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Úvod 

 
Když jsem byl malý, jezdili jsme k babičce a dědečkovi vlakem. Vždy mě bavilo              

pozorovat z okna ubíhající krajinu. Už asi od svých tří let jsem se chtěl stát               

strojvedoucím. Když bydleli prarodiče ještě v Břeclavi, navštěvoval jsem s tátou           

břeclavské nádraží, s babičkou jsem chodil kousek od domu podél trati a pozorovali             

jsme vlaky EuroCity tažené lokomotivou Gorilou (350).  

 

Teď, když prarodiče bydlí v Lanžhotě, chodím na nádraží vždy, kdy jen mohu.             

Trávení času pozorováním vlaků je pro mě odpočinek a nádraží je moje            

nejoblíbenější místo. Často vzpomínám na dobu, kdy osobáky z Břeclavi do Kút            

táhly ještě Panťáky (560) a Plecháči (242) a kdy na EC jezdily pouze Gorily. Teď tam                

najdeme pouze Orchestriony (810) a občas Princezny (263) a Gorily jen zřídka.  

 

Vlaky a elektrické lokomotivy pro mě mají kouzlo od malička. Ve své ročníkové práci              

bych vás chtěl proto seznámit se vším, jak lokomotiva funguje, z čeho se lokomotiva              

skládá a jak se řídí a nakonec bych uvedl známé typy lokomotiv. 
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Elektrická výzbroj lokomotiv a jednotek 

Sběrače 

 

Jednou z věcí důležitých pro jízdu elektrických lokomotiv jsou sběrače. Typů sběračů            

je větší množství a jednotlivé typy se používají na jiných elektrických hnacích            

vozidlech. Například u tramvají nebo trolejbusů se používá tyčový sběrač s kladkou.  

 

U elektrických lokomotiv se používají pantografy a polopantografy. Pantografy jsou          

dvouramenné sběrače proudu, které se používaly na lokomotivách 1. generace, tedy           

do 70. let 20. století. Rám je usazen na izolátorech, aby se zamezilo narušení              

izolačního stavu a probíjení lokomotivy. Pod krytým rámem se nacházejí          

pneumatické válce a pružiny. Když     

se napustí pneumatický válec,    

pístnice zatlačí na převod. To     

způsobí zdvihání spodních pák a     

horních vzpěr sběrače. Na vrcholu     

pantografu je držák se smykadly,     

které jsou v kontaktu s trolejí. 

 

 

Polopantograf, který se používá na     

modernějších vozidlech 2. a 3.     

generace, funguje stejně jako pantograf,     

ale má rozdílnou konstrukci. Oproti     

pantografu má jen jednu spodní páku s       

držákem, na kterém jsou 3 až 4       

smykadla. Zdvih polopantografu je    

náročnějším úkonem než zdvih    

pantografu. Lépe spolupracuje s trolejí     
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než pantograf. Proto je o něco dražší. Pantograf stojí cca 80 000 Kč a polopantograf               

cca 230 000 Kč. Smykadla jsou vypružena, aby se zamezilo odskoku na nerovné             

troleji. Před odjezdem lokomotivy jsou smykadla mazána grafitovou vazelínou. Aby          

se omezilo opotřebení sběračů, jsou troleje nerovnoměrně na trati. Smykadla jsou           

zatěžována v celé šířce. 

 

Odpojovač, uzemňovač 

 
Odpojovač slouží k odpojení sběrače v případě jeho poruchy. Je to otočná hlavice             

ovládaná pákou ze strojovny, která zapadá do různých poloh. V případě, že            

strojvedoucí odstaví lokomotivu nebo vstoupí do strojovny, musí zajistit lokomotivu          

pro případ nechtěného kontaktu sběrače s trolejí. Zajistí se to pomocí uzemňovače,            

který svede trakční proud do kolejnic. 
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Hlavní vypínač 

 
Hlavní vypínač (HV) je důležitá součástka, která chrání lokomotivu jako celek. Je            

řazena za sběrači a odpojovačem. Už slovo vypínač evokuje, že se jím zapíná nebo              

vypíná lokomotiva (pouze silnoproudé obvody). Další jeho funkcí je rychlé odpojení v            

případě zkratových proudů, je to jediné možné řešení rychlého přerušení proudu.           

Kdyby se místo toho stáhly sběrače, vytvořil by se magnetický oblouk.  

