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HOMOLOGACE TRATI I. ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU PRO 
PROVOZ JEDNOTEK ŘADY ”680” 

Mojmír NEJEZCHLEB 
Ing. Mojmír NEJEZCHLEB, ČD DDC, odbor 13, Nábřeží L. Svobody 1222 110 15, Praha 

 
V souvislosti s připravovaným zahájením provozu jednotek řady ”680” na tratích 

I. koridoru bude provedeno v návaznosti na zkušenosti ostatních železničních správ 
ověření parametrů tratí pro provoz těchto jednotek a plné využití jejich jízdních vlastností 
- zkráceně homologace trati. 

Příspěvek se zabývá problematikou,která bude v rámci homologace trati řešena, 
technologií jejího provádění a využitím výstupů pro stanovení reálných traťových rychlostí 
souprav s naklápěcí skříní. 

 
Klíčová slova: jednotky řady ”680”, homologace trati, vozidla s naklápěcími skříněmi. 
 

1 Úvod 
České dráhy se již v roce 1995 v souladu s trendy vyspělých evropských železničních 

správ rozhodly zajišťovat na modernizovaném I. železničním koridoru v relaci Vídeň – 
Praha – Berlín osobní dopravu u vybraných spojů elektrickými třísystémovými jednotkami 
s naklápěcími skříněmi. Vítězem vypsané mezinárodní soutěže na dodávku těchto 
jednotek se stalo konzorcium firem,které u dodávaných jednotek používá italský systém 
naklápění s původním označením Fiat Ferroviaria ,nyní ALSTOM Ferroviaria. 

Tyto jednotky nesou u ČD označení řady ”680” a první z celkem sedmi dodávaných 
kusů se objeví na síti ČD v červnu 2003.Maximální úhel naklopení skříně je ±-80, 
efektivní úhel naklopení při příčném zrychlení na podvozku 1,8 m/s2 je 6,50. 

Smyslem provozování železničních vozidel , která umožňují naklápění skříní je 
schopnost projíždět úseky trati s obtížnými směrovými poměry (malé poloměry oblouků) 
vyšší rychlostí než ”klasické” soupravy..Hovoří se o možném zvýšení rychlosti až 
o 30 km/h.Takové zvýšení rychlosti proti klasickým soupravám vede ke zkrácení jízdních 
dob, což v podstatě představuje alternativu pro výstavbu vysokorychlostních tratí. 

Využití možností souprav s naklápěcími skříněmi v podmínkách ČD se nepochybně 
stane přínosem, neboť modernizace a optimalizace našich železničních koridorů byly 
a jsou realizovány především na původním tělese dráhy bez možnosti razantního zvýšení 
traťových rychlostí. Platná legislativa navíc stanovuje maximální rychlost pro všechny 
vlaky na 160 km/h. Možnost použití souprav s naklápěcími skříněmi je obecně dána 
pokrokem v oblasti konstrukcí železničního svršku i konstrukcí vozidel.V praxi to 
znamená, že i při velkém nevyrovnaném příčném zrychlení na podvozku zůstávají síly ze 
vzájemného působení vozidla a koleje v mezích zaručujících bezpečnost proti 
vykolejení,proti posunutí kolejového roštu a proti převrácení vozidla.Toto velké 
nevyrovnané boční zrychlení,způsobené nemožností dalšího zvyšování reálné hodnoty 
převýšení koleje, není však akceptovatelné z hlediska jízdního komfortu pro cestující. 
Jedinou možností je tedy použití nuceného naklopení skříně vozidla ve směru do středu 
kružnicového oblouku. 

Na síti ČD se předpokládá zahájení rutinního provozu jednotek s naklápěcími 
skříněmi na počátku GVD 2004/2005 (prosinec 2004). 

Co je potřeba do této doby udělat pro spolehlivý provoz těchto jednotek, zaručující 
navíc plné využití jejich vlastností a možnost zvýšení traťových rychlostí proti ”klasickým” 
soupravám, o tom hovoří z pohledu traťového hospodářství další text příspěvku.  
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2. Specifické požadavky na návrhové parametry koleje pro provoz 
jednotek s naklápěcími skříněmi a kvalita geometrických 

parametrů koleje 
Jednotky s naklápěcími skříněmi nevyžadují jakékoliv úpravy koleje nebo 

zabezpečovacího zařízení či trakčního vedení a jejich provoz na stávajících tratích je 
možný. Znamená to ovšem, že je téměř zcela zablokován jejich přínos v oblasti zvýšení 
traťových rychlostí. 

