lokomotivy-siemens-budou-vozit-zlute-vlaky-v-cechach-a-na-

slovensku 

1.2 Regionální dráha 

Je to dráha regionálního nebo místního významu, která slouží veřejné 

železniční dopravě a je zaústěná do celostátní nebo jiné regionální dráhy. Tato 

doprava se dá např. omezit na jednotlivé kraje. Zastávky jsou vzdáleny jednotky až 

desítky kilometrů. Může se jednat také o malé motorové lokálky ale i o železnici, 

která zajišťuje přepravu cestujících do velkých měst z přilehlých obcí, menších měst 

nebo příměstských částí. Toto je druh dopravy, kterým se budeme zabývat v této 

diplomové práci.  

V okolí větších měst můžeme předpokládat zavedenou elektrifikaci dráhy a 

můžeme tak nasadit elektrickou jednotku se závislou trakcí. Pro regionální dopravu 

se běžně používají ucelené jednotky. Jako typickou trať můžeme považovat Beroun 

– Praha (Obr. č. 1.2.1), kterou lze považovat za příměstskou regionální dráhu. Trať 

má celkovou délku 43 km a 12 zastávek s průměrnou vzdáleností 3,6 km od sebe. 

Tuto trať vlaky zvládají za 50 min s průměrnou rychlostí jízdy 52km/h. 
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Obr. č. 1.2.1 - trať Beroun – Praha (idos.cz)  
http://mapy.idos.cz/vlaky/ 
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2 Požadavky na vozidlo 

Pro každou z těchto skupin existují samozřejmě různé požadavky, které je 

potřeba splnit. Ať už jde o přání provozovatele (např. více míst k sezení, napájecí 

systém), potřeby cestujících (např. klimatizace, zásuvky atp.) nebo požadavky na 

provoz a údržbu vozu. Tyto všeobecné požadavky jsme omezili na dvě hlavní 

skupiny, které nejvíce ovlivňují vlastní konstrukční návrh nové jednotky, a to 

konkrétně požadavky přepravní a legislativní.  

2.1 Přepravní požadavky 

Tyto požadavky souvisejí s konkrétním provedení daného vozidla. Pro přiblížení 

situace budeme uvažovat trať Beroun - Praha. Jedním z hlavních požadavků bude 

zcela jistě kapacita, a to jak sedících tak stojících cestujících. V ranní špičce je zde 

patnáctiminutový interval vozidel. Aby se tato hodnota mohla snížit, bylo by nutné 

mimo jiné zvýšit rychlost výměny cestujících. To definuje další požadavek na počet a 

světlou šířku dveří a umožnit tak rychlejší výměnu cestujících. V současné době zde 

jezdí dvoupatrové jednotky. Ty sice dobře splňují první požadavek tím, že mají 

velkou kapacitu díky svému druhému patru, nicméně i přes svoji vysokou kapacitu 

disponují „pouze“ dvěma dveřmi a velký počet cestující tak vystupuje nebo nastupuje 

pomalu a prodlužuje se tím pobyt vlaku ve stanici. Dalším nedostatkem je 1. třída 

v druhém patře v hlavovém voze. 1. třída je v situaci, kdy usilujeme o co největší 

přepravní kapacitu, zcela zbytečná. Proto v tomto návrhu pro regionální dopravu 

nebudeme uvažovat žádné oddíly 1. třídy, ale zařadíme například klidové oddíly atp. 

 Interiér vozu nelze zcela podřídit jednomu konkrétnímu požadavku. Snažíme 

se o splnění více protichůdných požadavků a výsledkem je tak určitý kompromis 

mezi těmito požadavky. Pro běžný provoz bude interiér uzpůsoben i pro přepravu 

objemnějších nákladů, kol, kočárků či cestujících se sníženou schopností orientace a 

pohybu. Výsledkem by měly být minimálně tři varianty uspořádání. 
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2.1.1 Univerzální provoz 

Tato varianta by měla být určitým kompromisem mezi kapacitou, pohodlím a 

účelností. Měla by splňovat všeobecné přepravní požadavky. Jednotky s tímto 

uspořádáním interiérů budou pro všestranné použití bez zaměření na konkrétní účel 

provozu. V interiéru bude dostatek míst k sezení i ke stání, ale také dostatek místa 

pro přepravu větších nákladů, kočárků atp. 

2.1.2 Příměstský provoz 

V této variantě bude kladen důraz na vysokou kapacitu a rychlost výměny 

cestujících. Zde bude interiér uzpůsoben zejména pro ranní špičku kolem větších 

měst. Bude zde hodně míst na stání a také na sezení. Počítáme s tím, že cestující 

pojedou kratší dobu a nebude problém, když budou chvilku stát. Dále zde bude také 

kladen důraz na rychlou výměnu cestujících například tím, že zvýšíme počet dveří. 

Bude zde méně prostor pro přepravu kočárků, kol nebo objemných nákladů, které se 

během ranní špičky příliš často neobjevují. 

2.1.3 Venkovský provoz 

Zde budeme uvažovat především rozměrnější náklady, jako jsou např. kola, 

lyže atp. Nebude zde již tak velká potřeba rychlé výměny cestujících. Bude to tedy v 

podstatě opak příměstského provozu. Nebude zde potřeba tak rychlá výměna 

cestujících, protože jejich objem bude výrazně menší než u příměstského provozu. 

Proto počítáme i s menším počtem dveří. Počítáme také s delší dobou přepravy a tím 

pádem zde budou hlavně místa k sezení. 

2.2 Legislativní požadavky (obecně) 

Zatímco jsou přepravní požadavky pro každý druh dopravy velmi odlišné, a 

záleží přímo na požadavcích zákazníka, dopravní vytíženosti a kapacitě vozidel, 

legislativní nároky jsou v podstatě pro všechna vozidla totožná. V současné době 

jsou vozidla pro evropský železniční systém vyvíjena podle tzv. technických 

specifikací interoperability (TSI), které jsou ve formě evropských zákonů. Vozidla 
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déle musí splňovat platné zákony země, ve které budou schvalována. Dalšími 

legislativními požadavky jsou vyhlášky UIC, které mají spíše doporučující charakter. 

2.2.1 Technické specifikace pro interoperabilitu (TSI) 

TSI jsou schváleny evropským parlamentem a radou a mají podstatu 

evropských zákonů. Každé vozidlo provozované na evropském železničním systému 

musí tyto zákony splňovat. Jejich podstata je stejná pro všechny vozidla, jednotlivé 

parametry se liší například podle maximální konstrukční rychlosti, délky vlaku nebo 

použití kolejového vozidla. TSI zaručují bezproblémový a jednotný provoz ve všech 

členských zemí a určitou úroveň standartu přepravy. Splnění těchto nařízení je 

zaznamenáno v technických specifikacích vozidla. 

Následuje seznam TSI, které ovlivňují prvotní konstrukční návrh elektrické 

regionální jednotky, popis toho, čím se zabývají a příklad parametrů, které definují: 

TSI - 1299/2014/EU „INF“ definuje vztahy mezi vozidlem a okolní infrastrukturou 

kolem trati. Jedná se o definice rozměrů nástupišť ve stanicích, polohy návěstidel 

atp. Konkrétním příkladem je výška schůdku při nástupu/výstupu nebo výšky 

nástupišť. 

TSI - 1300/2014/EU „PRM“ zaručuje možnost přepravy cestujících s omezenou 

možností pohybu a orientace, definuje šířku dveří, velikost uličky či parametry rampy 

nebo výtahu pro nástup cestujících na invalidním vozíku. Pro tuto specifickou 

skupinu cestujících jsou požadavky velmi striktní a často i limitující. Je zapotřebí, aby 

například všechny ovládací prvky dveří a nástupních ramp, byly ve stejné úrovni, a to 

napříč různými typy vozidel. Tato TSI zaručuje, že ve všech vozidlech budou tyto 

důležité prvky na stejných místech, a že všude, kde je potřeba, bude možné projet i s 

invalidním vozíkem. 

TSI - 1302/2014/EU „loc. & pass“ je základní a také nejdelším TSI, které 

definuje všechny potřebné aspekty pro lokomotivy a vozidla přepravující cestující. Je 

to souhrnná, ale zároveň velmi obsáhlá norma, která se odkazuje a různé dodatky, 

které již řeší konkrétní technické řešení. V této TSI jsou spíše obecné zásady návrhu 

nového kolejového vozidla. Konkrétní požadované řešení je až v dodatcích, na které 
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se odkazuje. Různé požadavky se dělí podle typu vozidla například podle maximální 

provozní rychlosti nebo např. podle délky celého vozidla. Ukázka konkrétních 

požadavků je např. použití automatického spřáhla, brzd nebo vzdálenost otočných 

čepů v závislosti na použití příslušného zabezpečovacího systému. 

TSI - 1304/2014/EU stanovuje maximální úrovně hluku. Určuje maximální 

dovolenou mez hluku jak vně vozu, tak i v interiéru. Také definuje, jak a kde se tento 

hluk vozidel měří a jaké jsou mezní hodnoty podle hygienických norem. Konkrétní 

parametr je např. maximální hladinu hluku v kabině řidiče během jízdy. 

2.2.2 Vyhlášky UIC 

Mezinárodní unie železniční (UIC) je společnost, která podporuje železniční 

dopravu na celosvětové úrovni. Její úlohou je globální koordinace a spolupráce mezi 

železnicemi. UIC sdružuje 201 členů na pěti kontinentech, mezi které patří například 

výrobci kolejových vozidel, operátoři, správci infrastruktury atp. Jednou z jejích úloh 

je i vytváření překladů jednotlivých zákonů a vydávání vlastních vyhlášek. 

UIC: 505 - je jednou z nejdůležitějších vyhlášek. Tento dokument definuje 

základní průjezdný profil pro kolejová vozidla. Jsou zde definovány vztahy a 

vymezeny jednotlivé vůle pro různé typy kolejových vozidel a kompletní výpočet 

průjezdného profilu vozidla. Z této vyhlášky tedy vychází tvar a šířka celé jednotky. 

UIC: 562 – jedná se o starší vyhlášku, která se ovšem jako jediná zabývá 

zavazadlovými policemi, které jsou z velké části předmětem této diplomové práce. 

Definuje minimální rozměry nebo například výšku polic od podlahy kolejového 

vozidla. I když je tato vyhláška poměrně zastaralá (1991) informace v ní obsažené se 

dají použít i na soudobá a nově vyráběná vozidla. 

UIC: 565 - podobně jako TSI - 1300/2014/EU definuje tato vyhláška požadavky 

a nároky na přepravu cestujících se sníženou schopností orientace a pohybu. Tyto 

zásady jsou unifikované, tak aby byly ve všech kolejových vozidlech stejné a 

splňovaly specifické nároky této skupiny cestujících. 
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UIC: 566 - tato vyhláška popisuje průběh a vyhodnocení pevnostních zkoušek 

celého vozidla. Z této vyhlášky se navrhují pevnostní parametry skříní vozidel. 

Vyhláška také definuje podmínky zkoušek, velikost zátěžných sil a jejich působení. 

UIC: 567 - je vyhláška, která uvádí zásady pro návrh interiérů osobních vozů. 

Určuje minimální prostor pro cestující a tím pádem také definuje požadavky na 

rozložení sedadel respektive jejich rozteč a vzdálenosti mezi nimi. Určuje i jiné 

parametry interiéru. 

2.2.3 Platné zákony a normy 

Na rozdíl od vyhlášek UIC musí všechna kolejová vozidla splňovat i platné 

zákony a normy země, kde bude vozidlo schváleno do provozu. Pokud tedy bude 

vozidlo schvalované například v České republice, kde by nějaký platný zákon či 

norma nařizovala další přísnější požadavky v daném aspektu, který by byl nad rámec 

dané TSI, musí výrobce splnit i tento požadavek. Jako příklad můžeme uvést zákon 

č. 266/1994 Sb. o dráhách, který definuje základní pojmy a rozděluje do kategorií 

různé druhy drah. 

ČSN EN 12 663-1 - obdobně jako UIC 566 definuje pevnostní zkoušky skříní 

kolejových vozidel. Vozidla jsou rozdělena do několika kategorií. Pro každou 

kategorii vozidel norma zavádí velikost a způsob zatěžování, které musí skříň 

vydržet. Ucelené jednotky spadají do druhé kategorie a síla v podélném směru, 

kterou musí skříň vydržet je 1 500kN. 

ČSN EN 15 227 tzv. crashová norma - popisuje návrh skříně v ohledu na 

odolnost proti nárazu. Podle určité kategorie se definuje scénář srážky vozidla a 

popisuje způsob vyhodnocení celé zkoušky. Podle této normy se navrhují skříně, aby 

odolaly nárazu. 

EN 15 273 – je evropská norma, která je ekvivalentem pro vyhlášku UIC 505, 

která se zabývá průjezdným profilem kolejového vozidla. Norma EN 15 273 vychází 

právě z vyhlášky UIC, nicméně má již status závazné evropské normy a tudíž je 

závazná pro všechny členské státy a výrobci musí dokládat splnění této normy. 
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ČSN EN 16 116-1 – je norma, která se dopodrobna zabývá zádržnými tyčemi, 

stupátky, schody a madly kolejových vozidel. Bohužel celá norma se týká pouze 

exteriéru, kde všechny tyto komponenty slouží pouze pro vlakový personál a pro 

posunovače.  
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3 Současná řešení 

V této kapitole budeme hledat konkrétní řešení od různých výrobců kolejových 

vozidel. Tyto typy vozidel splňují požadavky definované v druhé kapitole. U každé 

varianty vnitřního upořádání interiéru, pojezdu, umístění dveří a ostatních nezbytných 

prvků budeme hledat pozitiva a negativa daného řešení. Závěrem shrneme základní 

parametry jednotky do tabulky. Zaměřili jsme se především na jednopatrové 

elektrické ucelené jednotky. 

3.1 Sledované parametry 

Aby srovnávání bylo relevantní, budeme uvažovat přibližně stejně dlouhé 

jednotky, u kterých budeme sledovat jejich parametry. Sledované hodnoty parametrů 

budou uváděny v přehledných tabulkách a na konci kapitoly provedeme jejich 

vzájemné porovnání.  