 

Hlavní vypínač na lokomotivách stejnosměrné trakce je spínán elektromagneticky         

přídržným obvodem. Při přerušení proudu přídržného obvodu odpadne kotva držící          

hlavní vypínač a vypínač se rozepne. Vypnout ho může třeba Buchholzovo relé (u             

střídavého vypínače), skluzová ochrana a mnoho dalších ochran. Na střídavé trakci           

se vypínač liší, jeho konstrukce je tlakovzdušná. Na vícesystémových lokomotivách          

jsou oba dva vypínače. Na takových lokomotivách se nejprve zvedá sběrač, který            

přivede proud do indikačního obvodu, který indikuje napájecí soustavu a brání           

zapnout špatnou napájecí soustavu. Důležitá část vypínače je zhášecí komora, která           

při rozepnutí vypínače elektromagneticky brání elektrickému oblouku. 
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Trakční transformátor 

 
Jelikož u střídavé napájecí soustavy je napětí větší než napětí na stejnosměrné            

napájecí soustavě, je v lokomotivách využit transformátor, který mění napětí z 25 kV             

střídavého proudu na napětí potřebné pro elektromotory. Je to srdce lokomotivy na            

střídavou napájecí soustavu, stejně jako kontrolér u lokomotiv na stejnosměrnou          

soustavu. Řadí se hned za vypínačem. U většiny našich lokomotiv na střídavou            

soustavu slouží transformátor jako regulace výkonu, kde probíhá spínání         

jednotlivých vinutí na primární straně transformátoru. Tím se mění napětí a proud            

jdoucí do elektromotorů. Změnou napětí a proudu se mění výkon a rychlost            

lokomotivy. Lokomotiva s touto regulací výkonu má několik stupňů, které ovládá           

strojvedoucí ovladačem ze stanoviště. Za stupni lze šuntovat. Šuntování znamená          

zeslabování buzení, tedy magnetického pole na statorech motorů, zesilují kotevní          

proud lokomotivy. Tím pádem se začnou zvyšovat otáčky elektromotorů, a          

lokomotiva zvyšuje rychlost.  

 

Trakční transformátor je uložen v ochranné nádobě. Má dvě hlavní vinutí a jedno             

pomocné vinutí pro topení. Většinou ho lze spatřit dole uprostřed rámu lokomotivy.            

Lokomotivy s transformátorem s pevným převodem mají jinou, modernější regulaci          

výkonu založenou na   

bázi polovodičů  

(výjimkou je lokomotiva   

řady 350, kde je    

odporová regulace  

výkonu). U lokomotiv na    

stejnosměrnou napájecí  

soustavu transformátor  

nenajdeme, protože na   

stejnosměrný proud  

nefunguje a lokomotivy   
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už mají dostatečné napětí pro elektromotory. Tam se výkon řídí jiným způsobem.            

Zabezpečovací součástkou je Buchholzovo relé. Vinutí je ponořeno v olejové lázni.           

Když dojde ke zkratu vinutí, vznikne bublina, pod níž se propadne plovák, který             

rozepne hlavní vypínač. Dále se transformátor používá pro jiné funkce na           

lokomotivě, jako například vlakové topení. 

 

Usměrňovače 

 

Všechny naše lokomotivy na střídavou napájecí soustavu mají stejnosměrný         

elektromotor. Proto musí mít střídavá lokomotiva usměrňovač, který usměrní         

střídavý proud na stejnosměrný. Usměrňovač je řazen za transformátorem. Máme          

dva typy usměrňovačů. Rtuťový a křemíkový.  

 

Rtuťový usměrňovač teď nemá žádná     

česká lokomotiva. Tento typ se     

uvažovalo zabudovat do lokomotivy    

230, ale nenamontoval se z důvodu      

mohutnosti a zastaralosti. Použil se     

tedy křemíkový usměrňovač, který byl     

modernější a montuje se do lokomotiv      

doposud. Nejčastěji se používají    

dvoucestné usměrňovače, po nichž    

následují tlumivky vyhlazující zvlněný    

stejnosměrný proud.  
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Kontroléry, odpory 

 
U elektrických lokomotiv první a některých lokomotiv druhé generace se za hlavním            

vypínačem nachází kontrolér, jehož účel je regulovat výkon. Regulace výkonu je           

odporová. 

 

Nejprve kontrolér vyřazuje rozjezdové odpory, řadí motorové skupiny sériově a          

paralelně a řadí šuntovací odpory. Řazením jízdních stupňů se spínají jednotlivé           

obvody v daném pořadí, které není možno měnit. Jízdní stupně mění strojvedoucí            

pootočením nebo posunutím řídícího kontroléru. Každý jízdní stupeň má jiný odpor.           

Řídící kontrolér má na starosti kontakt mezi strojvedoucím a hlavním kontrolérem.  

 

Rozlišují se dva typy kontrolérů. První typ je kontrolér se společným pohonem a             

druhý s individuálním spínáním stykačů. Kontrolér se společným pohonem má          

pístový pneumatický servomotor, který je přimontován na převodovku a hřídel a           

který umožňuje spínání a rozepínání stykačů. Každý spínač je sepnut pružinou a            

rozepne se vačkovým kotoučem. Jelikož stejně jako u hlavního vypínače po           

rozepnutí vzniká elektrický oblouk, je ve stykači zabudována zhášecí komora, která           

pomocí magnetického buzení oblouk vyfoukne mezi azbestové desky, kde oblouk          

dohoří bez rizika. U individuálního kontroléru je princip stejný, pouze chybí motor s             

převodovkou. Jednotlivé stykače jsou spínány elektropneumaticky.  