Aby bylo možno počítat s využitím naklápění a účelným zvýšením traťových rychlostí 
je třeba již při návrhu parametrů koleje vzít v úvahu provoz těchto jednotek a přizpůsobit 
jim především směrové vedení trasy i konkrétní konstrukce železničního svršku. Na 
úsecích, kde dosud nebyla provedena modernizace ani optimalizace je pak nutno stávající 
trasu dle potřeby upravit. 

Zásady pro návrh a posouzení konstrukčního a geometrického uspořádání koleje 
a její prostorové polohy pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi jsou obsaženy 
v normativní příloze E k ČSN 73 63 60 – 1 a v kapitole I. 10 komentáře k této normě. 

Je třeba ctít zejména dostatečnou délku přechodnic, shodu délky přechodnice se 
vzestupnicí, vyloučení krátkých mezipřímých mezi oblouky stejných i opačných směrů 
a podle možností nahradit obloukové výhybky výhybkami v přímé. Nutné je rovněž 
navrhovat trasu tak aby zvýšení rychlosti s využitím naklápění bylo realizováno 
v dostatečně dlouhých úsecích zejména s ohledem na jízdní vlastnosti a dynamické 
charakteristiky vozidel. 

Při zpracování přípravné a projektové dokumentace stejně jako při realizaci 
jednotlivých staveb I. tranzitního koridoru byly již výše uvedené požadavky vzaty 
v úvahu a existuje reálný předpoklad úspěšného provozu jednotek s naklápěcími 
skříněmi. Na tomto předpokladu nic nemění ani skutečnost,že proti původním 
předpokladům byla zvýšena hmotnost na nápravu u jednotky ř.680 z původních 13,5 na 
15,5 t. Očekáváme, že tento handicap bude eliminován kvalitním pojezdem jednotek. 

Poněkud odlišný přístup je třeba uplatňovat u dosud nemodermizovaných 
a neoptimalizovaných úseků I.koridoru , kde je nutno navíc zohlednit i tvar žel. svršku 
(R 65 x S 49) a jeho reálný provozní stav.Ve stávajících úsecích s kolejnicemi tvaru S 49 
se nepočítá se zvýšením traťových rychlostí. 

S bezpečným a bezproblémovým provozem jednotek s naklápěcími skříněmi souvisí 
nejen návrhové parametry trasy, ale také kvalita jízdní dráhy,vyjádřená geometrickými 
parametry koleje.Tato kvalita je vyjádřena přípustnými odchylkami od projektovaných 
parametrů, je závislá na traťové rychlosti a zjišťuje se především vyhodnocením výstupů 
měřícího vozu pro železniční svršek. Vzhledem k tomu, že s provozem jednotek 
s naklápěcími skříněmi je spojeno především zvýšení traťových rychlostí pro tyto 
jednotky v konkrétních úsecích trasy, je již v současné době uplatňována zásada 
vyhodnocování parametrů koleje v tom rychlostním pásmu (RP), ve kterém budou 
jednotky provozovány.Je pochopitelné, že na dodržení těchto parametrů jsou orientovány 
rovněž údržbové a opravné práce. 

Velmi pečlivě je třeba posuzovat zejména parametry směr koleje, podélná výška, 
převýšení a zborcení koleje. To se týká ve zvýšené míře i ”stávajících” 
(nemodernizovaných) úseků, jak bylo zmíněno výše. 

 

3 Homologace trati 
Jak již bylo uvedeno, provoz jednotek s naklápěcími skříněmi vyžaduje z pohledu 

traťového hospodářství uplatnění některých specifických přístupů zejména s ohledem na 
návrhové parametry jízdní dráhy a její kvalitu. Při projektování a realizaci 
modernizovaných a optimalizovaných úseků I. tranzitního koridoru a jeho údržbě byly 
a jsou tyto přístupy brány v úvahu 

Přesto zejména v souladu se zkušenostmi a závaznými předpisy železničních správ, 
na jejichž síti jsou jednotky s naklápěcími skříněmi provozovány, je třeba i na tratích 
našeho prvního koridoru provést ověření rychlostí (vk) navržených pro soupravy řady 680 
– zkráceně tzv. homologaci trati. 
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Metodika homologace vychází především z předpisů a zkušeností DB a její detailní 
stanovení včetně provedení vlastních měření a jejich vyhodnocení je v současné době 
předmětem výběrového řízení na zhotovitele. 