Následuje seznam sledovaných parametrů: 

Instalovaný trakční výkon je výkon, kterým disponuje celá elektrická regionální 

jednotka. Protože každé vozidlo má jinou hmotnost, není tento parametr dobře 

porovnatelný. Označení: P [kw] 

Měrný trakční výkon je výkon přepočítaný v závislosti na hmotnosti prázdného 

vozu. Jelikož se jedná o měrnou jednotku přepočítanou podle hmotnosti, lze jí dobře 

porovnávat s ostatními jednotkami. Definice: 𝑝 =
𝑃

𝑀𝑃𝑉
 [𝑘𝑤/𝑡] 

Délka vozidla je délka měřená přes spřáhla. Jedná se tedy o celkovou délku 

jednotky. Označení: Lmax [m] 

Vzdálenost otočných čepů je vzdálenost mezi podvozky v místech, kde se 

natáčejí pod skříní kolejového vozidla. Označení: a [m] 

Hmotnost prázdného vozidla je hmotnost bez užitečného zatížení, respektive 

v kontextu osobní dopravy se jedná o hmotnost vozidla bez cestujících. Označení: 

MPV [t]  
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Měrná hmotnost prázdného vozidla je přepočítaná hmotnost v závislosti na 

celkové délce vozidla. Definice: 𝑚𝑝𝑣 =
𝑀𝑃𝑉

𝐿𝑚𝑎𝑥
   

𝑡

𝑚
  

Hmotnost plně loženého vozidla je hmotnost vozidla, které je maximálně 

obsazené cestujícími. Jsou tedy obsazená všechna místa k sezení a plochy na stání 

jsou obsazené s plošnou hustotou cestujících 3os./m2. Označení: MPL [t] 

Měrná hmotnost plně loženého vozidla je přepočítaná hmotnost v závislosti na 

celkové délce vozidla. Definice: 𝑚𝑝𝑣 =
𝑀𝑃𝐿

𝐿𝑚𝑎𝑥
   

𝑡

𝑚
  

Počet dvojkolí je počet náprav, kterými jednotka disponuje, a to jak hnanými tak 

běžnými. Označení ndv [-] 

Minimální nápravové zatížení je nápravové zatížení při prázdném vozidle. 

Definice: 𝐴𝑚𝑖𝑛 =
𝑀𝑃𝑉

𝑛𝑑𝑣
 [𝑡] 

Maximální nápravové zatížení je nápravové zatížení při plně loženém vozidle. 

Definice: 𝐴𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑃𝐿

𝑛𝑑𝑣
 [𝑡] 

Počet sedadel druhé vozové třídy. Označení: n2 [-] 

Počet sedadel první vozové třídy. Označení: n1 [-] 

Celkový počet sedadel je prostý součet sedadel první a druhé vozové třídy. 

Označení: nsed [-] 

Měrný počet sedadel je počet sedadel na metr délky jednotky a slouží 

k možnosti porovnat počet sedadel mezi různými koncepty jednotek. Označení: nsedm 

[1/m] 

Počet cestujících je celkový počet cestujících při obsazení všech sedadel a 

stojících cestujících při maximální obsazenosti jednotky. Označení: ncest [-] 

Měrný počet cestujících je celkový počet cestujících na jeden metr délky 

jednotky. Tento údaj slouží k porovnání celkové kapacity různých typů a variant 

jednotek. Označení: ncestm [1/m] 
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Výška nástupní hrany je výška podlahy nad temenem kolejnice, kde bude 

uskutečněný nástup do soupravy. Označení: hpodl [mm] 

Maximální provozní rychlost je rychlost, kterou bude moci být jednotka 

teoreticky provozována. Označení: vmax [km/h] 

Maximální rozjezdové zrychlení je zrychlení, kterým se bude jednotka rozjíždět 

ze stanic. Na rozdíl od maximální provozní rychlosti, kterou nebude častou využívat, 

bude toto zrychlení využito při každém rozjezdu soupravy. Označení: arozj [m/s2] 

Pro lepší porovnání různých parametrů jednotek jsme nadefinovali různé měrné 

veličiny, podle kterých budeme jednotky porovnávat. Měrné veličiny jsou takové 

veličiny, které uvádí např. hodnotu hmotnosti na jeden metr délky vozidla. Díky takto 

nadefinovaným veličinám můžeme porovnávat zdánlivě neporovnatelné jednotky. 

Pokud je vlaková souprava těžká, potřebuje také vysoký výkon na zrychlení než lehčí 

jednotka. Můžeme tak porovnávat veličinu, která je závislá například na délce nebo 

hmotnosti vozidla. Důležitý parametr bude tedy celkový počet cestujících na jeden 

metr délky vozidla (ncestm). Tento parametr můžeme definovat pro různé koncepty 

vozidel i např. pro dvoupatrové jednotky. Parametr počet cestujících (ncest) je 

vypočítán jako součet počtu sedadel a počtu stojích cestujících. Stojící cestující jsou 

vypočítáni jako součin volné podlahové plochy ke stání a plošného osazení (3 os/m2 

podlahové plochy). Z hmotností prázdného vozidla, plně loženého vozidla a počtu 

dvojkolí můžeme vypočítat nápravová zatížení. I tento parametr je ze své podstaty 

měrný a definuje nám např. zatížení a míru opotřebení kolejí a dvojkolí. 

3.2 RegioPanter - Škoda transportation 

Prvním vozidlem je RegioPanter od výrobce Škoda transportation. Jedná se o 

částečně nízkopodlažní jednotku, která byla poprvé nasazena v roce 2012 pro 

regionální dopravu např. v Ústeckém, Jihočeském nebo Olomouckém kraji. 

Souprava existuje ve tří a pětivozové variantě. Budeme srovnávat jednotky s 

podobnými parametry, většinou tedy třívozové varianty. 
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Obr. č. 3.2.1 - RegioPanter (třívozová varianta) 
https://www.skoda.cz/reference/regiopanter/ 

Mezi klady této jednotky určitě patří uzpůsobení pro rychlou výměnu cestujících. 

Konkrétně jde o počet dveří a jejich velkou světlou šířku (1500mm). Každý jednotlivý 

vůz má v bočnicích dva páry dveří. Interiér působí velmi otevřeným a vzdušným 

dojmem, protože zde nejsou žádné příčky či interiérové dveře, které by 

segmentovaly interiér. I když výrobce uvádí, že jednotka je vybavena multifunkčními 

prostory pro přepravu objemnějšího nákladu nebo osob na invalidním vozíku, jsou 

tyto prostory pouze v jednom hlavovém voze a jsou všechny soustředěny do jednoho 

místa. (na Obr. č. 3.2.2 vpravo) To znamená, že i při malé kumulaci výše uvedeného 

mohou být tyto prostory nedostatečné.  

 

Obr. č. 3.2.2 -  RegioPanter – interiér 
http://www.vagonka.cz/galery/1034/t-resource.pdf 

Pojezd této jednotky je tvořen z jedné poloviny podvozky trakčními a z druhé 

poloviny podvozky běžnými. Mezivozové přechody jsou tvořeny měchy, které nejsou 

nijak odděleny od zbytku interiéru. Vozidlo je z 65% nízkopodlažní, což je v dané 

kategorii poměrně nízká hodnota, protože existují podobné jednotky se 100% 
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nízkopodlažností. Zároveň zde vznikají různé špatně využitelné prostory např. kolem 

dveří nebo v oddílu 1. třídy. Možná by bylo vhodnější obětovat několik procent 

nízkopodlažnosti a lépe uzpůsobit interiér.  

P L max a M PV M PL n dv A min A max n 2. n 1. n sed n cest h podl v max a rozj 

kW m m t t - t t - - - - mm km/h m/s 2 

2 040 79,4 19,0 160 199,8 12 13,3 16,6 241 9 250 497 580 160 1,1 

p     m PV m PL           n sedm n cestm       

kW/t     t/m t/m           m -1 m -1       

12,75     2,02 2,52           3,15 6,26       

Tab. č. 3.2.1 - RegioPanter - základní parametry 

V Tab. č. 3.2.1 jsou shrnuty základní technické parametry dané jednotky. V 

první části tabulky jsou absolutní hodnoty sledovaných veličin ve druhé pak poměrné 

veličiny. Tyto hodnoty budou sloužit k celkovému porovnání na konci této kapitoly.  

Zeleně označené hodnoty jsou hodnoty převzaté přímo z katalogových listů 

dané jednotky nebo z jiných běžně dohledatelných zdrojů. Ostatní parametry jsou 

dopočítané, odhadnuté nebo převzaté. Tyto parametry se dopočítávají například z 

poměrných veličin jednotek, které mají stejný koncept jako původní vozidlo. Délkové 

rozměry se dají dopočítat z náhledů jednotky, které jsou většinou součástí 

katalogového listu. Toto označení je použito u všech porovnávaných jednotek. 

3.3  InterPanter - Škoda transportation 

Další jednotkou, kterou vezmeme v úvahu je InterPanter, také od výrobce 

Škoda transportation. Koncepce vozu vychází z výše uvedeného RegioPanteru. 

Interiér je však upraven pro potřeby zejména dálkové, meziregionové dopravy. 

Poprvé byly tyto jednotky zařazeny do provozu v roce 2015 na lince Olomouc - Brno 

a posléze i Hodonín - Brno. V roce 2016 na lince Praha - Česká Třebová - Brno 

obsluhovaly již většinu spojů. I zde jsou dvě různá provedení - třívozová a 

pětivozová. Srovnávání bude provádět na třívozové variantě, aby bylo relevantní.  
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Obr. č. 3.3.1 - Interpanter (pětivozová varianta) 
 https://www.skoda.cz/reference/elektricka-jednotka-interpanter/ 

Vzhledem k tomu, že je tato jednotka určena zejména k meziregionální 

dopravě, je podle toho upraveno i rozmístění a počet dveří. Toto rozvržení značně 

ovlivní rychlost výměny cestujících (popř. pouze nástup či výstup) a prodlouží se tím 

pobyt vozidla v zastávce. Interiér je více rozdělen než u RegioPanteru, multifunkční 

prostory jsou nyní v obou hlavových vozidlech. Navíc je zde i zařazen oddíl pro 

rodiny s dětmi, zaujímá přibližně jednu třetinu vloženého vozu. Opět jsou zde oddíly 

pro 1. třídu, což by pro použití na regionální dopravu asi nemělo příliš smysl. 

 

Obr. č. 3.3.2 - Interpanter – interiér 
http://www.vagonka.cz/galery/1037/t-resource.pdf 

Pojezd je zde vyřešen stejně jako u RegioPanteru. Hodnota nízkopodlažnosti je 

stejná, ale je zde méně špatně využitelných míst. Toho je docíleno menším počtem 

dveří, což není pro regionální dopravu prospěšné. Podobně je i oddíl pro rodiny s 

dětmi opodstatněný při dálkové dopravě, při regionálním využití by tento oddíl byl 

nahrazen klasickými místy pro cestující.  
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P L max a M PV M PL n dv A min A max n 2. n 1. n sed n cest h podl v max a rozj 

kW m m t t - t t - - - - mm km/h m/s2 

2 040 79,4 19,0 155 180,2 12 12,9 15,0 200 25 225 317 580 160 1,1 

p     m PV m PL           n sedm n cestm       

kW/t     t/m t/m           m -1 m -1       

13,18     1,95 2,27           2,83 3,99       

Tab. č. 3.3.1 - InterPanter - základní parametry 

I přesto, že tato jednotka má o polovinu dveří méně než první uvažovaná 

jednotka a tedy více prostoru pro další sedačky, má méně míst k sezení kvůli 

dalšímu multifunkčnímu prostoru v druhém hlavovém voze. Toto srovnání lze 

jednoduše zjistit pomocí poměrných veličin. 

3.4 Desiro ML - Siemens 

Jednotka Desiro ML od výrobce Siemens je první zde uvedenou jednotkou 

provozovanou v zahraničí. Na Obr. č. 3.4.1 je vidět provedení pro provozovatele 

Österreichische Bundes Bahnen (OBB). V roce 2016 podepsal rakouský ministr 

dopravy, inovace a technologie objednávku na prvních 100 jednotek Desiro ML, které 

budou obstarávat východní část země. Od ledna 2018 do půlky roku 2019 by se měl 

počet jednotek navýšit na 150 a Vídeň a okolí začne postupně jezdit těmito 

moderními vlaky od roku 2020. 

 

Obr. č. 3.4.1 - Desiro ML 
https://www.mobility.siemens.com/mobility/global/SiteCollectionDocuments/de/rail-solutions/commuter-and-

regional-trains/desiro-platform/datasheet-desiro-oebb-de.pdf 
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Tuto jednotku Siemens vyrábí ve dvou provedeních, které přibližně odpovídají 

variantám RegionPanter a InterPanter. Pro regionální dopravu (Obr. č. 3.4.2 nahoře) 

je "klasické" uspořádání pro rychlou výměnu cestujících se dvěma páry dveří pro 

každý jednotlivý vůz jednotky. Pro rychlíkovou dopravu (Obr. č. 3.4.2 dole) jsou na 

hlavových vozidlech odebrány jedny dveře a na vloženém voze zůstávají dvoje 

dveře. Čímž se navýší kapacita pro sedící cestující. 

 

Obr. č. 3.4.2 - Desiro ML – interiér (Siemens s.r.o.) 

Na Obr. č. 3.4.2 je vidět, že v obou variantách jsou ve vlaku multifunkční 

prostory pro přepravu objemnějších zavazadel či jízdních kol. Prostor pro cestující na 

invalidním vozíku je společně s toaletou v jednom z hlavových vozidel. Dále jsou v 

hlavových vozidlech i oddíly 1. třídy, a to v místě zvýšené podlahy na podvozky. 

P L max a M PV M PL n dv A min A max n 2. n 1. n sed n cest h podl v max a rozj 

kW m m t t - t t - - - - mm km/h m/s2 

2 600 75,2 16,2 145 182,2 12 12,1 15,2 212 32 244 465 600 160 1,1 

p     m PV m PL           n sedm n cestm       

kW/t     t/m t/m           m-1 m-1       

17,93     1,93 2,42           3,25 6,19       

Tab. č. 3.4.1 - Desiro ML - základní parametry 

I přes různé rozměry přes nárazníky nebo vzdálenosti otočných čepů je 

dosaženo velmi podobných poměrných parametrů jako u jednotky od Škody 

transportation RegioPanter. Oproti prvním dvěma jednotkám má Desiro ML plně 

poháněná hlavová vozidla, a proto poměrný výkon vychází vyšší. 
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3.5 Flirt160 - Stadler 

Další hráčem na trhu je výrobce Stadler a jeho produkt Flirt160 (druhá série). 

Na Obr. č. 3.5.1 vidíme realizaci jednotky pro Maďarsko. Souprava je používána na 

linkách v okolí Budapešti. Mezi roky 2013 - 2015 objednala společnost MÁV-START 

Zrt (dceřiná společnost maďarské národní železnice) celkem 63 těchto jednotek, poté 

co se první série těchto vlaků osvědčila v provozu v ostatních částech regionu. V 

České republice provozuje soupravy Flirt160 společnost Leo express na trase Praha 

- Ostrava v pětivozové variantě. 