9 



Další důležitou součástkou jsou rozjezdové odpory, které kladou velký odpor a           

snižují vstupní proud (v sériovém řazení i napětí). V lokomotivách 1. generace se             

začaly používat litinové odpory, které nesnesly dlouhodobé zatížení, takže         

strojvedoucí na těchto typech lokomotiv s těmito odporníky nesmí přetáhnout          

maximální dobu zatížení. U lokomotiv novějších se začaly používat fechralové          

odporníky, které snesou dlouhodobou zátěž na jednom stupni. Ventilátory těchto          

odporníků jsou většinou napájeny úbytkem napětí z odporníků.  

 

Měniče 

 
V 70. letech 20. století se přestávaly vyrábět lokomotivy s odporovu regulací a             

začaly se vyrábět lokomotivy s tyristorovou regulací, protože odporová regulace          

výkonu přeměňovala většinu elektrické energie na teplo, které se pak mařilo do            

vzduchu, takže se tak    

elektřinou plýtvalo.  

První lokomotiva s   

tyristorovou regulací  

u ČD byla řada 210     

vyráběná od roku   

1972 do roku 1988    

závody Škoda.  

Tyristorová regulace  

je založená na bázi    

polovodičů. Tyristory  

se začaly montovat   

do většiny lokomotiv 2. generace. Do lokomotiv 363.174-4 a 363.175-1 se           

namontovaly RCT tyristory, díky nim to jsou naše nejmodernější lokomotivy. RCT           

tyristory mají velmi dobré napěťové parametry, tím pádem se do lokomotiv           

montovalo menší množství, což snižovalo hmotnost.  
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U modernějších lokomotiv se začaly používat novější typy tyristorů ve snaze zmenšit            

ztráty při vypínací době. Příkladem je IGCT tyristor, který se zatím nenamontoval do             

žádné lokomotivy Českých drah, ale montoval se do elektrických jednotek 560, u            

kterých probíhala rekonstrukce elektrické výzbroje.  

 

U zcela nových lokomotiv, jako třeba rakouská řada 1216 nebo česká lokomotiva            

380, jsou instalovány IGBT tranzistory. Jsou to bipolární tranzistory s izolovaným           

hradlem. Mají malé ztráty a nízký budící výkon. Dokáží spínat velké proudy a blokují              

úbytkové napětí. Jsou instalovány ve střídačích, tím pádem jsou pro lokomotivy s            

asynchronními elektromotory. IGBT tranzistory se řídí napětím. Jedná se o          

nejmodernější regulaci výkonu. 

 

Elektromotory 

 

Hlavní část elektrických lokomotiv je elektromotor, který pohání lokomotivu. V          

železniční dopravě se nejčastěji používají stejnosměrné sériové a střídavé         

asynchronní elektromotory, nebo také stejnosměrné elektromotory s cizím buzením. 

 

Většina našich českých lokomotiv mají stejnosměrné sériové elektromotory, kde jsou          

póly s kotvou zapojené v sérii. Stator má většinou 4 - 6 pólů a k tomu ještě pomocné                  

póly, které jsou spojené s kotvou. Pomocné póly zabraňují zkratovému proudu v            

komutátoru. Směr jízdy lokomotivy zajistí přepojením kotvy nebo statoru.  

 

Další typ je elektromotor s cizím buzením. Konstrukčně je elektromotor shodný se            

sériovým motorem, ale buzení je napájeno z cizího nezávislého zdroje. U Českých            

drah ho mají lokomotivy konstrukční skupiny x6x.  
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Poslední typ nejčastějšího elektromotoru je     

motor asynchronní. Do kotvy tohoto     

elektromotoru nepřichází žádný proud, kotva se      

točí spolu s otáčivým polem statoru. Otáčky       

těchto elektromotorů se řídí frekvencí.  

 

 

Přepojovače J-B 

 

Přepojovače slouží ke změně trakčního obvodu z jízdního režimu do režimu brzdění.            

Jsou důležité, protože elektromotory se při práci a elektrodynamického brzdění          

chovají jinak. Při práci motoru je přepojovač přestaven do režimu “jízda”, kdy je na              

svorky elektromotoru přiváděno napětí a motor vykonává práci. Když lokomotiva          

brzdí, motory pracují v generátorickém režimu a lokomotiva pracuje v režimu “brzda”.            

Proud vyráběný v elektromotorech se maří v brzdových odpornících, čímž je           

lokomotiva elektricky bržděna. 
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Brzdová zařízení 

 

Každá lokomotiva musí být vybavená minimálně jednou brzdou. Lokomotivy jsou          

vybaveny ruční mechanickou brzdou a pneumatickou brzdou.  