Homologace trati by měla potvrdit oprávněnost předpokladů chování soupravy 
v reálných úsecích koleje s reálnými návrhovými parametry a reálnou kvalitou 
železničního svršku. Možnost využití větších nedostatků převýšení až do maximální 
hodnoty 270 mm a s tím bezprostředně související zvyšování traťových rychlostí je velmi 
závislá rovněž na chodových vlastnostech soupravy 680, na které je možno dosud 
usuzovat pouze z chování srovnatelných vozidel – skutečně je však prokáží až jízdní 
zkoušky. 

Ověření navrhovaných traťových rychlostí a ”spolupráce” jednotky s kolejí bude 
provedeno v celé délce I. koridoru mezi státní hranicí s Rakouskem v Břeclavi a státní 
hranicí v Německem v Dolním Žlebu v obou traťových kolejích a v obou směrech.Zvýšená 
pozornost bude pochopitelně věnována úsekům, kde se předpokládá nárůst rychlosti 
proti klasickým soupravám.V přímých úsecích tratě nebude jednotka provozována 
rychlostí vyšší než 160 km/h. 

Vlastní měření bude provedeno jednotkou řady 680 vystrojenou měřícími dvojkolími 
pro měření relevantních sil a zrychlení – tedy tzv.odezvy vozidla,v bezprostřední 
návaznosti na jízdní zkoušky pro schválení typu vozidla, s předpokládaným zahájením 
v září letošního roku. Předpokládá se vykonání zkoušek v několika rychlostních krocích až 
do maximální rychlosti Vk + 10%,přičemž budou měřeny kolové síly Q,Y a ∑Y a dále 
příčná a svislá zrychlení na skříni vozidla nad prvním podvozkem. Naměřené hodnoty 
budou porovnávány s kriterii bezpečnosti, únavy materiálu a komfortu, definovanými ve 
vyhláškách UIC 518 a UIC518 – 1, které obsahují ustanovení pro homologaci vozidel. 

Na základě vyhodnocení měření především ve vztahu k bezpečnosti proti vykolejení 
vozidla a příčné stabilitě koleje bude navržená rychlost vk buď potvrzena, případně dojde 
k odstranění zjištěných závad.V místech bez zjevných závad může v extrémním případě 
dojít až k redukci navrhované rychlosti vk na rychlost zaručující bezpečné provozování 
souprav. 

Následovat potom bude definitivní osazení rychlostníků a předvěstníků určených 
speciálně pro vozidla s naklápěcími skříněmi dle čl.823 a 827 předpisu ČD D 1. S běžným 
provozem jednotek řady 680 se počítá od GVD 2004/2005,tj.od prosince roku 2004. 

Řešení návěštění traťových rychlostí pomocí rychlostníků je třeba pokládat za 
dočasnou záležitost do doby realizace traťové části zabezpečovacího systému řízení vlaků 
ERTMS/ETCS. Tento systém umožní přímé řízení a regulaci rychlosti přenosem informace 
na hnací vozidlo,stejně jako programově řízené naklápění skříní dle aktuální polohy 
vozidla na trati. 

Dále je třeba uvést,že součástí homologace trati či lépe řečeno zařízení 
infrastruktury, bude též měření a vyhodnocení spolupráce sběrače s trakčním 
vedením.Tato problematika však leží mimo působnost stavebního odvětví. 

4 Závěr 
Zavedením rutinního provozu jednotek řady 680 se České dráhy posunou o žádoucí 

stupínek vpřed jak po stránce jízdního komfortu pro cestující, tak i po stránce pokroku 
v oblasti infrastruktury, především železničního svršku. 

Nelehkým úkolem pro traťové hospodářství bude udržet v průběhu životnosti kolej 
v odpovídajících parametrech, aby nebylo nutno snižovat traťovou rychlost pro soupravy 
s naklápěcími skříněmi. Jedná se zejména o udržení parametrů geometrické polohy 
koleje a mikrogeometrie kolejnic Je třeba počítat s tím, že v úsecích pojížděných 
jednotkami s naklápěcími skříněmi bude nutno věnovat péči o železniční svršek 
nadstandardní pozornost spojenou samozřejmě s odpovídajícím množstvím finančních 
prostředků, kvalitními technologiemi prací a výkonnou mechanizací 
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1ST CORRIDOR LINES TRACK PARAMETERS VERIFICATION FOR 
THE OPERATION OF TILTING TRAINS 

 
In connection with beginning of the operation of new tilting trains units ”680” on the 

1st corridor lines in Czech Republic, according to the experience of the other railways 
administrations,the parameters of these lines will be tested for the full emploing of the 
possibilities of the new units.The main part is the verification of the draft of track speeds 
for tilting units by measuring the forces from the unit to the track.Methodology and 
technology of the track measurement is the contents of this presentation 