 

Obr. č. 3.5.1 - Flirt160 
https://wwwstadlerrailcom-live-01e96f7.s3-eu-central-1.amazonaws.com/filer_public/b1/36/b136205b-a65f-4206-

8dfb-75cb9d45858b/fmav_2_0514en.pdf 

Soupravy těchto vlaků se dělají čtyřvozové. Jednotlivé vozy jednotky jsou kratší 

než u předchozích realizací, protože dva vložené vozy jsou neseny pomocí 

jacobsových podvozků. Aby vozidlo splňovalo požadavky na průjezdný profil, musela 

se zmenšit vzdálenost otočných čepů a tím i délka vložených vozů. Druhým 

důvodem kratších vozů je i nápravové zatížení, protože jednotlivé vozy jsou neseny 

pouze dvěma dvojkolími. Jednotka má téměř stejnou vzdálenost otočných čepů jako 

Desiro ML, to ovšem používá dva dvounápravové podvozky na každý vůz na rozdíl 

od Flirt160. Díky jacobsovým podvozkům je u tohoto typu vozidel dosaženo velké 

nízkopodlažnosti, a to přes 90%. Jednotka není nízkopodlažní pouze v místě 

klasických podvozků u hlavových vozidel. 
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Obr. č. 3.5.2 - Flirt160 – interiér 
https://wwwstadlerrailcom-live-01e96f7.s3-eu-central-1.amazonaws.com/filer_public/b1/36/b136205b-a65f-4206-

8dfb-75cb9d45858b/fmav_2_0514en.pdf 

Interiér je v podstatě celý nízkopodlažní, což znamená, že zde není potřeba 

žádných schodů, které by oddělovaly části vozidla s nízkou a vysokou úrovní 

podlahy. Multifunkční prostor je opět pouze na jednom místě v jednom z vložených 

vozů. Vozidlo splňuje požadavek na rychlou výměnu cestujících, díky velkému počtu 

dveří.  

P L max a M PV M PL n dv A min A max n 2. n 1. n sed n cest h podl v max a rozj 

kW m m t t - t t - - - - mm km/h m/s2 

2 600 74,3 16,0 131 161,0 10 13,1 16,1 211 0 211 375 600 160 1,2 

p     m PV m PL           n sedm n cestm       

kW/t     t/m t/m           m-1 m-1       

19,85     1,76 2,17           2,84 5,05       

Tab. č. 3.5.1 - Flirt160 - základní parametry 

Na první pohled by se dalo říct, že je tato souprava velmi lehká, nicméně má 

"pouze" deset dvojkolí, takže se po přepočítání na nápravové zatížení dostáváme na 

obdobné hodnoty jako u ostatních jednotek. 

3.6  Coradia Polyvalent - Alstom 

Jednotky nesoucí název Coradia Polyvalent od francouzského výrobce Alstom 

jezdí ve Francii v mnoho regionech. V roce 2009 zákazník SNCF (národní společnost 

francouzských železnic) podepsal smlouvu s Alstomem na celkem 1000 těchto vlaků 

z rodiny Coradia pod jménem Régiolis. Dva roky nato byla postavena první jednotka 

a v roce 2013 byla první jednotka předána. Výrobce dodává jednotky v různých 

variantách tří, čtyř a šestivozidlových soupravách s různým spořádáním interiéru: 

intercity, regional a suburban.  
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Obr. č. 3.6.1 - Coradia Polyvalent 
http://www.alstom.com/products-services/product-catalogue/rail-systems/trains/products/coradia-polyvalent-

regional-train/ 

Pojezd je vyřešen stejným způsobem jako u Flirt160, tedy že vložené dva vozy 

jsou neseny jacobsovými podvozky. Výrobce uvádí, že vozidlo je 100% 

nízkopodlažní, bez jakékoliv změny výšky podlahy. Pro srovnání jsme vybrali 

čtyřvozovou jednotku. 

 

Obr. č. 3.6.2 - Coradia Polyvalent – exteriér 
http://www.alstom.com/Global/Transport/Resources/Documents/brochure2014/Coradia%20Polyvalent%20-

%20Product%20sheet%20-%20English.pdf?epslanguage=en-GB 

Na Obr. č. 3.6.2 nahoře je vidět uspořádání dveří pro variantu intercity a dole je 

zástavba pro regional a suburban. Alstom zvolil opačnou strategii než Stadler, tedy 

že dvoje dveře jsou na hlavových vozidlech a jedny dveře na vložených vozech, tedy 

opačně, než je tomu u jednotky Flirt160. 
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P L max a M PV M PL n dv A min A max n 2. n 1. n sed n cest h podl v max a rozj 

kW m m t t - t t - - - - mm km/h m/s2 

2 600 71,8 15,8 126 157,4 10 12,6 15,7 200 28 228 388 600 160 1,3 

p     m PV m PL           n sedm n cestm       

kW/t     t/m t/m           m-1 m-1       

20,57     1,76 2,19           3,18 5,40       

Tab. č. 3.6.1 - Coradia Polyvalent - základní parametry 

O této jednotce je velice málo dostupných informací, proto jsme Tab. č. 3.2.1 

doplnili odhadnutými hodnotami. Jelikož koncepce vozu je v podstatě stejná jako u 

Stadlera, použili jsme stejný počet stojících cestujících a stejnou měrnou hmotnost 

jednotky. 

3.7 Class 425.2 - Bombardier 

Jednotka, kterou výrobce Bombardier značí jako Class 425.2, je starší 

soupravou, která je provozována německých DB (německé dráhy). V roce 2001 

podepsal DB smlouvu s Bombardierem a Siemensem na 30 jednotek 425.2, které by 

zajišťovaly provoz na regionálních linkách a na linkách S-Bahn.  

 

Obr. č. 3.7.1 - Class 425.2 
https://www.bombardier.com/content/dam/Websites/bombardiercom/Projects/et-425.2-electric-multiple-unit-

1928.jpg/_jcr_content/renditions/original 



ČVUT V PRAZE                      Ústav automobilů,  
Fakulta strojní               spalovacích motorů 
Diplomová práce                                    a kolejových vozidel 

 

Optimalizace interiéru elektrické regionální jednotky       23 

Koncepce pojezdu je podobná jako u dvou předchozích jednotek, tedy 

jacobsovy podvozky na dvou prostředních vozech. Rozdíl oproti zmíněným 

soupravám je v počtu dveří. Zde jsou vždy dvoje dveře u každého jednotlivého vozu 

jednotky. 

 

Obr. č. 3.7.2 - Class 490 
https://www.bombardier.com/content/dam/Websites/bombardiercom/Projects/ET490-SBahn-HH-7119_L-

cropped.jpg/_jcr_content/renditions/original 

Existuje i modernější varianta Class 490, která je ale již uzpůsobena především 

na S-Bahn linky. Třívozová souprava se třemi dveřmi na každém voze (Obr. č. 3.7.2) 

Dále se budeme zabývat pouze provedením Class 425.2. 

 

Obr. č. 3.7.3 - Class 425.2 – interiér 
https://www.bombardier.com/en/transportation/products-services/rail-vehicles/commuter-and-regional-

trains/single-deck-electric-multiple-units.html 

Vnitřek jednotky je vybaven multifunkčními prostory, které jsou každý v jednom 

hlavovém voze. Z toho jeden je vybaven sklápěcími sedačkami, takže dokáže 

pojmout téměř libovolnou kombinaci nákladu. Ať už jde o rozměrná zavazadla, 

kočárky, kola nebo například o cestující na invalidním vozíku. 
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P L max a M PV M PL n dv A min A max n 2. n 1. n sed n cest h podl v max a rozj 

kW m m t t - t t - - - - mm km/h m/s2 

2 350 67,5 15,4 114 144,1 10 11,4 14,4 204 0 204 376 600 140 1,1 

p     m PV m PL           n sedm n cestm       

kW/t     t/m t/m           m-1 m-1       

20,61     1,69 2,13           3,02 5,57       

Tab. č. 3.7.1 - Class 425.2 - základní parametry 

Podle údajů výrobce je kapacita jednotky pro stojící cestující ještě větší 

(uvažovaná hustota 4 os/m2). Tuto hodnotu jsme přepočítali na 3 os/m2 aby hodnoty 

byly relevantní a porovnatelné. U ostatních jednotek bylo uvažováno také plošné 

obsazení 3 os/m2. 

3.8 CityElefant - Škoda transportation 

Tato jednotka City Elefant od společnosti Škoda transportation je zde pouze pro 

srovnání, protože v České republice se tato dvoupatrová souprava používá k 

regionální dopravě, nebo pro dopravu kolem větších měst. Prvních pět jednotek bylo 

českým drahám dodáno na přelomu roku 2000/2001 a v roce 2010 jich už bylo v 

provozu 63. 

 

Obr. č. 3.8.1 - City Elefant 
https://www.skoda.cz/data/catalog/6/23/313.pdf 
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Patrové jednotky plně využívají průjezdný profil, což jim umožňuje přidat druhé 

patro, které logicky zvýší kapacitu celé jednotky. Z hlediska pojezdu je jednotka 

řešena klasicky, tedy dvěma dvounápravovými podvozky pro každé vozidlo. 

Souprava má plně poháněný hlavový vůz a ostatní podvozky jsou běžné. 

 

Obr. č. 3.8.2 - City Elefant – interiér 
http://www.vagonka.cz/galery/1001/t-resource.pdf 

Vozidlo obsahuje z našeho pohledu zcela zbytečný oddíl první třídy, který 

zabírá místo pro další sedadla druhé třídy, čímž by jednotka ještě získala na 

kapacitě. V hlavových vozech jsou také multifunkční prostory, které jsou však v 

sezoně zcela nedostačující. Jelikož je jednotka velmi kapacitní, pojme velké 

množství cestujících, což v sezoně znamená např. velké množství cyklistů. Prostory 

pro přepravu kol jsou však nedostatečné a každý další kočárek nebo cestující na 

invalidním vozíku představuje složitější situaci. 

P L max a M PV M PL n dv A min A max n 2. n 1. n sed n cest h podl v max a rozj 

kW m m t t - t t - - - - mm km/h m/s2 

2 000 79,2 19,0 155 205,7 12 12,9 17,1 310 23 333 634 550 140 1 

p     m PV m PL           n sedm n cestm       

kW/t     t/m t/m           m-1 m-1       

12,90     1,96 2,60           4,20 8,01       

Tab. č. 3.8.1 - City Elefant - základní parametry 

Tato jednotka má oproti ostatním jednotkám jasnou výhodu. Díky svému 

druhému patru má největší parametr ncestm (celkový počet cestujících na metr délky 

celé jednotky). Jedná se ovšem o jiný koncept jednotky, který v rámci této diplomové 

práce nebudeme řešit. Zařadili jsme ji pouze pro srovnání jednotlivých používaných 

řešení. 
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3.9 Porovnání jednotek 

jednotka Regiopanter InterPanter Desiro ML Flirt160 
Coradia 

Polyvalent 
Class 
425.2 

City 
Elefant 
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P [kW] 2 040 2 040 2 600 2 600 2 600 2 350 2 000 

p [kW/t] 12,75 13,18 17,93 19,85 20,57 20,61 12,90 

Lmax [m] 79,4 79,4 75,2 74,3 71,8 67,5 79,2 

a [m] 19,0 19,0 16,2 16,0 15,8 15,4 19,0 

MPV [t] 160,0 154,8 145,0 131,0 126,4 114,0 155,0 

mPV [t/m] 2,02 1,95 1,93 1,76 1,76 1,69 1,96 

MPL [t] 199,8 180,2 182,2 161,0 157,4 144,1 205,7 

mPL [t/m] 2,52 2,27 2,42 2,17 2,19 2,13 2,60 

ndv - 12 12 12 10 10 10 12 

Amin [t] 13,3 12,9 12,1 13,1 12,6 11,4 12,9 

Amax [t] 16,6 15,0 15,2 16,1 15,7 14,4 17,1 

n2. - 241 200 212 211 200 204 310 

n1. - 9 25 32 0 28 0 23 

nsed - 250 225 244 211 228 204 333 

nsedm [1/m]  3,15 2,83 3,25 2,84 3,18 3,02 4,20 

ncest - 497 317 465 375 388 376 634 

ncestm [1/m]   6,26 3,99 6,19 5,05 5,40 5,57 8,01 

hpodl [mm] 580 580 600 600 600 600 550 

vmax [km/h] 160 160 160 160 160 140 140 

a rozj [m/s2] 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,1 1 

Tab. č. 3.9.1 - porovnání jednotek 
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Některé parametry jednotek nebyly k nalezení ani v katalogových listech ani na 

stránkách výrobce. Pokud byly nějaké veličiny nezjistitelné, provedli jsme 

kvalifikovaný odhad s přihlédnutím na ostatní jednotky podobného typu anebo jsme 

provedli jejich dopočet podle hodnot porovnatelných s koncepčními variantami. 

Určujícím parametrem pro výběr konkrétního konceptu řešení vozidla bude 

parametr ncestm. V tomto ohledu jasně vyhrává dvoupatrová jednotka City Elefant, 

nicméně v rámci této diplomové práce jsme koncepty vozidla omezili pouze na 

jednopatrové jednotky. Další vhodným řešením by byla jednotka Regiopanter. 

Z pohledu maximálního počtu cestujících je to druhá nejlepší jednotka, ale její vnitřní 

uspořádání není zcela vhodné. Špatně rozdělené multifunkční prostory by mohly 

způsobit špatnou využitelnost vnitřních prostor a tím zmenšit i celkovou obsaditelnost 

jednotky.  

Koncept vozidla budeme volit stejný, jako má jednotka třetí v pořadí, tedy 

Desiro ML. Díky menší vzdálenosti otočných čepů má jednotka nižší procento 

nízkopodlažnosti, ale nad podvozky vznikají plnohodnotné prostory pro cestující, ne 

pouze několik míst první třídy jako je tomu například u jednotky RegioPanter, 

zejména u hlavových vozů. Dále tato jednotka disponuje dvěma oddělenými 

multifunkčními prostory v čelních vozech, tím bude mít v reálném provozu i lepší 

využitelnost. 

Z Tab. č. 3.9.1 je vidět, že maximální nápravové zatížení u těchto typů jednotek 

je do 17 t na nápravu, což je jedna z limitních hodnot pro návrh celé jednotky. Dalším 

daným parametrem bude rozchod dvojkolí, který bude 1435 mm, protože vozidlo 

navrhujeme pro centrální Evropu. Dále chceme zachovat parametr n cestm srovnatelný 

s ostatními jednotkami, tedy alespoň 5,5 cestujících na metr délky jednotky. Dalším 

cílem je dosáhnout poměrné hmotnosti, přibližně 1,9 tun na metr délky, abychom 

nepřekročili maximální hodnotu nápravové zatížení. Jelikož regionální vlaky jsou 

nasazeny na tratě, kde je více zastávek s malou vzdáleností mezi nimi, je zapotřebí, 

aby se vlak, který musí často zastavovat, rychle dostal na svojí provozní rychlost a 

měl tedy poměrně vysokou hodnotu rozjezdového zrychlení. Abychom tohoto docílili, 

budeme uvažovat rozjezdové zrychlení a rozj =1,2 ms-2. 
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4 Elektrická regionální jednotka 

Uspořádání jednotky budeme volit jako třívozovou jednopatrovou jednotku se 

dvěma trakčními hlavovými vozy a jedním vloženým netrakčním vozem. Každý vůz 

bude nesen pomocí dvou dvounápravových podvozků. Vzdálenost otočných čepů 

bude kolem 18 m a výška podlahy mezi podvozky bude 600 mm nad temenem 

kolejnice a nad podvozky bude zvýšena na hodnotu 1000 mm nad temenem 

kolejnice. Čelní vozidla budou mít multifunkční prostory pro přepravu objemnějších 

nákladů, zavazadel, kol nebo cestujících na invalidním vozíku. Nad podvozky 

vzniknou kvůli zvýšené podlaze oddělené části vozu, které záměrně necháme také 

jako určené pro cestující druhé třídy, abychom zbytečně nesnižovali přepravní 

kapacitu tím, že budeme mít oddíl první třídy, která nebude na příměstské trati 

využita. Oddíly nad podvozky budou takzvané klidové, které budou určeny hlavně 

pro cestující, kteří cestují sami a nebudou rušit ostatní. 