 

Ruční brzda se používá k zajištěni proti pohybu lokomotivy při odstavení. Ovládá se             

vratidly na stanovištích lokomotivy. Otáčením vratidla se špalíky přitlačí ke kolu. K            

zastavení lokomotivy se na všech lokomotivách (kromě řady 799) používá          

pneumatická brzda, která využívá stlačeného vzduchu.  

 

Na všech lokomotivách se nachází přímočinná brzda, která brzdí samotnou          

lokomotivu a nemá vliv na brzdění vagónů (pouze v případě nouzového režimu            

brzdiče BSE). Oproti samočinné brzdě umožňuje rychle snižovat či zvyšovat tlak v            

brzdových válcích.  

 

Dalším typem je brzdič DAKO BS (brzda samočinná) nebo brzdič BSE (brzda            

samočinná elektrická). Tímto typem brzdy musí být vybavená každá lokomotiva,          

která je určená pro vozbu vlaků. Na skříňové lokomotivě jsou buď dva brzdiče             

(DAKO BS) s brzdičem na každém stanovišti, nebo je na lokomotivě jen jeden             

brzdič, který je z každého stanoviště ovládán elektricky. Oproti přímočinné brzdě se            

s ní brzdí celý vlak. Funkce samočinné brzdy je spojena s vlakovým            

zabezpečovačem a skládá se z několika částí. Mezi ně patří hlavní vzduchojem,            

pomocný vzduchojem, rozvaděč, ovladač, elektropneumatický ventil a brzdové        

válce.  

 

Před vyjetím musí strojvedoucí natlakovat hlavní potrubí na hodnotu 5 barů. Po            

vykonání brzdné zkoušky vozmistrem a s podepsanou bržděnkou může strojvedoucí          

se soupravou vyjet. Když chce strojvedoucí brzdit, sníží tlak v průběžném potrubí,            

tím zareaguje brzdový rozvaděč, který přepustí vzduch z pomocných vzduchojemů          

do brzdových válců. Tlak v brzdových válcích zatlačí na píst s brzdovým špalíkem,             

který se přitlačí na brzdnou plochu kola a vlak začne zpomalovat. Tlak o 3,5 barech               
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je největší provozní zabrzdění. Pokud strojvedoucí zabrzdí rychlobrzdou, v hlavním          

vzduchojemu se rychle vypustí veškerý vzduch a vlak začne rychle brzdit. Kromě            

strojvedoucího můžou rychlobrzdu použít i pasažéři ve vagonech. Tento systém          

využívá také vlakový zabezpečovač (který bude popsán později).  

 

Rychlobrzda začne účinkovat i při případném roztržení soupravy, kdy je celý brzdný            

systém propojený se všemi vozy a lokomotivou ve vlaku. Při roztržení se ze             

vzduchojemu vypustí vzduch a vlak zastaví. Tato příhoda se stala nedávno v Hradci             

Králové, kdy byla u rychlíku stará spřáhla. Díky tomuto systému vagony zastavily jen             

asi 1,5 metru od sebe.  

 

Vzduch se do hlavních vzduchojemů a do průběžného potrubí dostává pomocí           

kompresoru. Kromě hlavního a pomocného vzduchojemu jsou na lokomotivách         

vzduchojemy pro pohon sběračů, stěračů, hlavního vypínače, žaluzií, pískování a          

mnoho jiných. Některé lokomotivy mají takzvanou elektrodynamickou brzdu, která         

brzdí lokomotivu elektricky. Brzdění se aktivuje změnou polarity buzení motoru.          

Nejnovější lokomotivy mají ještě možnost rekuperace. Tyto lokomotivy vracejí energii          

vyráběnou v elektromotorech zpátky do zdroje.  
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Vlakový zabezpečovač 

 
Důležitým prvkem pro zabezpečení železniční dopravy je vlakový zabezpečovač,         

který brání omylu strojvedoucího. Na českých železnicích byl vyvinut liniový vlakový           

zabezpečovač, který strojvedoucímu ukazuje návěst před ním na trati a kontroluje           

jeho bdělost. Oproti bodovému zabezpečovači se ukazuje i změna návěstidla během           

jízdy. Liniový zabezpečovač má také výhodu, že se na něm projevuje jakákoli            

porucha. K přenosu návěsti se využívá kolejových obvodů.  