4.1 Shrnutí požadavků 

Limitujícím parametrem je maximální nápravové zatížení 17 t na nápravu a 

zároveň co největší kapacitu jednotky. Pro navrhovaný koncept vozu budeme 

požadovat rychlou výměnu cestujících, což znamená minimálně dvoje dveře na 

každém voze jednotky. Další požadavek bude dostatek multifunkčních prostor pro 

přepravu objemnějších cestujících, kočárků, kol a podobných nákladů. Vozidlo musí 

splňovat TSI PRM, a proto musí být z každého místa pro přepravu cestujících na 

vozíku přístup na bezbariérovou toaletu. Pokud bychom chtěli mít místa pro 

vozíčkáře v obou hlavových vozidlech, musíme mít také v obou vozech i 

bezbariérovou toaletu nebo by musela být celá přístupová cesta skrz vozidlo 

bezbariérová. Jelikož je toto řešení velmi náročné, budou místa pro vozíčkáře 

společně s bezbariérovou toaletou pouze v jednom z hlavových vozů. Interiér bude 

uzpůsoben pro tři různé varianty provozu, a to příměstský, venkovský provoz a 

univerzální řešení. Maximální konstrukční rychlost je 160 km/h.  
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4.2 Rozměrové parametry 

Celkovou délky jednotky a vzdálenost otočných čepů jsme zvolili podle Tab. č. 

3.9.1 jako podobnou hodnotu vůči ostatním jednotkám. Konkrétně tedy délku vozu 

Lvoz = 25 m a vzdálenost otočných čepů a = 18,5 m. Nicméně šířku vozové skříně 

jsme již vypočítali podle vztažného kinematického obrysu. Tato šířka je totiž mimo 

jiné závislá také na délce jednotlivých vozů a vzdálenosti otočných čepů a na mnoha 

dalších parametrech. Provedli jsme výpočet zúžení uprostřed vozidla. K tomuto 

výpočtu bylo zapotřebí mnoho parametrů, které jsme kvalifikovaně zvolili na základě 

doporučení či tabulkových hodnot pro tento druh vozidel, podvozků, uspořádání 

pojezdu atp. Toto zúžení budeme počítat ve dvou místech a dvou výškách vozu. 

První místo, kde budeme zúžení počítat, bude uprostřed vozidla, kde bude největší 

zúžení mezi otočnými čepy (Ei). Poloha tohoto řezu je definována vzdáleností od 

otočného čepu, která je ni = 9,25 m. Druhé místo bude na představku vozidla ve 

vzdálenosti na = 3,25 m od otočného čepu, tedy na začátku vozu. Velikost zúžení je 

mimo jiné závislé na výšce, ve které ho počítáme, zvolili jsme výšky, kde se 

nacházejí body, které jsou kritické pro výpočet obrysu pro konstrukci vozidla. Jedna 

z výšek bude h1 = 1,17 m, kde je svislá část obrysu nejužší (viz Obr. č. 4.2.1) a druhá 

bude h2 = 3,25 m, kde by při náklonu vozidla mohlo dojít vybočení z obrysu pro 

konstrukci vozidla. Výsledkem takto koncipovaného výpočtu je co nejdelší a nejširší 

prismatická skříň, která bude omezena kinematickým zúžením ve výše definovaných 

bodech vozu. 

Tento výpočet jsme provedli podle vyhlášky UIC 505-1, která je ekvivalentní 

evropské normě EN 15 273, které se zabývá výpočtem průjezdného profilu 

kolejových vozidel. Zúžení budeme počítat pouze pro jednu délku vozu a vzdálenost 

otočných čepů, jelikož tyto hodnoty budou stejné jak pro vložený vůz, tak pro hlavové 

vozidlo.  
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Vstupní parametry pro výpočet průjezdného profilu: 

označení hodnota jednotka název/definice veličiny 
Lvoz 25 [m] délka jednoho vozu 

a 18,5 [m] vzdálenost otočných čepů 

p 2,6 [m] rozvor podvozku 

hc 0,8 [m] výška pólu náklonu nad temenem kolejnice 

h1 
h2 

1,17 
3,25 

[m] výpočtová výška 

 

edv 1,410 [m] rozchod dvojkolí 

ekol 1,465 [m] rozchod koleje 

σ 0,0275 [m] vůle v kolejovém kanále: 𝜍 =
𝑒𝑘𝑜𝑙 −𝑒𝑑𝑣

2
=

1,465−1,410

2
=

0,0275𝑚 

q 0,005 [m] příčná vůle ve vedení dvojkolí   

η 1 *°+ úhel náklonu vozové skříně 

 
 

z1 
z2 

 
 

0,0037 
0,0245 

 
 

[m] 

kinematické zúžení 

𝑧1 =
𝑠𝑧
30
∙  1 − 𝑐 =

0,3

30
∙  1,17− 0,8 = 0,0037𝑚 

𝑧2 =
𝑠𝑧
30
∙  1 − 𝑐 =

0,3

30
∙  3,25− 0,8 = 0,0245𝑚 

sz 0,3 [m] stlačení pružin na narážky  

ka 0,03 [m] konstanta zúžení vně otočných čepů 

ki 0,015 [m] konstanta zúžení mezi otočnými čepy 

wi250 0,023  [m]  vnější příčná vůle podvozek – skříň pro Ro=250m 

wa250 0,048 [m]  vnitřní příčná vůle podvozek – skříň pro Ro=250m 

wi150 0,018 [m]  vnější příčná vůle podvozek – skříň pro Ro=150m 

wa150 0,045 [m]  vnitřní příčná vůle podvozek – skříň pro Ro=150m 

na 3,25 [m]  vzdálenost začátku vozidla od otočného čepu 

ni 9,25 [m]  vzdálenost středu vozidla od otočného čepu 

Ro 250 [m]  poloměr projížděného oblouku 

Tab. č. 4.2.1 - parametry pro výpočet průjezdného profilu 

Vzorec pro výpočet zúžení se liší podle toho, jestli se počítá vně (Ea) otočných 

čepů nebo mezi nimi (Ei). Takto vypočítané zúžení následně odečteme od 

kinematického vztažného obrysu, který norma definuje (Obr. č. 4.2.1) a dostaneme 

tak šířkovou hodnotu pro skříň kolejového vozidla. Tento postup následně 

zopakujeme pro druhou výšku h2, respektive pro druhou hodnotu kinematického 

zúžení z2. Hodnoty xa a xi, které se vyskytují ve vzorci pro zúžení, vycházejí 

záporné, a proto se do výpočtu zúžení nijak neprojeví. Následně provedeme výpočet 

zúžení mezi otočnými čepy. 
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𝐸𝑖1 =

𝑎 ∙ 𝑛𝑖 + 𝑛𝑖
2

2 ∙ 𝑅𝑜
+ 𝜍 + 𝑞 + 𝑤𝑖250 +

𝑝2

8 ∙ 𝑅𝑜
+ 𝑧1 +  𝑥𝑖 >0 − 𝑘𝑖 = 

𝐸𝑖1 =
18,5 ∙ 9,25 + 9,252

2 ∙ 250
+ 0,0275 + 0,005 + 0,023 +

2,62

8 ∙ 250
+ 0,0037

− 0,015 = 0,2187𝑚 

𝐸𝑖2 =
𝑎 ∙ 𝑛𝑖 + 𝑛𝑖

2

2 ∙ 𝑅𝑜
+ 𝜍 + 𝑞 + 𝑤𝑖250 +

𝑝2

8 ∙ 𝑅𝑜
+ 𝑧2 +  𝑥𝑖 >0 − 𝑘𝑖 = 

𝐸𝑖2 =
18,5 ∙ 9,25 + 9,252

2 ∙ 250
+ 0,0275 + 0,005 + 0,023 +

2,62

8 ∙ 250
+ 0,0245

− 0,015 = 0,2395𝑚 

(4.2.1) 

Nyní můžeme určit minimální pološířku skříně ve vzdálenosti ni. Vypočítáme ji 

jako hodnotu pološířky vztažného kinematického obrysu v dané výšce, kterou uvádí 

norma pro výpočet průjezdného profilu, zmenšená o vypočítané příslušné příčné 

zúžení. Minimální pološířku navrhované skříně budeme počítat ve dvou dříve 

definovaných bodech. 

 

Obr. č. 4.2.1 - vztažný kinematický obrys podle UIC 505-1 
UIC 505-1 

 𝑏1min 𝑛𝑖 =1,620 – 0,2187=1,4013 m 

𝑏2min 𝑛𝑖 =1,645 – 0,2395=1,4055 m 

(4.2.2) 

Obdobný proces zopakujeme i v místě vně otočných čepů ve vzdálenosti na. 
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𝐸𝑎1 =

𝑎 ∙ 𝑛𝑎 + 𝑛𝑎
2

2 ∙ 𝑅𝑜
+  𝜍 + 𝑤𝑎250 ∙

𝑛𝑎 + 𝑎

𝑎
+ 𝑞 ∙

2 ∙ 𝑛𝑎 + 𝑎

𝑎
+ 𝑤𝑖250 ∙

𝑛𝑎
𝑎

−
𝑝2

8 ∙ 𝑅𝑜
+ 𝑧1 +  𝑥𝑎 >0 − 𝑘𝑎 = 

=
18,5 ∙ 3,25 + 3,252

2 ∙ 250
+  0,0275 + 0,048 ∙

3,25 + 18,5

18,5
+ 0,005

∙
2 ∙ 3,25 + 18,5

18,5
+ 0,023 ∙

3,25

18,5
−

2,62

8 ∙ 250
+ 0,0037− 0,03

= 0,211 𝑚 

𝐸𝑎2 =
𝑎 ∙ 𝑛𝑎 + 𝑛𝑎

2

2 ∙ 𝑅𝑜
+  𝜍 + 𝑤𝑎250 ∙

𝑛𝑎 + 𝑎

𝑎
+ 𝑞 ∙

2 ∙ 𝑛𝑎 + 𝑎

𝑎
+ 𝑤𝑖250 ∙

𝑛𝑎
𝑎

−
𝑝2

8 ∙ 𝑅𝑜
+ 𝑧2 +  𝑥𝑎 >0 − 𝑘𝑎 = 

=
18,5 ∙ 3,25 + 3,252

2 ∙ 250
+  0,0275 + 0,048 ∙

3,25 + 18,5

18,5
+ 0,005

∙
2 ∙ 3,25 + 18,5

18,5
+ 0,023 ∙

3,25

18,5
−

2,62

8 ∙ 250
+ 0,0245− 0,03

= 0,2318 𝑚 

(4.2.3) 

Opět vypočítáme minimální pološířku vozidlové skříně v místě na. 

 𝑏1 min 𝑛𝑎 =1,620 – 0,211=1,409 m 

𝑏2 min 𝑛𝑎 =1,645 – 0,2318=1,4132 m 

(4.2.4) 

Minimální pološířka prismatické skříně vychází na představku vozidla a tudíž je toto 

místo pro návrh šířky skříně kritické. Volíme pološířku vozidlové skříně b = 1400 mm.  

 

Obr. č. 4.2.2 - plocha obrysu pro konstrukci 
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Tímto způsobem vypočítáme obrys pro konstrukci vozidla po celé délce 

jednoho vozu a do takto vytvořených tubusů, které mění svůj průřez v závislosti na 

délce vozidla (souřadnice x) a výšce (souřadnice y), se musí vměstnat celé vozidlo. 

Toto opatření nám zajistí, že během provozu nedojde například ke kolizi s okolní 

infrastrukturou nebo s jiným vozidlem například při průjezdu oblouku. 

4.3 Trakční mechanika 

Pro výpočet a určení základních parametrů prvotního návrhu jednotky budeme 

vycházet z maximálního nápravového zatížení. Pro tuto kategorii vozidel je to 

hodnota 17t na nápravu, pro běžné obsazení budeme počítat s hodnotou 15t na 

nápravu. Pro výpočet užitečného zatížení (rovnice 4.3.1) potřebujeme znát celkový 

počet cestujících, který v současné době neznáme. Jako koncept vozu jsme zvolili 

stejný, jako je jednotka Desiro ML od firmy Siemens, a proto budeme uvažovat počet 

cestujících podobný, jako má tato jednotka. Hmotnost jednoho cestujícího je 

definována normou ČSN EN 12 633-1 pro pevnostní návrh skříně. Norma rozděluje 

hmotnost cestujícího podle typu vozidla, a to konkrétně 70 kg pro tramvajová vozidla 

a 80 kg pro železniční vozidla, toto navýšení je způsobeno zatížením způsobené 

zavazadlem cestujícího. 

 
𝑚𝑢ž =

𝑚𝑐𝑒𝑠𝑡 ∙ 𝑛𝑐𝑒𝑠𝑡
1000

=
80 ∙ 460

1000
= 36,8 𝑡 

 

(4.3.1) 

Pokud známe užiteční zatížení, můžeme vypočítat hmotnost prázdného vozu a 

hmotnost při maximálním provozním obsazení. Z Tab. č. 3.9.1 určíme velikost 

maximálního nápravového zatížení a vynásobíme počtem dvojkolí a získáme tak 

hmotnost plně obsazeného vozu (rovnice 4.3.3), pokud odečteme užitečné zatížení 

vypočteme hmotnost prázdného vozidla (rovnice 4.3.2). 

 𝑀𝑃𝑉 = 𝐴𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑛𝑑𝑣𝑜𝑗 −𝑚𝑢ž = 15 ∙ 12 − 36,8 = 143,2 𝑡 (4.3.2) 

   

 𝑀𝑃𝐿 = 𝐴𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑛𝑑𝑣𝑜𝑗 = 15 ∙ 12 = 180 𝑡 (4.3.3) 
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Hmotnost při maximálním provozním obsazení budeme používat v 

následujících výpočtech, protože chceme zachovat požadované rozjezdové zrychlení 

𝑎𝑟𝑜𝑧𝑗 = 1,2 𝑚𝑠−2, což je o něco vyšší hodnota, než je pro tento druh vozidla běžná. 

Nyní už známe všechny údaje pro určení tažné síly při rozjezdu vozidla. Tu získáme 

z výpočtu jízdních odporů. Budeme uvažovat odpor ze zrychlení vozidla a odpor 

valení vozidla v kontaktu kolo-kolejnice. 

 
𝐹𝑡𝑟𝑜𝑧 = 𝑂𝑎 + 𝑂𝑓 = 𝑀𝑃𝐿 ∙ 𝑎𝑟𝑜𝑧𝑗 ∙ 𝛿 +

𝑀𝑃𝐿 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓

1 000
 

= 180 ∙ 1,2 ∙ 1,12 +
180 ∙ 9,81 ∙ 1

1 000
= 243 𝑘𝑁 

(4.3.4) 

Kde f měrný odpor kolejového vozidla a δ je součinitel rotačních hmot, obě tyto 

hodnoty byly zvoleny jako běžné hodnoty pro tento druh vozidel. V následném kroku 

vypočítáme adhezní hmotnost vozidla. Tato hmotnost je ta, kterou můžeme využít 

pro přenos tažné síly a je závislá na počtu trakčních a běžných dvojkolí. Počítá se 

jako hmotnost plně obsazeného vozu vynásobená počtem trakčních dvojkolí, to celé 

poděleno celkovým počtem dvojkolí. Pokud známe adhezní hmotnost, můžeme 

vypočítat součinitel adheze při rozjezdu a zkontrolovat jestli se při rozjezdu nebude 

pohybovat nad mezi adheze. 

 
𝑀𝑎𝑑 =

𝑀𝑃𝐿 ∙ 𝑛𝑑𝑣𝑜𝑗  𝑡𝑟

𝑛𝑑𝑣𝑜𝑗 _𝑡𝑟 + 𝑛𝑑𝑣𝑜𝑗 _𝑛𝑒𝑡𝑟
=

180 ∙ 8

8 + 4
= 120 𝑡 

 

(4.3.5) 

 
𝜇𝑟𝑜𝑧 =

𝐹𝑡𝑟𝑜𝑧
𝐺𝑎𝑑

=
𝐹𝑡𝑟𝑜𝑧

𝑀𝑎𝑑 ∙ 𝑔
=

243

120 ∙ 9,81
= 0,21 

(4.3.6) 

Součinitel adheze, které dosahujeme při rozjezdu, je 0,21. Tato hodnota patří 

mezi větší hodnoty a při horších klimatických podmínkách by nebylo zaručeno, že 

dodržíme požadované rozjezdové zrychlení a budeme ho muset snížit. Tento 

problém by šel vyřešit přidáním trakčních dvojkolí na vložený vůz. Pokud bychom 

uvažovali všech 12 náprav hnaných, adhezní hmotnost by dosáhla hmotnosti plného 

vozidla, tedy 180 t a součinitele adheze přibližně 0,14. Ten by byl dosažitelný i za 

zhoršených povětrnostních podmínek. Do grafu Graf č. 4.3.1 vykreslíme také 

průběhy jízdních odporů vozidla pro různé hodnoty stoupání s, konkrétně 10 ‰ a 

20 ‰. Pokud budeme od vozidla požadovat jízdu maximální rychlostní i do stoupání 
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20 ‰, můžeme z grafu odečíst hodnotu odporů Ov20‰ (hnací síly) pro toto stoupání. 

Z této hodnoty a z maximální rychlostí jízdy můžeme vypočítat i trakční výkon 

vozidla. Tuto hodnotu lze také vypočítat poskládáním jízdních odporů, které budou 

působit na vozidlo při jízdě ustálenou maximální rychlostí. Tento odpor se bude 

skládat z odporu vzduchu, do kterého se projevuje také tvar a velikost čela jednotky 

a rychlost jízdy vozidla. Dále je zde odpor valení a odpor ze stoupání. Poslední dva 

druhy odporů se dají počítat pomocí měrného odporu a hodnoty stoupání v promilích, 

které mají podobný charakter jako měrný odpor vozidla f. 

 𝑂𝑣20‰  = 𝑂𝑣𝑧𝑑 . + 𝑂𝑓 + 𝑂𝑠

=
1

2
∙ 𝜌𝑣𝑧𝑑 ∙ 𝑆𝑥 ∙ 𝐶𝑥 ∙  

𝑣𝑚𝑎𝑥  
𝑘𝑚

 

3,6
 

2

+𝑀𝑃𝐿 ∙ 𝑔 ∙  𝑓 + 𝑠 

=
1

2
∙ 1,25 ∙ 10 ∙ 0,9 ∙  

160

3,6
 

2

+ 180 ∙ 9,81 ∙  1 + 20 

= 48,2 𝑘𝑁 

(4.3.7) 

Nyní můžeme tuto odporovou sílu vynásobit požadovanou maximální pojezdovou 

rychlostí a spočítat minimální potřebný trakční výkon jednotky.  

 𝑃𝑡𝑟 _𝑚𝑖𝑛 = 𝑂𝑣20‰ ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥  𝑚/𝑠 = 𝑂𝑣20‰ ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥  

= 𝑂𝑣20‰  ∙
𝑣𝑚𝑎𝑥  𝑘𝑚/ 

3,6
= 48,2 ∙

160

3,6
= 2 142 𝑘𝑊  

(4.3.8) 

Abychom měli alespoň 10% rezervu výkonu, budeme volit celkový trakční výkon 

jednotky 2 400 kW. Pokud již známe hodnotu výkonu vozidla, můžeme doplnit trakční 

charakteristiku o průběh tažné síly jednotky. Z grafuGraf č. 4.3.1 - trakční 

charakteristika je patrné, že díky rezervě ve výkonu, máme v rychlosti 160 km/h malý 

přebytek výkonu. Pokud bychom volili velikost výkonu přesně 2 142 kW, vznikl by 

průsečík jízdních odporů a výkonového omezení trakční charakteristiky. 
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Graf č. 4.3.1 - trakční charakteristika 

Z grafuChyba! Nenalezen zdroj odkazů. je vidět, že trakční charakteristika 

respektuje adhezní vlastnosti jednotky a k lomu, kde přechází adhezní omezení na 

výkonové omezení, dojde přibližně v rychlosti 38 km/h. V poslední části je trakční 

charakteristika je omezena rychlostí 160km/h, což je maximální provozní rychlost 

vozidla. 

4.4 Koncepční řešení 

Tato podkapitola shrnuje zvolené, odhadnuté a vypočítané parametry elektrické 

regionální jednotky. Ukazuje také zvolený koncept celé jednotky. Bude tvořena třemi 

vozy, které budou částečně nízkopodlažní. Jednotlivé vozy budou nízkopodlažní 

vždy ve středové části a zvýšená podlaha bude v místě, kde budou umístěny 

podvozky. Hlavové vozy budou zároveň také hnacími vozidly, každé bude mít dva 

trakční podvozky a hlavová vozidla budou tedy plně poháněná. Vložené vozy budou 

mít běžné podvozky. Další parametry jednotky jsou uvedeny v následující tabulce. 

označení hodnota jednotka název/definice veličiny 
Ptr 2 400 [kW] instalovaný trakční výkon 

Lmax 77,4 [m] celková délka jednotky (přes spřáhla) 

bmax 2,8 [m] maximální šířka vozidla 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

0 20 40 60 80 100 120 140 160

F, Ov [kN]

v [km/h]

Trakční charakteristika

Ft=f(v)

Ov=f(v), s=10‰

Ov=f(v), s=20‰
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p 2,6 [m] rozvor podvozku 

a 18,5 [m] vzdálenost otočných čepů 

A 15 [t] nápravové zatížení 

MPL 180 [t] hmotnost plně ložené jednotky 

arozj 1,2 [m/s] maximální rozjezdové zrychlení 

vmax 160 [km/h] maximální provozní rychlost 

hpodl 600 [mm] výška nástupní hrany 

Tab. č. 4.4.1 - parametry jednotky 

 

Obr. č. 4.4.1 - základní rozměry 

 Všechny tři vozy této elektrické jednotky mají totožnou vzdálenost otočných 

čepů a délku jednotlivých vozů. Toto řešení je výhodné kvůli výpočtu průjezdného 

profilu. V další kapitole se budu zabývat i různými variantami uspořádání interiéru 

vozidla a typový výkres tak bude doplněn i o pohled do interiéru vozidla.  

 

Obr. č. 4.4.2 - koncept jednotky 3D 
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5 Návrh interiéru univerzální vozové skříně 

Jako výchozí konfiguraci interiéru použiji uspořádání, které je v České republice 

pro tento druh dopravy momentálně použito téměř výhradně. Jedná se o upořádání 

sedaček zády k sobě, které je používáno např. u jednotek RegioPanter a City 

Elefant. Tato varianta sice nabízí pohodlnou volbu cestujících, zda sedět po směru 

jízdy vlaku či protisměru, nicméně mezi sedadly, které jsou k sobě zády, vzniká jinak 

nevyužitelný prostor. Další výhodou takto sestavených sedadel je to, že respektují 

umístění oken ve skříni kolejového vozidla a tím mají cestující dobré výhledové 

poměry. 

Dalším spíše psychologickým 

aspektem je „domnělá obsazenost 

sedadel“. Při tomto uspořádání 

vznikají čtveřice sedadel, kde často 

sedí pouze jeden cestující. Je 

logické že, pokud to jde, chtějí mít 

cestující soukromí a proto si na 

obsazenou „čtyřku“ nesedají. Pokud 

by sedačky byly v uspořádání 2+2 a 

otočené jedním směrem, tak by 

cestující získal soukromí i při 

obsazení pouze 2 míst nikoli 4 jako to bylo v předchozím případě. Dříve nevyužitý 

prostor by nyní sloužil jako místo pro kolena a nohy cestujících. Sedadla v této 

konfiguraci nebudou respektovat umístění oken a tím pádem budou horší výhledové 

parametry, ale sedadla budou mocí být blíže u sebe a přitom zachováme dostatečný 

prostor pro kolena cestujících. 

5.1 Legislativní požadavky (interiér) 

Nicméně i toto uspořádání musí splňovat určité požadavky na minimální pohodlí 

cestujících. V kapitole č. 2 jsme uvedli přehled norem a vyhlášek, které ovlivňují a 

upravují konstrukční návrh elektrické regionální jednotky. V tomto přehledu byly 

Obr. č. 5.1 - nevyužitelný prostor 
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pouze ukázky parametrů, které daná norma či vyhláška upravuje. V této kapitole se 

zaměřím na 2 konkrétní normy, od kterých se významně odvíjí vzhled a uspořádání 

interiéru vozidel. Jedná se o vyhlášku UIC 567 o uspořádání běžného interiéru a o 

TSI PRM, která definuje, jak má vypadat interiér pro cestující se sníženou schopností 

orientace a pohybu. Obecně se dá ale říct, že pro běžné uspořádání interiéru a 

velikost sedadel neexistuje žádný závazný právní předpis. Vyhlášky UIC jsou pouze 

jakýmsi doporučujícím dokumentem, který není závazný. Výrobce může, ale nemusí, 

tuto vyhlášku dodržet. Po dohodě s klientem může použít velikosti a uspořádání 

sedadel, které je v rozporu s touto vyhláškou. TSI PRM je v evropském železničním 

systému závazným dokumentem, který ovšem specifikuje parametry prioritních 

sedadel pro cestující se sníženou pohyblivostí a dále další parametry nutné pro 

bezproblémové používání vozidel cestujícími na invalidním vozíku. Mezi tyto 

parametry patří například šířka uličky, výšky madel, poloha tlačítek pro otvírání dřeví, 

počet a umístění míst pro vozíčkáře či počet prioritních míst.  

5.1.1 Vyhláška UIC 567 

Vyhláška není nijak závazná, nicméně se dá brát jako běžný standard, podle 

kterého výrobci, pokud není s klientem domluveno jinak, řeší uspořádání, pozice a 

rozměry sedadel. V tomto dokumentu jsou specifikovány také rozměrové parametry 

sedadel. Většina rozměrových parametrů existuje ve dvou a více variantách podle 

toho, o jako třídu jde anebo jestli jsou použity sedadla s područkami či bez nich. U 

konkrétních parametrů budeme používat pouze hodnoty pro druhou vozovou třídu, 

protože v jednotce nebude oddíl první třídy zařazen. Z důvodů, které jsme 

specifikovali na začátku této kapitoly, jsme se rozhodli pro uspořádání sedadel za 

sebou. Vždy na konci bude ale jedna skupina sedadel proti sobě, která bude 

zajišťovat ukončení celé řady sedadel a zároveň bude sloužit jako tzv. prioritní místa. 
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Obr. č. 5.1.1 - rozteč sedadel (za sebou) 

UIC 567 

Běžná sedadla budou v uspořádání 2+2 s orientací jedním směrem. Ve 

vyhlášce UIC 567 jsou pro tento druh pozice sedaček následující požadavky. 

Minimální rozteč jednotlivých sedadel vůči sobě (rozměr označen jako „Distance 

between backrests“) je 940 mm. Prostor pro kolena, který se měří ve výšce 550 mm 

nad úrovní podlahy, je vzdálenost od přední strany zádové opěrky po zadní stranu 

zádové opěrky sedadla před ním. Tento rozměr (označení jako „Knee space“) je 

minimálně 700 mm pro druhou třídu a 790 mm pro třídu první. 

 
Obr. č. 5.1.2 - rozteč sedadel (proti sobě) 

UIC 567 
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Obr. č. 5.1.3 - rozměry sedadla 

Při uspořádání sedadel proti sobě mají sedadla také určité minimální 

požadavky. Celková vzdálenost zadních stran zádových opěrek (označená jako 

„comparment lenght“) je minimálně 1850 mm. Vzdálenost předních stran zádových 

opěrek (označená jako „Distance between breckets“) je 1450 mm. Jelikož takto 

uspořádaná sedadla budou používána jako tzv. prioritní sedadla, budou tyto rozměry 

ještě nadále upraveny podle normy TSI PRM. 

Dalším velmi důležitým parametrem, který 

vyhláška UIC 567 specifikuje, jsou rozměry 

jednotlivých sedadel. Je definována celá řada 

rozměrů a parametrů sedadel. Konkrétně jde o 

výšku sedáku (označenou jako „h“), která se 

pohybuje mezi 390 mm a 430 mm včetně stlačení 

o 20 mm, dále pak hloubku sedáku (označenou 

jako „a“), zde je minimální hodnota 430 mm, a 

šířku (označenou jako „b“), která je pro sedadla 2. 

vozové třídy 450 mm. 

 

5.1.2  TSI PRM 

Tato TSI je pro evropský železniční systém závazná tzn., že pokud budeme 

navrhovat interoperabilní jednotku resp. její interiér, musíme tento evropský zákon 

dodržet. V první řadě použijeme tuto normu pro specifikaci míst „proti sobě“, která 

budou tzv. prioritní. Minimálně 10 % sedadel v rámci fixní vlakové soupravy musí 

tvořit sedadla pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace - prioritní. Jejich základní pozice bude specifikována podle UIC 

567 a následně poupravena podle TSI PRM, která bude v tomto ohledu nadřazenou 

normou, kterou bude jednotka také splňovat. Norma nadále specifikuje prostory pro 

cestující na invalidním vozíku, průchozí profil k těmto vyhrazeným místům a 

manipulační prostor v okolí těchto míst.  
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Obr. č. 5.1.4 - schéma prioritních míst proti sobě 

TSI PRM 

Z Obr. č. 5.1.4 je patrné, že některé rozměry míst, která budou označena jako 

prioritní, bude potřeba upravit. Pokud budeme uvažovat sedadla s minimální možnou 

hloubkou sedáku (a=430 mm) a po započítání minimální mezery, kterou TSI 

specifikuje (600mm), je výsledná hodnota 1460 mm tedy o 10 mm víc než u běžných 

míst. Rozdíl je to malý nicméně, pokud by hloubka sedáku byla větší, tento rozdíl 

bude narůstat. Výška sedáku pro tato místa je minimálně 430 mm, což je maximální 

hodnota výšky sedáku podle UIC. Pokud bychom chtěli zachovat v celém vozidle 

stejně vysoké sedačky, což je žádoucí, tak tuto výšku definuje norma pro prioritní 

místa. Při některých konfiguracích interiéru se jako prioritní místa uplatní i místa za 

sebou. Požadavky na minimální prostor u těchto míst je vyobrazen na Obr. č. 5.1.5. 