 

Traťovou část tvoří zdroj o 220 V ~, síťový transformátor a kodér. Vozidlovou část              

tvoří snímací cívky, hodnotící zařízení a návěstní opakovač. Kodér vysílá kód, který            

se shoduje s návěstí, kód se přenese přes kolejový obvod pomocí cívek na             

lokomotivu, kde zařízení vyhodnotí kód a      

zobrazí návěst na opakovači. Když svítí      

červená, znamená to, že strojvedoucí     

musí zastavit. Pokud červená bliká,     

znamená to, že je návěstidlo postaveno na       

kratší zábrzdnou vzdálenost a strojvedoucí     

už musí začít brzdit. Pokud svítí žlutá, vlak        

se blíží k návěsti “výstraha” nebo může       

strojvedoucí očekávat signalizovanou   

konkrétní rychlost (návěsti také udávají povolené maximální rychlosti pro traťový          

úsek). Jestliže svítí žluté mezikruží, následující návěstidlo nařizuje jet sníženou          

rychlostí. Zelená barva oznamuje volnou trať. Současně s těmito návěstmi může na            

opakovači svítit modré světlo, které oznamuje, že strojvedoucí nemusí potvrdit          

bdělost. V okamžiku zhasnutí musí strojvedoucí potvrdit tlačítko bdělosti. Modrá také           

svítí se zabrzděnou přímočinnou brzdou. Pokud by zhasla všechna světla, znamená           

to, že je v traťovém nebo mobilním zařízení porucha, nebo to může znamenat lom              

kolejnice, nebo obsazenost traťového oddílu. 
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Další funkce liniového vlakového zabezpečovače je kontrola bdělosti strojvedoucího.         

Na nekódované trati ji musí potvrdit každých 10 vteřin. Na návěsti signalizující volno             

se bdělost potvrzovat nemusí. Bdělost se po kódované trati potvrzuje pouze při            

žlutém mezikruží a červené návěstí. Pokud strojvedoucí po zhasnutí modrého světla           

nepotvrdí bdělost, do 10 vteřin se ozve zvukový signál, a když ani na to strojvedoucí               

nezareaguje, zařízení na lokomotivě to vyhodnotí jako usnutí strojvedoucího, povolí          

elektromagnetický ventil připojený k brzdovému potrubí a ten vypustí veškerý vzduch           

z hlavního potrubí a vlak rychločinně zabrzdí.  

 

To samé platí, pokud vlak projede na červenou (pouze na kódovaných tratích).            

Stane se to samé, jako při usnutí strojvedoucího. V České republice a na Slovensku              

se používá zabezpečovač LS a na Slovensku se používá i zabezpečovač MIREL,            

který je schválen i na českých železnicích. Oba dva zabezpečovače jsou principově            

shodné, pouze MIREL má několik dalších funkcí, jako například ukazování povolené           

rychlosti, nebo generování brzdné křivky. Při jejím       

překročení dojde k samočinnému brzdění. Je to       

mikroprocesorové zařízení spolupracující i s     

traťovou částí maďarského zabezpečovače EVM     

120 a je instalován i na vozidlech jiných dopravců,         

například u řady 1216 ÖBB. 

 

 

Uspořádání lokomotivy 

 

Každá lokomotiva se skládá ze strojovny a stanoviště strojvedoucího. Ve strojovně           

jsou všechny elektrické prvky. Před vstupem do strojovny je potřeba stáhnout           

sběrače a vypnout hlavní vypínač, protože ve strojovně hrozí nebezpečí smrtelného           

úrazu. Na některých lokomotivách jsou dveře zablokovány. U lokomotiv jsou části           

zablokovány drátěnými sítěmi.  
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Pro strojvedoucího jsou nepříjemnou záležitostí zvuky vycházející ze strojovny, jako          

třeba kompresory, u odporových lokomotiv stykače (cvakání a syčení) nebo u           

tyristorových lokomotiv bzučení. Jelikož se všechny součásti zahřívají, je po vstupu           

do strojovny pěkné horko.  

Kapotové lokomotivy mají vstup do strojovny zajištěn z venku otevíracími dveřmi. Na            

skříňových lokomotivách se do strojovny vchází dveřmi přístupnými z obou          

stanovišť. Na druhý konec stanoviště vede jedna nebo dvě chodbičky.  

Stanoviště strojvedoucího je místo, kde strojvedoucí ovládá lokomotivu. Na         

stanovišti se nachází řídící pult, který je většinou na pravé straně. Stanoviště jsou u              

některých lokomotiv klimatizována. Na některých lokomotivách se nachází lednička,         

mikrovlnná trouba, vařič a umyvadlo se zrcadlem. Stanoviště jsou většinou zeleně           

natřená. U kapotových lokomotiv je jedno stanoviště strojvedoucího s výhledem na           

všechny strany. Na skříňových lokomotivách jsou dvě stanoviště. Sepnutí jednoho          

stanoviště se spíná spínačem na jednotlivém stanovišti, nebo ve strojovně. Na           

lokomotivách je i prostor pro vlakvedoucího nebo pomocného strojvedoucího, který          

má pult na levém stanovišti vybaveném lampou. Jako poslední lze na tratích najít             

elektrické jednotky, které jsou v elektrických obvodech velmi podobné. Oproti          

lokomotivám mají nižší výkon, mají více vozů a nedají se rozpojit. Skládají se ze              

dvou hnacích vozů a několika vagonů. 
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Podvozky 

Na podvozcích je upevněna celá konstrukce lokomotivy. Jsou v nich elektromotory,           

brzdné zařízení, vypružení lokomotivy a další věci. U elektrických lokomotiv jsou se            

skříní spojeny otočným čepem, který je ve skříni pevně zalisovaný. Podvozek se            

skládá z rámu, dvou podélníků, střední příčky a popřípadě dvou čelníků. Ke            

každému dvojkolí je tlapově uložený elektromotor s převodovkou. Lokomotiva se          

všemi poháněnými nápravami se nazývá plně adhézní lokomotiva. Vypružení         

zajišťují primární a sekundární pružiny. Primární vypružení zajišťuje tlumení nárazů          

mezi dvojkolím a podvozkem a sekundární mezi podvozkem a lokomotivní skříní.           