 
Obr. č. 5.1.5 - schéma prioritních míst za sebou 

TSI PRM 
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Dalším požadavkem na interiér, který toto TSI definuje je minimální šířka uličky 

mezi sedadly. Tato hodnota je stanovena 450 mm do jednoho metru výšky od 

podlahy a pak 550 mm. Obdobně je definován i průchozí profil mezi jednotlivými 

vozidly ten má šířku 550 mm od podlahy až do minimální výšky 1950 mm. 

 
Obr. č. 5.1.6 - průchozí profil 

TSI PRM 

Tato norma nadále specifikuje také parametry dalších speciálních míst ve 

vozidle. Jedná se o místo pro cestující na invalidním vozíku. Je zde také 

specifikováno, kolik míst musí daná vlaková souprava obsahovat. Pro jednotky 

v kategorii 30 m až 205 m to jsou minimálně 2 místa pro vozíčkáře. Tato místa mají 

své konkrétní požadavky a parametry pro bezproblémovou přepravu cestujících. 

Norma specifikuje prostorové požadavky pro všechny druhy uspořádání míst pro 

cestující na invalidním vozíku. 
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Obr. č. 5.1.7 - speciální místa pro vozíčkáře – uspořádání za sebou 

TSI PRM 

Z Obr. č. 5.1.7 je vidět, že celkový délkový požadavek na místo je minimálně 

1500mm na délku a na šířku je to 700 mm pro uspořádání za sebou a 1600mm na 

délku a také 700mm na šířku pro uspořádání proti sobě. 

 
Obr. č. 5.1.8 - speciální místa pro vozíčkáře – uspořádání proti sobě 

TSI PRM 

Ke každému místu pro cestujícího na invalidním vozíku patří také místo pro 

jeho doprovod. Tato místa pro doprovod musí být co nejblíže, jak je to možné od 

místa pro cestujícího na invalidním vozíku. Mohou být tvořena sklopnými sedačkami, 

musí zde však být zajištěn stejný komfort pro doprovod jako na sklopném sedadle 

pro běžného cestujícího. Norma TSI PRM dále specifikuje i prostorovou náročnost 
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pokud budou cestovat dva vozíčkáři u sebe. Zde norma definuje dvě varianty 

uspořádání, a to dva vozíčkáři proti sobě a vedle sebe. Pro obě tyto varianty určuje 

norma minimální rozměry, které jsou potřeba pro komfortní cestování vozíčkářů. 

 
Obr. č. 5.1.9 - uspořádání dvou vozíčkářů - proti sobě 

TSI PRM 

 
Obr. č. 5.1.10 - uspořádání dvou vozíčkářů - vedle sebe 

TSI PRM 

 K těmto speciálním místům pro vozíčkáře musí vést také speciální průchozí 

profil o takových rozměrech, které respektují dobrou manévrovatelnost s invalidním 

vozíkem a případným doprovodem. 
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Obr. č. 5.1.11 - speciální průchozí profil 

TSI PRM 

Na Obr. č. 5.1.11 je patrné, že minimální šířka průchozího profilu je 800 mm a 

nejmenší šířkový rozměr pro bezproblémový pohyb na vozíku je 700 mm. Norma 

také udává kombinace různě širokých přístupových cest k vyhrazeným místům pro 

cestující na invalidním vozíku, aby se zamezilo případným prostorovým kolizím 

během nástupu vozíčkáře do vozidla a mohl se tak bez problému dostat na své 

místo. 

5.2 Konvenční uspořádání 

Jako konvenční varianty označíme ty, které budou splňovat technické 

specifikace pro interoperabilitu a budou také splňovat běžné standardy jak pro 

používání, tak pro provoz. Budou to ty konfigurace, které jsou podobné současnému 

stavu a změny se budou týkat zejména faktického a praktického uspořádání všech 

komponent a zařízení, které jsou potřeba pro běžný provoz. U jednotlivých 

konfigurací budeme uvádět příslušné parametry (např. počet sedících a stojích 

cestujících) podle kterých pak budeme řešení porovnávat. 

5.2.1 Univerzální vozová skříň (var. 1) 

Toto uspořádání bude základní variantou, která bude respektovat moderní 

řešení interiéru vozidel. V interiéru již nebude použito uspořádání sedadel proti sobě, 
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které respektuje umístění oken. Nová sedadla budou v jedné řadě pouze jedním 

směrem, kromě prioritních míst, a budou dodržovat určitou minimální rozteč sedadel 

a jejich umístění se již nebude řídit okny. Toto řešení má za následek větší počet 

míst k sezení při stejných zástavbových rozměrech jako výchozí varianta, popsaná v 

úvodu této kapitoly. Konkrétně nám toto opatření přineslo v této jednotce navýšení 

kapacity pro sedící cestující celkem o 15%. Toto vnitřní uspořádání vozů je určitým 

kompromisem mezi oběma variantami provozů. Bude zde dostatek místa pro sedící 

cestující ale i pro cestující s objemnějšími zavazadly. Jedná se o základní 

uspořádáním interiéru, od kterého budeme odvozovat další možnosti rozmístění 

komponent a dalšího vybavení v interiéru. 

 

Obr. č. 5.2.1 - interiér var. 1 

U každé z variant budeme uvádět tabulku, která bude vyjadřovat využitelnost 

vnitřních prostor jednotky. V tabulce uvádíme počet míst k sezení, počet sklopných 

sedadel, počet stojících cestujících, velikost plochy ke stání, celkovou kapacitu 

jednotky a velikost plochy použitelnou k přepravě objemnějších nákladů jako 

například kočárků či jízdních kol. 

Počet 
sedadel 

Z toho 
sklopných 

Počet 
stojících 

Plocha na stání 
[m2] 

Celková 
kapacita 

Použitelná 
plocha [m2] 

248 43 195 65 443 25 

Tab. č. 5.2.1 - parametry var. 1 

5.2.2 Maximální počet sedících (var. 2) 

Toto uspořádání respektuje požadavek na pohodlí cestujících a tudíž na 

maximální počet sedících pasažérů. Multifunkční prostory, které se nacházejí v 

hlavových vozech zde zůstaly, ale jejich kapacita je menší než ve var. 1. Stále zde 
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zůstává totožný prostor pro cestující na invalidním vozíku, který zůstane totožný ve 

všech variantách splňující nařízení TSI PRM.  

 

Obr. č. 5.2.2 - interiér var. 2 

Počet sedících cestujících se změnil pouze nepatrně, nicméně vzrostl počet 

plnohodnotných sedadel a počet sklopných je téměř poloviční. Cestující tak budou 

mít větší pohodlí při přepravě. Z následující tabulky je patrné, že tohoto zvýšeného 

komfortu jízdy jsme dosáhli na úkor použitelné plochy, která je o 11 m2 menší než v 

předchozí variantě. 

Počet 
sedadel 

Z toho 
sklopných 

Počet 
stojících 

Plocha na stání 
[m2] 

Celková 
kapacita 

Použitelná 
plocha [m2] 

252 23 180 60 432 14 

Tab. č. 5.2.2 - parametry var. 2 

5.2.3 Klikatá středová ulička (var. 3) 

Tato varianta bude uprostřed vozidla disponovat uspořádáním proti sobě. Další 

rozdíl bude v tom, že středová ulička prostředního vozu nebude rovná přímka, ale 

bude mít několik zlomů, které budou měnit tvar průchozí uličky. Následek takto 

tvarované uličky bude zabudování sedadel do interiéru vozidla, a to ve variantě 

třísedáků či samostatných sedadel. Toto rozmanité řešení interiéru by mělo mít za 

přínos lepší využitelnost vnitřních prostor vozidla. Uspořádání ocení zejména větší 

skupiny cestujících, kteří tak budou moci cestovat pohromadě. Dále zde budou také 

jednotlivá sedadla pro cestující, kteří naopak budou chtít cestovat osamoceně. 
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Obr. č. 5.2.3 - interiér var. 3 

Na Obr. č. 5.2.3 je vidět přímé porovnání uspořádání proti sobě a za sebou. Ve 

variantě za sebou se do vymezeného prostoru vměstná celkem 12 řad sedadel, 

oproti tomu v konfiguraci proti sobě pouze 10 řad. Takto koncipovaný vložený vůz by 

se dal použít v situacích či akcích, kde se lze očekávat, že jednotku využijí větší 

skupiny cestujících. 

Počet 
sedadel 

Z toho 
sklopných 

Počet 
stojících 

Plocha na stání 
[m2] 

Celková 
kapacita 

Použitelná 
plocha [m2] 

240 43 198 66 438 25 

Tab. č. 5.2.3 - parametry var. 3 

5.3 Alternativní uspořádání 

Do této skupiny konfigurací budu řadit ty varianty, které se budou výrazněji lišit 

od současného zavedeného systému tvorby interiérů. Změny, které zde budou oproti 

konvenčním řešením, budou navíc například i ve hrubé stavbě nebo zde některé 

komponenty a zařízení, které se staly součástí běžného standardu cestování vlakem, 

nebudou nebo se budou vyskytovat v menším počtu. Toto zredukování bude 

provedeno za účelem získání jiných výhodnějších parametrů, nejtypičtěji vyšší 

přepravní kapacitu. U každé varianty popíšeme myšlenku, v čem je tento interiér 

výhodný, ale také kde jsou jeho problémy a nedostatky. 

5.3.1 Sezonní vlaky a cyklovlaky (var. 4) 

Jedná se netypickou konfiguraci interiéru, která pravděpodobně nebude použitá 

v běžném provozu. Interiér zde bude uzpůsoben sezónním potřebám provozu. 

Konkrétně se může jednat například o tzv. cyklovlaky, které budou mít velkou užitnou 

plochu k přepravě velkého počtu jízdních kol.  
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Obr. č. 5.3.1 - interiér var. 4 

Jelikož během cyklo sezóny budou vlak používat i cestující bez jízdních kol, 

ponechali jsme vložený vůz totožný s dvěma předchozími variantami.   

Počet 
sedadel 

Z toho 
sklopných 

Počet 
stojících 

Plocha na stání 
[m2] 

Celková 
kapacita 

Použitelná 
plocha [m2] 

242 73 216 72 458 42 

Tab. č. 5.3.1 - parametry var. 4 

5.3.2 Pouze jedny dveře na vůz (var. 5) 

Toto řešení by se dalo použít ve venkovském provozu, kde není potřeba tak 

rychlá výměna cestujících. Nebo naopak na tratích o větších vzdálenostech, kde 

souprava nebude tak často zastavovat a tudíž delší pobyt jednotky v zastávce není 

kritický. Odebráním jedné dvojice dveří na každém voze vznikne další prostor pro 

umístění sedaček. U hlavových vozidel ponecháme dveře blíže kabině 

strojvedoucího, abychom neprodloužili jeho případnou evakuační trasu ze stanoviště.  

 

Obr. č. 5.3.2 - interiér var. 5 

Varianta č. 5 je odvozena z var. 1, jen jsme na každém voze odebrali jednu 

dvojici dveří. Ve všech třech vozech jsme takto získali dalších 8 míst k sezení, 

nicméně jsme přišli o rychlost výměny cestující v zastávkách.  
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Počet 
sedadel 

Z toho 
sklopných 

Počet 
stojících 

Plocha na stání 
[m2] 

Celková 
kapacita 

Použitelná 
plocha [m2] 

272 43 159 53 431 25 

Tab. č. 5.3.2 - parametry var. 5 

5.3.3 Diagonální dveře (var. 5a) 

Toto uspořádání bude operovat s polohou a počtem dveří. Konkrétně jde o to, 

že u každého vozu budou pouze dvoje dveře místo běžných čtyř stejně jako u var. 5. 

Navíc budou tyto dveře umístěny diagonálně vůči středu vozidla tzn., že na každé 

straně budou pouze jedny dveře. Toto rozvržení budeme aplikovat pouze v odlehlých 

venkovských oblastech, kde není kladen důraz na rychlou výměnu cestujících a kde 

počet cestujících není tak velký. Díky tomuto uspořádání nám vznikne další 

využitelný prostor přímo u dveří, tento prostor by se dal využít například pro přepravu 

objemnějších zavazadel nebo by zde šlo vytvořit místo pro cestujícího na invalidním 

vozíku. Pokud bychom přesunuli vozíčkáře mimo středovou část vozu, můžeme jí 

využít pro větší počet cestujících. 

Počet 
sedadel 

Z toho 
sklopných 

Počet 
stojících 

Plocha na stání 
[m2] 

Celková 
kapacita 

Použitelná 
plocha [m2] 

269 45 159 53 428 25 

Tab. č. 5.3.3 - parametry var. 5a 

5.3.4 Dveře uprostřed (var. 5b) 

Tato varianta je obdobná jako předchozí s tím rozdílem, že dveře budou opět 

naproti sobě ale uprostřed vozidla. Toto řešení bude prostorově velmi podobně 

náročné jako předchozí varianta (var. 5a). I tato varianta je použitelná pouze tam, 

kde je méně cestujících a není potřeba je rychle měnit na zastávkách. Toto řešení 

zatím nikdo nenavrhnul, problém této varianty je v tom, že v nejvíce exponovaném 

místě vozidla ještě zeslabíme jeho konstrukci, kvůli umístění dveří. Dalším 

problémem je evakuace. Jelikož strojvedoucí nemá své vlastní vstupní dveře, musí 

se evakuovat dveřmi pro cestující. Tyto dveře jsou však nyní posunuty a je tak 

prodloužena evakuační cesta. Takže je zapotřebí, aby řídící kabina měla svůj 

samostatný vchod pro personál. 
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Počet 
sedadel 

Z toho 
sklopných 

Počet 
stojících 

Plocha na stání 
[m2] 

Celková 
kapacita 

Použitelná 
plocha [m2] 

272 43 159 53 431 25 

Tab. č. 5.3.4 - parametry var. 5b 

Poslední dvě varianty 5a a 5b jsou teoretické varianty, které jsou možné, ale v 

běžném provozu by patrně neobstály. Dále by došlo ke značným úpravám z pohledu 

splnění nařízení TSI PRM a hrubé stavby vozidla. Pro cestujícího na invalidním 

vozíku musí být zajištěn přístup k bezbariérové toaletě.  V uspořádání 5a by musela 

celá středová část vozu splňovat podmínku pro rozšířený průchozí profil pro 

vozíčkáře, aby se mohli přesunout od dveří z jednoho směru ke druhým. Ve variantě 

5b by se musela toaleta posunout tak, aby k ní byl dobrý přístup ze středových 

vstupních dveří. 

Jelikož se jedná spíše o teoretické možnosti, nejsou podrobně rozpracovány 

jako varianty 1-5. Parametry těch variant jsou tedy odhadnuté a nezakládají se na 

exaktních hodnotách z přesného modelu dané varianty. 

5.4 Porovnání variant interiérů 

Nemůžeme jednoznačně určit, která z variant je nejlepší pro obecné používání. 

Každá konfigurace uspořádání interiéru se hodí pro jiný druh dopravy. Téměř 

všechny varianty (1-5) jsou vhodné pro běžný provoz na evropské železniční síti. 

Parametrem „použitelná plocha“ máme na mysli velikost plochy použitelnou k 

přepravě objemnějších nákladů jako například kočárků či jízdních kol.  

var. Počet 
sedadel 

Z toho 
sklopných 

Počet 
stojících 

Plocha na 
stání [m2] 

Celková 
kapacita 

Použitelná 
plocha [m2] 

1 248 43 195 65 443 25 

2 252 23 180 60 432 14 

3 240 43 198 66 438 25 

4 242 73 216 72 458 42 

5 272 43 159 53 431 25 

5a 269 45 159 53 428 25 

5b 272 43 159 53 431 25 

Tab. č. 5.4.1 - parametry interiérů - porovnání 

Podle počtu cestujících, vzdálenosti zastávek, potřeby rychlé výměny 

cestujících by se následně vybrala ta varianta interiéru, která by nejvíce vyhovovala 
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potřebám přepravce a cestujícím. Při volbě se nemůžeme řídit pouze parametrem 

„celková kapacita“, podle kterého by se jako nejvýhodnější jevila varianta 4. V tomto 

uspořádání máme sice velkou celkovou kapacitu, ta je ovšem dosažena velkým 

počtem stojících cestujících. Přibližně třetina sedících využívá sklopná sedadla, která 

nejsou plnohodnotná a neposkytují tak velký komfort jako běžná sedadla. Nejvíce 

plnohodnotných sedadel obsahuje varianta 5, která má na každém voze pouze jedny 

dveře. Tato varianta nesplňuje požadavek na rychlou výměnu cestujících v 

zastávkách a krátké doby stání. Výhodnější alternativou by byla varianta 2, která má 

vždy dvoje dveře na voze. Má také dostatečný počet plnohodnotných sedadel. 

Nevýhodou této varianty je malá plocha použitelná pro převoz objemnějších nákladů 

či kočárků. Pokud by provozovatel chtěl současně pokrýt co nejvíce požadavků na 

dopravu, byla by pro něj nejvýhodnější varianta 1. Ta poskytuje jen o 4 místa k 

sezení méně než varianta 2 a zároveň disponuje vždy dvojicí dveří na jedné straně 

vozidla. Multifunkční prostory jsou větší než ve variantě 2 a jsou rozdělené do obou 

hlavových vozů. Pokud by například dopravce chtěl zvýšit její kapacitu, mohl by 

použít druhý vložený vůz. To by ovšem mělo za následek snížení rozjezdového 

zrychlení, protože by narostla celková hmotnost jednotky.  

U všech variant interiérů dosáhneme s parametrem „počet cestujících na jeden 

metr délky vlaku“ ncestm alespoň na hodnotu 5,5 os/m2. Což jsme v kapitole 3 stanovili 

jako minimální hodnotu tohoto parametru. 

5.5 Vliv uspořádání interiéru na zatížení podvozků 

Různé konfigurace uspořádání vnitřního vybavení jednotky respektive 

jednotlivých vozů budou mít za následek rozdílné zatížení podvozků. Referenční 

variantou bude první varianta (univerzální). Pro zjednodušení budeme u této varianty 

předpokládat rovnoměrné zatížení podvozků. Hlavové vozy jsou těžší díky trakční 

výzbroji a dalším komponentům potřebných pouze na hnacích vozidlech. Vložený 

vůz je v základu lehčí obsahuje ale daleko větší počet sedadel. Každé sedadlo má 

hmotnost přibližně 15kg a ve vloženém voze bude také větší počet cestujících. Pro 

zjednodušení výpočtu řekněme, že se rozdíl ve hmotnostech tímto způsobem 

vyrovná. Po zavedení těchto zjednodušujících podmínek můžeme vypočítat 

průměrnou hodnotu nápravového zatížení. 
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𝐴 =  
𝑀𝑃𝑉 +𝑚𝑢ž

𝑛𝑑𝑣
=
𝑀𝑃𝑉 +

𝑛𝑐𝑒𝑠𝑡1 ∙ 𝑚𝑐𝑒𝑠𝑡

1 000
𝑛𝑑𝑣

=
143,2 +

443 ∙ 80
1 000

12
= 14,88  𝑡 

(5.5.1) 

 

Z rovnice 5.5.1 je patrné že, průměrné nápravové zatížení má velikost přibližně 

15 t na nápravu. Počítanou kapacitu jednotky uvažujeme s plošnou hustotou osob 

3 os/m2, ve špičce může být tato hustota větší například 5 os/m2. I přes vyšší plošnou 

hustotu cestujících, která by zvýšila kapacitu jednotky na maximální hodnotu, 

bychom mezní hodnotu nápravového zatížení 17 t na nápravu nepřekročili. Velikost 

rezervy je tedy 8 t na jeden vůz jednotky. 

5.6 Závěr kapitoly 5 

Podle sledovaných parametrů a provozních požadavků je nevýhodnější 

univerzální varianta. Zde se je k dispozici dostatečné množství míst k sezení a 

dostatečně velké multifunkční prostory. K této variantě jsme vytvořili také 3D model, 

který respektuje všechny rozměrové parametry a požadavky na interiér vozidla. 

 

Obr. č. 5.6.1 - univerzální varianta - celkový pohled 

V hlavovém voze B (koncový vůz) je středová část rozdělena na 2 oddíly, kde 

jeden je multifunkční prostor se sklopnými sedadly, kde nejsou použité zavazadlové 

police. V cyklistické sezóně by se do těchto míst použily speciální věšáky na jízdní 

kola. Druhý oddíl je v klasickém uspořádání sedadel 2+2. Prostřední vložený vůz je 
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kompletně vybaven totožným uspořádáním a je tedy určen primárně pro sedící 

cestující. 

 

Obr. č. 5.6.2 - interiér - hlavový vůz B 

V čelním hlavovém vozidle (vozidla A) se nacházejí dvě místa pro cestující na 

invalidním vozíku. Ty jsou opatřeny zařízením pro opření (vyžadováno TSI PRM) a 

nacházejí se zde také místa pro doprovod. Je zde také toaleta, která slouží jak pro 

běžné cestující, tak pro cestující na invalidním vozíku. 

 

Obr. č. 5.6.3 - interiér - hlavový vůz A 
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Z uvažovaných variant interiéru jsme dále vybrali ty, které nejlépe splňují 

požadavky pro specifický provoz. Pro příměstský provoz, kde je potřeba zejména 

vysoká kapacita a rychlost výměny cestujících, jsme vybrali variantu 2, tedy 

maximální počet sedících cestujících. Pro venkovský provoz, kde se více uplatní 

multifunkční prostory jednotky a není zde zapotřebí rychlá výměna cestujících, jsme 

zvolili variantu interiéru číslo 4, která disponuje velkými prostory pro přepravu 

objemnějších zavazadel. Také tyto varianty jsme zpracovali pomocí 3D softwaru a 

vytvořili k nim 3D modely, ze kterých jsme následně odvodili i typové výkresy 

jednotek. Modely jsou zaměřené zejména na konkrétní požadavky v interiéru 

definované například TSI PRM či UIC 567. Typové výkresy těchto tří 

nejpoužitelnějších variant jsou jako příloha této diplomové práce.  
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6 Návrh zádržných tyčí a zavazadlových polic 

V další části této diplomové práce se budeme zabývat návrhem zádržných tyčí 

a zavazadlových polic. Půjde zejména o jejich rozmístění a polohu v interiéru a u 

zavazadlových polic půjde také o jejich pevnostní výpočet a základní dimenzování 

důležitých části a jejich konstrukční provedení.  

6.1 Nároky a požadavky 

Jelikož se jedná zejména o příměstský provoz, kde se počítá i se stojícími 

cestujícími, je zapotřebí, aby se cestující měli kde chytit a kam uložit svá případná 

zavazadla. Na rozdíl od sedadel a prostoru pro cestující, který je velmi legislativně a 

normativně svázán, mají zádržné tyče a police na zavazadla daleko menší závazné 

legislativní požadavky. Norem, které se zabývají těmito prvky, je hned několik, 

například UIC 560, ta se ovšem zabývá pouze madly v oblasti kolem dveří u 

vysokopodlažních vozidel. Dále norma EN 16 116, která pojednává pouze o madlech 

v exteriéru vozu určených pro personál vozidla. Vyhláška UIC 535, která je obsahově 

použitelná, je ovšem z roku 1986, takže je špatně aplikovatelná na dnešní moderní 

nízkopodlažní vozidla. Primárním zdrojem pro návrh těchto prvků bude tedy opět TSI 

PRM, která souhrnně upravuje také parametry pro interiérové zádržné tyče a 

zavazadlové police.  

 „Držadla nebo svislá madla či jiné prvky, jež lze při pohybu uličkou použít k 

zajištění osobní stability, musí být nainstalovány na všech sedadlech na straně 

uličky. Tato madla musí být umístěna ve výšce mezi 800 mm a 1 200 mm nad 

podlahou, měřeno od středu použitelné části držadla, nesmí vyčnívat do průchozího 

profilu a musí opticky kontrastovat se sedadlem.“1 (viz Obr. č. 6.1.1) 

                                  
1 TSI PRM. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1300/2014: o technických specifikacích pro 
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Obr. č. 6.1.1 - výška svislých madel 

 „I v prostorech k sezení vybavených pevnými podélnými sedadly musí být k 

zajištění osobní stability využita madla. Tato madla musí být umístěna ve vzdálenosti 

nejvýše 2 000 mm od sebe a musí být také umístěna ve výšce mezi 800 mm a 1 200 

mm nad podlahou a opět musí opticky kontrastovat s okolním interiérem vozu. 

Držadla a podobné prvky nesmí mít žádné ostré hrany.“2 (viz Obr. č. 6.1.2) Tato 

madla se mohou nacházet například v hlavovém voze u toalety. (viz Obr. č. 5.6.3) 

 

Obr. č. 6.1.2 - výška pevného podélného madla 

„Všechna madla ve vozidle musí mít kruhový průřez a vnější průměr 30 mm až 

40 mm, přičemž světlá vzdálenost mezi nimi a všemi plochami v jejich blízkosti musí 

                                  
2
 TSI PRM viz citace 1 

svislé madlo 

podélné madlo 
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dosahovat nejméně 45 mm. Jsou-li madla zakřivená, musí být poloměr vnitřní strany 

zakřivení nejméně 50 mm. Prostory vnějších dveří musí být po obou stranách 

vybaveny madly, která musí být umístěna uvnitř a co možná nejblíže vnější stěně 

vozidla. Výjimku z tohoto požadavku lze u jedné strany dveřního prostoru uplatnit v 

případě, pokud se na této straně nachází nějaké zařízení, např. vagónová zdvihací 

plošina. Madla jsou tvořena svislou částí, jež musí nad prahem prvního schodu u 

všech vnějších dveří dosahovat výšky 700 mm až 1 200 mm a doplňkovými madly ve 

výši 800 mm až 900 mm nad prvním použitelným schůdkem.“3 (viz Obr. č. 6.1.3) 

 

Obr. č. 6.1.3 - prostor vnějších dveří 

Požadavek, aby dva nejbližší prvky, které lze použít k zajištění osobní stability, 

byly od sebe maximálně 2000 mm, se ukázal jako rozhodující kritérium pro umístění 

těchto prvků. Aby toto kritérium bylo dodrženo i v multifunkčních prostorách, kde se 

používají výhradně sklopná sedadla, musela být sklopná sedadla doplněna o 

vodorovné madlo (Obr. č. 6.1.5), které lze použít k zajištění osobní stability. 

Zmiňované kritérium platí i pro mezivozové přechody. Kontrolu jsme provedli pomocí 

typového výkresu, kde jsme zakótovali největší vzdáleností mezi madly a žádná z 

těchto kót nesmí být větší než 2000 mm. (viz Obr. č. 6.1.4) 

                                  
3
 TSI PRM viz citace 1 
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Obr. č. 6.1.4 - rozmístění madel v interiéru 

 Aby bylo dosaženo barevného kontrastu, zmiňovaného v TSI PRM, mají 

sedadla a celá jednotka černo-zelený barevný design. (viz Obr. č. 6.1.5) 

 

Obr. č. 6.1.5 - design sedadel 

Na rozdíl od zádržných tyčí, které nemají podle norem nijak definované 

zatížení, mají zavazadlové police své předepsané zatížení ve vyhlášce UIC 566. 

Konkrétně jde o spojité zatížení 1 000 N/m, které simuluje zavazadla na polici a 

jednu osamělou sílu o velikosti 850 N, která představuje vandala, který by se za 

zavazadlovou polici mohl zavěsit. Samotné umístění polic v interiéru a jejich 

požadované rozměry popisuje vyhláška UIC 562. Nicméně poloha polic na zavazadla 

nesmí být v rozporu s minimálním prostorem nad prioritními místy definovaném v 

kapitole 5.1.2. Vyhláška UIC 562 má pouze doporučující charakter, je to však jediný 
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zdroj, který se konkrétně zabývá zavazadlovými policemi. Podle této vyhlášky by 

měla být minimální šířka police 300 mm a měla by být se sklonem definovaným jako 

1/8, nebo musí být opatřena jakýmkoliv zařízením zamezující vypadnutí zavazadla 

do prostoru pro cestující. Dalším konstrukčním parametrem, který vyhláška definuje 

je výška polic. Vzdálenost ložné plochy police od podlahy by měla být v rozmezí 

1700 mm až 1900 mm.  

 

Obr. č. 6.1.6 - výška zavazadlových polic 

6.2 Pevnostní výpočet zavazadlových polic 

Police na zavazadla budou tvořeny z policových segmentů o délce 2,4 m a 

podepřeny konzolami připevněnými k hrubé stavbě vozidla. Hlavní nosnou částí polic 

budou dvě duté trubky, mezi kterými bude skleněná tabule, která bude tvořit 

samotnou polici. (viz Obr. č. 6.2.1) Trubky svým tvarem budou tvořit bariéru, 

zabraňující samovolnému a nechtěnému sklouznutí zavazadel či předmětů z polic a 

tím ohrožení cestujících v interiéru vozidla.  
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Obr. č. 6.2.1 - navrhované řešení 

Pro možnost analytického výpočtu provedeme zjednodušení police na nosník 

na dvou podporách zatížený spojitým zatížením 1 000 N/m a osamělou silou 850 N 

uprostřed nosníku, kde bude mít tato síla největší vliv. Pro reálnější situaci budeme 

uvažovat spojité zatížení o velikosti 500 N/m na každou z trubek a osamělou sílu 

přesuneme pouze na jednu trubku. Toto opatření simuluje reálnou situaci, kdy se 

vandal zavěsí pouze za část police, která lépe dostupná. Tedy ta, která je blíže ke 

středu vozidla. (viz Obr. č. 6.2.2) Průřez trubky budeme navrhovat pouze z více 

zatížené trubky. 