Sekundární vypružení se nepoužívá na všech typech lokomotiv. Dříve se používaly           

listové pružnice, které měly nepříliš dobré vlastnosti, a tak byly nahrazeny vinutými            

pružinami. Některé lokomotivy mají jako vypružení silentbloky a nebo flexicoil.  
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Řízení lokomotivy 

 

Lokomotiv je u nás velké množství, každá se řídí trochu jinak, a proto uvedu jako               

příklad alespoň jednu lokomotivu, dvousystémovou lokomotivu řady 362. 

 

Po příchodu na lokomotivu se strojvedoucí zapíše do knihy předávky a podívá se do              

knihy oprav, kde se píší závady pro dílnu. Poté strojvedoucí zkontroluje lokomotivu            

zvenčí, jestli je lokomotiva v pořádku. Poté projde strojovnou, aby se ujistil, zda je              

všechno v pořádku. Pokud je lokomotiva schopná jízdy, může strojvedoucí začít s            

oživením lokomotivy. Nejprve se na zadním pultu zapne lokomotivní baterie. Její           

napětí se zobrazí na voltmetru na pultu. Normální napětí je 48 voltů. Pokud je nižší,               

než 38 voltů, lokomotiva je neschopná zprovoznění a baterie se musí dobít.            

Centrální zdroj se ještě nezapíná. Poté se nahodí všechny potřebné jističe.           

Následně se zapne spínač řízení ze stanoviště, ze kterého bude lokomotiva řízena.  

 

Pokud není v jímkách sběračů vzduch, nastaví se kompresor 1 do polohy PK, což              

znamená pomocný kompresor. Po dočerpání vzduchu se na zadním pultu povolí           

kohoutky se vzduchem pro sběrače. Potom strojvedoucí zvedne požadovaný sběrač.          

Po přivedení napětí do indikačního obvodu se ukáže na jednom ze dvou voltmetrů.             

Pro každou napájecí soustavu je určený jeden voltmetr. Teprve po zvednutí sběrače            

a přivedení napětí do indikačního obvodu se zapne centrální zdroj. Poté se zapne             

požadovaný hlavní vypínač. Zapnutí špatného vypínače je blokováno. Na střídavé          

napájecí soustavě lze slyšet bzučení transformátoru. 

 

Pro doplnění tlaku v brzdovém válci zapne strojvedoucí oba dva kompresory a            

nastaví je do polohy A, což znamená automatické doplňování tlaku. Po doplnění            

tlaku se zabrzdí přídavná přímočinná brzda a zapne se vlakový zabezpečovač.           

Zapnou se ventilátory do automatického režimu. Ovladačem samočinné brzdy se          

naplní průběžné potrubí o tlaku 5 barů a ovladač se nastaví do polohy J (jízda).               
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Potom se na zadním pultu odbrzdí ruční brzda. Pak se zkontroluje spojení mezi             

výpravčím nebo dispečerem a do počítače náprav se zadá počet náprav ve vlaku.  

 

Následovně nastaví režim řízení do automatické regulace rychlosti a na klávesnici           

požadovanou rychlost. Jelikož jsou na klávesnici rychlosti pouze po 10 km/h, dají se             

nastavit ještě tlačítky +/- po 2,5 km/h. Zařadí se potřebný směr jízdy vlaku. Pro              

pohyb lokomotivy se odbrzdí přídavná brzda a ovladač režimu jízdy se chvíli podrží v              

poloze S (souhlas). 

 

Pokud by chtěl strojvedoucí řídit lokomotivu v manuálním režimu, přepne režim           

řízení do polohy R a pákou ovládá velikost poměrného tahu. Ovládání rychlosti je             

teď pouze v rukách strojvedoucího. Pokud chce strojvedoucí brzdit, sníží poměrný           

tah na nulu, nastaví ovladač brzdy do polohy B (brzda) a drží ho v této poloze do                 

doby, kdy je ve válci potřebný brzdící tlak. Pro snížení brzdícího účinku se ovladač              

nastaví do polohy O (odbrždění) a nastaví se požadovaný tlak. Po zastavení se             

zabrzdí přímočinná brzda a odbrzdí se samočinná brzda. Při zabrždění přímočinné           

brzdy není potřeba obsluhovat tlačítko bdělosti.  