 

Obr. č. 6.2.2 - uzpůsobení zatížení 

Zmíněné podpory budou ve formě konzoly, kterou budeme také pevnostně 

dimenzovat. Jelikož budou v jednotce použity různé délky polic, budou některé 

konzoly zatížené ze dvou sousedních policových segmentů. (viz Obr. č. 6.2.1) Jak 

v místě ukončení polic, tak uprostřed police budeme používat totožné konzoly a proto 

je budeme navrhovat ze zatížení od dvou sousedních částí. V tomto případě bude 
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osamělou silou „od vandala“ uvažovat pouze na jednom policovém segmentu. (viz 

Obr. č. 6.2.2) 

 

Obr. č. 6.2.3 - znázornění zatížení středové podpory 

6.2.1 Návrh policového dílu 

Jedná se o nosník na dvou podporách mezikruhového průřezu. Po zavedení 

výše uvedených stavů zatížení a zjednodušení můžeme vypočítat hodnotu 

ohybového momentu od spojitého zatížení (červeně) a od osamocené síly (zeleně). 

Nejvíce kritické místo bude uprostřed nosníku, proto v tomto bodě budeme vyčíslovat 

hodnotu ohybového momentu a následně počítat i velikost napětí.  

 

Obr. č. 6.2.4 - zatížení a ohybové momenty - police 

S využitím superpozice můžeme vyčíslit maximální hodnotu ohybového 

momentu, kterým bude tento nosník zatížen.  
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𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥

𝑞𝑜 +𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥
𝐹 =

𝑞𝑜 ∙ 𝑙
2

8
+
𝐹 ∙ 𝑙

4

=
500 ∙ 2,42

8
+

850 ∙ 2,4

4
= 870 𝑁𝑚 

(6.2.1) 

 

Graf č. 6.2.1 - průběh ohybových momentů u zavazadlové police 

Dále je potřeba vypočítat velikost reakcí v podporách, kterými budeme 

posléze zatěžovat konzolu.  

 
𝑅𝐹 =

𝐹

2
=

850

2
= 425 𝑁 

𝑅𝑞𝑜 =
𝑞𝑜 ∙ 𝑙

2
=

500 ∙ 2,4

2
= 600 𝑁 

(6.2.2) 

Pro výpočet napětí je zapotřebí několik vstupních parametrů. Pro zvolenou 

skupinu vstupních parametrů (vnitřní průměr, vnější průměr a materiál resp. dovolené 

ohybové napětí) spočítáme hodnotu ohybového napětí. Tuto hodnotu porovnáme 

s hodnotou dovoleného ohybového napětí a vypočítáme koeficient bezpečnosti. 

Geometrické parametry volíme D = 45 mm a d = 38 mm a materiál volíme 

konstrukční ocel E295 (11 500 podle starého značení) s dovoleným ohybovým 

napětím 𝜍𝑑𝑜 = 200𝑁𝑚𝑚−2. 
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𝜍𝑜 =

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥
𝑊𝑜

=
𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ 𝐷3

32 ∙  1 −
𝑑4

𝐷4 
=

870 000

𝜋 ∙ 503

32 ∙  1 −
424

504 

= 141,2 𝑁𝑚𝑚−2 

(6.2.3) 

Tuto hodnotu porovnáme s hodnotou dovoleného ohybového napětí a 

vypočítáme koeficient bezpečnosti. 

 
𝑘 =

𝜍𝑑𝑜
𝜍𝑜

=
200

141,2
= 1,4 

(6.2.4) 

Hodnota koeficientu bezpečnosti, vztažená vůči dovolené hodnotě ohybového 

napětí, je 1,4. To je s ohledem na použitou konstrukci dostatečná rezerva. 

6.2.2 Návrh konzoly 

Konzola bude tvořena odlitkem, který se bude skládat z vodorovné a šikmé 

části. Vodorovný prut bude disponovat tvarovými výstupky, které budou zajišťovat 

přenos svislého zatížení od policových dílů. 

 

Obr. č. 6.2.5 - návrh konzoly 

Pro možnost analytického výpočtu konzoly převedeme na zjednodušený model, 

který lze jednoduše popsat. Zjednodušenou reprezentaci konzoly, která bude police 

podpírat, budeme uvažovat jako vetknutý nosník, který bude vyztužen jednou šikmou 

vzpěrou, která kladně ovlivní ohybové namáhání vodorovného prutu. Na místě 

vzpěry bude u vodorovného nosníku, kloubová podpora, která reprezentuje 
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zachycení síly vzpěrou. Tato vzpěra bude namáhána tahovým zatížením. Zatížení 

vodorovného nosníku bude ve formě osamělých sil. Tyto síly budou tam, kde konzola 

podpírá polici skládající se ze dvou trubek, a jedna ze sil bude větší. Tato větší síla, 

která reprezentuje spojité dané normou zatížení a zatížení od vandala, působí pouze 

na jednu z trubek. Síly zatěžující tuto konzolu jsou reakce v podporách získané 

v předchozí podkapitole 6.2.1. Jelikož jedna konzola může podpírat i dva policové 

díly budeme zde uvažovat dvojnásobnou velikost zatížení. Konzola bude zatížená ve 

dvou místech osamělými silami F1 a F2. 

 𝐹1 = 2 ∙ 𝑅𝑞𝑜 + 𝑅𝐹 = 2 ∙ 600 + 425 = 1625 𝑁 

𝐹2 = 2 ∙ 𝑅𝑞𝑜 = 2 ∙ 600 = 1200 𝑁 

(6.2.5) 

Tyto dvě osamělé síly budou zatěžovat konzolu. Větší síla F1 bude na konci 

konzoly, kde bude zachycována myšlenou podporou, která reprezentuje šikmou 

vzpěru. 

 

Obr. č. 6.2.6 - zatížení konzoly 

Z momentové rovnováhy vypočítáme hodnoty reakcí Ra a Rb.  

 𝐹2 ∙ 𝑎𝑘 + 𝐹1 ∙ 𝑙𝑘 − 𝑅𝑎 ∙ 𝑙𝑘 = 0 → 

𝑅𝑎 =
𝐹2 ∙ 𝑏𝑘 + 𝐹1 ∙ 𝑙𝑘

𝑙𝑘
=

1200 ∙ 60 + 1625 ∙ 460

460
= 1781,5 𝑁 

𝑅𝑏 = 𝐹1 + 𝐹2 − 𝑅𝑎 = 1625 + 1200 − 1781,5 = 1043,5 𝑁 

(6.2.6) 

Jelikož se síla F1 nachází v místě podpory, nebude mít žádný vliv na průběh 

ohybového momentu. Pro výpočet reakcí použijeme tedy pouze reakce vzniklé od 

síly F2, tedy přepočítanou reakci Ra* a reakci Rb. 
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Obr. č. 6.2.7 - průběh ohybového momentu na konzole 

 𝑅𝑎
∗ = 𝐹2 − 𝑅𝑏 = 1200 − 1043,5 = 156,5 𝑁 (6.2.7) 

 𝑀𝑜
𝐹2 = 𝑅𝑏 ∙ 𝑏𝑘 = 1043,5 ∙ 60 = 62 600 𝑁𝑚𝑚 (6.2.8) 

Spodní část konzoly budeme navrhovat z maximálního ohybového momentu. 

Respektive bude určovat výšku obdélníkového průřezu prutu, aby nedošlo 

k překročení maximálního dovoleného ohybového napětí. Model konzoly bude tvořen 

z prutů obdélníkového průřezu v rozměrech 30 mm x 10 mm. Tyto rozměry budeme 

v dalším výpočtu kontrolovat, zda vyhovují ohybovému napětí. 

 
𝜍𝑜 =

𝑀𝑜
𝐹2

𝑊𝑜
=

𝑀𝑜
𝐹2

1
6 ∙  ∙ 𝑏

2
=

62 600

1
6 ∙ 10 ∙ 302

= 41,7 𝑁𝑚𝑚−2 
(6.2.9) 

Následně z velikosti ohybového napětí a maximálního ohybového napětí 

materiálu vypočítáme koeficient bezpečnosti. Bezpečnost počítáme pro materiál 

E295 (11 500 podle starého značení) s dovoleným ohybovým napětím 

σod = 200 Nmm-2 a dovoleným tlakovým napětím σtd =170 Nmm-2 

 
𝑘 =

𝜍𝑑𝑜
𝜍𝑜

=
200

41,7
= 4,8 

(6.2.10) 

Vzpěru budeme navrhovat z tahového namáhání, které vyvolá zatížení konzoly 

svislu silou. Jako osovou sílu budeme uvažovat přepočítanou sílu reakce Ra do 

směru vzpěry, která je pod známým úhlem α = 30 °označenou jako síla F3. 
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Obr. č. 6.2.8 - zatížení vzpěry 

 
𝐹3 =

𝑅𝑎
sin 35°

=
1 781,5

sin 35°
= 3 106 𝑁 

(6.2.11) 

Průřez budeme navrhovat z tahového napětí. Průřez budeme uvažovat totožný 

jako v předchozím případě, tedy prut obdélníkového průřezu o rozměrech 30 mm x 

10 mm. V následujícím kroku vypočítáme velikost tahového napětí v prutu a 

vypočítáme koeficient bezpečnosti. 

 
𝜍𝑡 =

𝐹3

𝐴
=

𝐹3

𝑏 ∙ 
=

3 106

30 ∙ 10
= 10,35 𝑁𝑚𝑚−2 

𝑘 =
𝜍𝑡𝑑
𝜍𝑡

=
170

10,35
= 16,4 

(6.2.12) 

V tomto případě vychází koeficient bezpečnosti velmi vysoký. Mnohem 

důležitějším faktorem je velikost síly F3, kterou bude muset přenést horní podpora 

držící vzpěru v hrubé stavbě vozidla. Konzoly budou uchyceny do hrubé stavby 

pomocí šroubů a pohyblivých kamenů umístěných v "c" drážkách. Toto spojení bude 

muset být patřičně dimenzováno aby, přenášelo vypočítaná zatížení.  

6.3 Řešení ve 3D 

Ověřené rozměry průřezu prutů z předchozí kapitoly budeme uvažovat jako 

minimální možné rozměry. V reálu budou tyto pruty tvořeny daleko méně 

subtilnějšími pruty. Jelikož budeme zvětšovat průřez prutů, budeme zvětšovat i 

plochu respektive modul průřezu v ohybu a tím pádem budeme snižovat vypočítaná 
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napětí a bude tak dostávat větší hodnoty koeficientu bezpečnosti k. Toto opatření 

nám zajistí větší bezpečnost, než jsme obdrželi pomocí analytického výpočtu. A jsme 

tím pádem na straně bezpečnosti. 

 

Obr. č. 6.3.1 - police 3D 

Základem budou tedy konzoly složené ze dvou prutů pod úhlem 30°. Spodní 

prut bude vytvarován, tak aby ke konzole mohly být přichyceny jednotlivé trubky, 

které budou tvořit nosnou část polic. Tento prut bude mít tvarově specifické otvory, 

které zajistí uchycení trubek a zároveň jejich připevnění ke konzole.  

 

Obr. č. 6.3.2 - konzola 3D 
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6.4 Závěr kapitoly 6 

V této kapitole jsme provedli základní konstrukční a pevnostní návrh stěžejních 

dílů zavazadlových polic, podle vyhlášek UIC 562 a 566. Dále jsme provedli 

rozvržení záchytných tyčí a madel v interiéru na základě požadavku v TSI PRM. 

 

Obr. č. 6.4.1 - police v interiéru 

Vyhlášky UIC 562 a 566 ovšem nejsou závazné a tak se při pevnostním a 

konstrukčním návrhu zavazadlových polic může uplatnit jiný přístup, než jsme 

aplikovali v této diplomové práci. Zejména jde o hodnoty zatížení zavazadlových 

polic. U soudobých moderních vozidel je vidět, že místo ocelových trubek jsou 

použity protlačované profily z hliníku a i konzola se vyrábí z hliníku nebo dokonce z 

umělé hmoty. Hodnota spojitého zatížení 1000 N/m se zdá být přehnaně vysokou. 

Norma ČSN EN 12 633-1 uvádí rozdíl mezi cestujícím pro MHD a cestujícím pro 

železnici 10 kg, tento rozdíl je zapříčiněn zavazadlem cestujícího. Jeden metr police 

přibližně odpovídá 4 místům na sezení, pokud by každý cestující měl 10kg 

zavazadlo, jednalo by o zatížení přibližně 400 N, tedy méně jak polovina zatížení, 

které stanovuje vyhláška UIC 566. 
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7 Závěr 

V rámci této diplomové práce jsme definovali legislativní, normativní a provozní 

požadavky na elektrické regionální jednotky. Provedli jsme jejich specifikaci pro 

příměstský provoz a pro provoz v odlehlejších venkovských oblastech. Při definování 

požadavků jsme se zaměřili zejména na ty, které ovlivňují interiér vozidla. Dále jsme 

zpracovali rešerši v současné době používaných elektrických jednotek, které se 

používají pro regionální dopravu, a provedli jsme jejich vzájemné porovnání. Stanovili 

jsme základní rozměry jednotky, výkon, hmotnost vozidla a další potřebné parametry 

a vytvořili model koncepčního řešení jednotky. V další části jsme se zabývali různými 

variantami interiéru jednotky a navrhli jsme interiér pro příměstský provoz (varianta 

interiéru 2), venkovský provoz (varianta interiéru 4) a interiér pro univerzální použití 

(varianta interiéru 1). V poslední části jsme provedli návrh rozmístění zádržných tyčí 

a madel v interiéru a navrhli jsme konstrukční řešení zavazadlových polic. Důležité 

komponenty zavazadlových polic jsme zkontrolovali pevnostními výpočty.  

Jako možné pokračování této diplomové práce se nabízí například řešení 

zástavby zavazadlových polic a zádržných tyčí do hrubé stavby vozidla. Je zapotřebí 

zde řešit dimenzování šroubových spojů, které budou držet komponenty na místě. 

Dále by šlo o řešení jejich zakrytování, které by předcházelo možnému vandalismu a 

demontáže ze strany cestujících. Jako další možné podněty pro pokračovací 

diplomové práce přicházejí v úvahu například detailní řešení mezivozových přechodů 

a zabudování přahovacího ústrojí. 

Při tvorbě 3D modelu jednotky jsme se částečně zabývali také designem celé 

jednotky. V interiéru je zvolené barevné schéma takové, aby madla a zádržné tyče 

kontrastovaly s okolím. Celkově jsme zvolili černo-bílo-zelené barevné schéma, které 

bude dobře zapamatovatelné a v České republice prozatím jedinečné. Na Obr. č. 

1.1.1Obr. č. 6.1.5 je vidět i zvolený obchodní název jednotky. Předpokládá se 

zejména příměstký provoz a proto jsme zvolili název jednotky City gateway.  

 

Obr. č. 7.1 - jednotka City gateway 
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