 

Když chce strojvedoucí odstavit    

lokomotivu, zabrzdí přímočinnou brzdu,    

vypne vlakový zabezpečovač, zabrzdí    

lokomotivu ruční brzdou a nastaví ovladač      

průbežné brzdy do závěru. Následovně     

vypne kompresory a světla, vyřadí směr      

jízdy, nastaví režim řízení na ruční, vypne       

hlavní vypínač, stáhne sběrače. Potom     

vypne řízení stanoviště, jističe spotřebičů     

(mikrovlnka, lednice, varná konvice, atd.), nakonec se vypne se centrální zdroj a            

baterie.  
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Nejznámější typy lokomotiv 

Lokomotivy x5x 

 

K nejznámějším typům lokomotiv patří konstrukční skupina x5x. Lokomotiva 350,          

vyráběná roku 1976, je dvousystémová lokomotiva pro rychlíkové výkony mezi          

Prahou - Bratislavou - Budapešť. Lokomotivy řady 150 se vyráběly roku 1978, kdy             

České dráhy potřebovaly nahradit zastaralé rychlíkové lokomotivy řady 140 na trati           

Praha - Ostrava - Žilina. Některé stroje řady 150 se roku 1992 rekonstruovaly na              

řadu 151, která byla zpřevodována na vyšší rychlost. Lokomotivy 150 a 151 jsou             

konstruovány pouze na stejnosměrnou soustavu. Všechny lokomotivy této        

konstrukční skupiny mají výkon 4 000 kW, lokomotiva 150 má maximální rychlost            

140 km/h a lokomotivy 151 a 350 mají maximální rychlost 160 km/h. Mají fechralové              

odporníky. 
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Lokomotivy 230, 240 a 242 

 

Další známé lokomotivy jsou lokomotivy řady 230, 240 a         

242. Další typem měla být řada 280, která se už dalších           

dodávek nedočkala. Lokomotiva 230 vozila nejdříve      

osobní vlaky, ale později začala jezdit u společnosti ČD         

Cargo. U osobní dopravy je nenajdeme. Na posledních        

dvou vyráběných strojích je zabudována EDB.  

 

Následující rekonstruovaná řada je 240, která slouží jako nákladní lokomotiva u ČD            

Carga. Byla na ni přibudována EDB. Rozdíl lokomotiv 230 a 240 poznáme nejen             

podle značení, ale i podle chybějících oken nad dveřmi u lokomotivy 240.  

 

Poslední typ velmi podobné elektrické konstrukce je řada 242, která vozí osobní            

vlaky. U této řady se vypustila EDB, změnil se materiál a konstrukce skříně             

lokomotivy oproti řadám 230 a 240. Naposled se upravily pomocné pohony.           

Lokomotivy 230 dosahují rychlosti 110 km/h a lokomotivy řady 240 a 242 dosahují             

rychlosti 120 km/h. Lokomotivy 230 a 240 mají laminátovou konstrukci a lokomotiva            

242 má ocelovou skříň. Lokomotivy mají výkon 3080 kW, který se reguluje spínáním             

odboček autotransformátoru na primární straně transformátoru. Lokomotivy 230 a         

240 se pomalu vyřazují z provozu, protože lokomotivám 230 bylo roku 2016 už 50              

let.  
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Lokomotiva 363/362 

 
Lokomotivy řady 363/362 jsou univerzální elektrické lokomotivy, které táhnou osobní,          

rychlíkové a nákladní vlaky. Lokomotivy 363 byly vyráběny v roce 1980 pro potřebu             

nahrazení příliš silných a rychlých lokomotiv řady 350. Oproti nim byla rychlost            

snížena na 120 km/h. Většina lokomotiv 363 jezdí s nákladními vlaky, několik u             

osobních vlaků. Lokomotivy řady 363 jsou první vícesystémové lokomotivy s          

tyristorovou regulací na světě. 

 

Následně na ně navazovala lokomotiva rekonstruovaná na řadu 362, která byla           

zpřevodována na rychlost 140 km/h a byla určena pro rychlíkové výkony.  

 

Další typ lokomotivy řady 36x je      

řada 363.5, která jezdí s nákladními      

vlaky. Byla rekonstruována od    

lokomotiv řady 163, tím pádem     

přibyl jeden napájecí střídavý    

systém. Byly použity nové měniče,     

mají vícečlenné řízení a úpravy v      

řízení lokomotivy. Všechny   

lokomotivy mají výkon 3060 kW (až      

na 363.5 s výkonem 3700 kW). 
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Lokomotivy 109E 

 

Lokomotiva řady 380 (ČD) a 381 (ZSSK) může jezdit na třech evropských            

systémech. Vyráběla se ve Škodě Transportation. Vývoj lokomotivy se jako první v            

Evropě musel začít řídit požadavky TCI. Lokomotiva obsahuje deformační zónu v           

kabině strojvedoucího a má větší požární odolnost. Dosahuje rychosti až 200 km/h.            

Její výkon je 6400 kW a řídí se IGBT tranzistory. Je určená pro vlaky třídy EuroCity a                 

InterCity a rychlíky. Lokomotiva má     

elektrodynamickou brzdu a je    

schopná rekuperace. Lokomotivu   

pohánějí čtyři asynchronní   

elektromotory. Lokomotiva 109E   

jezdí také v Německých    

spolkových drahách jako řada 102     

a je pouze jednosystémová, která     

táhne soupravy na trati Norimberk      

- Ingolstad - Mnichov. 
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Lokomotiva ES64U2/ES64U4 

 

Lokomotivy zvané Taurusy patří v Česku mezi nejrychlejší lokomotivy. Lokomotivy          

ES64U2 jezdí na střídavou soustavu jak o napětí 15 kV; 16,667 Hz, tak na soustavu               

25 kV s 50 Hz. Lokomotiva ES64U4 jezdí na všech evropských systémech.            

Lokomotiva ES64U4 je s ES64U2 shodná jen mechanickou částí, jinak lokomotiva           

ES64U2 je elektricky podobná lokomotivě ES64F4. Vyráběla ji firma Siemens.          

Lokomotiva ES64U2 má asynchronní elektromotory napájeny z GTO tyristorů.         

Lokomotiva ES64U4 má také asynchronní elektromotory. Výkon se regulují IGBT          

tranzistory. Lokomotiva ES64U4 je využívána jako hnací vozidlo vlaku RailJet. 
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Jednotka 440/640/650 

 

Jednotka 640 a 650, přezdívaná RegioPanter, byla do provozu uvedena roku 2012.            

Nahrazuje staré jednotky řady 560. Jednotky jsou dvou- a třívozové. Dosahují           

rychlosti 160 km/h a mají výkon 1360 kW, nebo 2040 kW, podle vozů v soupravě.               

Jednotky 440 jezdí na stejnosměrné napájecí soustavě a jednotky 640 a 650 jezdí             

na obou soustavách. Mají asynchronní elektromotory, které jsou napájeny z IGBT           

tranzistorů. Pro vícečlenné řízení lze propojit až 4 soupravy. Souprava je           

klimatizovaná a má vakuové WC. Jednotky jsou bržděny výhradně EDB. 

 

 

Jednotka 660 
Dvousystémové elektrické jednotky 660 v dnešní době vozí rychlíky vyšší kvality na            
trase Brno - Česká Třebová - Praha a        
Brno - Břeclav - Olomouc. Také vedou       
spěšné vlaky na trase Brno - Břeclav -        
Hodonín. Jejich maximální rychlost je 160      
km/h. Pětivozové jednotky mají výkon  
2 800 kW a čtyřvozové 2 100 kW.        
Jednotky jsou vybaveny IGBT tranzistory,     
které napájí asynchronní motory. Jednotka     
může být řízena jak v ručním režimu, tak v         
automatickém režimu. 
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Jednotka 680 

 

Česká jednotka přezdívaná Pendolino byla vyráběna v roce 2003 Alstomem          

Ferrovariou. Jednotky byly určeny pro propojení evropských zemí. Jezdí na všechny           

čtyři evropské systémy. Byla určená i na spojení        

Prahy s Vídní nebo Bratislavou, ale v obou        

zemích nedostaly povolení k jízdě, tak se       

využívají jen na trase z Prahy do Ostravy. Mají         

asynchronní elektromotory, které napájejí    

tyristorové měniče. Pendolino dosahuje rychlosti     

230 km/h. Její celkový výkon je 3920 kW.  
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Závěr 
 
Zpracování mé ročníkové práce mě učinilo můj pohled na dráhu ještě kouzelnějším a             

krásnějším. Když jsem ročníkovou práci psal, znovu jsem si uvědomil, že to nejsou             

jenom stroje, které nás vozí na našich cestách. Jsou to stroje, které mě budou              

pravděpodobně za pár let živit. Touto ročníkovou prací chci říct, že lokomotivy nebo             

ostatní drážní vozidla jsou pro nás a budoucnost dopravy celkově hodně důležité.            

Pokud se nestanu strojvedoucím, půjdu pracovat na jiné místo spojené s železniční            

dopravou, pravděpodobně na strojmistra nebo vozmistra. Hlavně když budu mít k           

vlakům blízko. 

 

Děkuji paní učitelce Mgr. Lence Tallové za pomoc při vypracování mé ročníkové            

práce. 
 

Resumé 

For my coursework I chose the topic locomotives. I focused on electric and mechanic              

parts of electric locomotives and units. The next part of my coursework is about the               

most commmon types of vehicles. I mainly wrote about the electric parts of             

locomotives. I am very interested in this topic and I hope, I will push ahead the                

locomotives in the future. 
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