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Svoboda pohybu
Jednou ze základních lidských svobod je svoboda pohybu.

Zároveň je svoboda pohybu podmínkou k naplňování dalších 
lidských svobod: navštěvovat se, shromažďovat se, vzdělávat se, 
pracovat, léčit se, využívat volný čas kulturou či sportem, …
Právo na svobodu je základním principem všech zemí EU, včetně ČR.
Celá desetiletí jsme žili v přesvědčení, že války jsou reliktem minulosti, 
že dostatek materiálního bohatství již lidstvo odnaučil naplňovat své 
potřeby na úkor zabíjení jiných a ničení jejich majetku.
Mýlili jsme se, není tomu tak. Jsou státy, které se rozhodly válčit s 
cílem dobít a získat cizí území. Morálně je odsuzujeme, ale finančně je 
podporujeme, pomáháme jim vyzbrojovat své agresivní armády.
Nejsme svobodní, naše mobilita je závislá na státech, od kterých 
nakupujeme fosilní paliva:
- téměř 93 % energie pro dopravu činí v ČR importovaná fosilní paliva (91,3 % 

ropné produkty, 1,4 % zemní plyn),
- podíl zemí EU na světové spotřebě ropy (11,2 %) je 112krát větší, než podíl zemí 

EU na světových zásobách  ropy (11,2 %).
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Geopolitické a geoenergetické souvislosti

• Spotřeba energie uhlovodíkových paliv pro provoz osobních 
automobilů v ČR v úrovni cca 40 TWh/rok (cca 4 miliardy 
automobilového benzínu a motorové nafty ročně) je vyšší, než 
spotřeba zemního plynu a elektřiny domácností dohromady (21 
TWh/rok + 15 TWh/rok = 36 TWh/rok).

• S každým do nádrže vozidla natankovaným litrem automobilového 
benzínu či motorové nafty přispíváme 17 Kč na vyzbrojování 
agresivních armád. 

• Odstranění závislosti dopravy v ČR na importu ropy (v rozsahu cca 
130 miliard Kč/rok) je velmi významným motivem ke zvýšení podílu 
energeticky úsporné železnice na přepravních výkonech dopravy. 

=> odklon od používání fosilních paliv je motivován nejen 
zastavením klimatických změn, ale i získáním skutečné svobody
a nezávislosti, k udržení míru.
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uhlovodíková paliva elektřinaEnergie pro dopravu

Spotřeba energie pro dopravu je velmi vysoká, činí v ČR 
20 kWh/obyvatele/den. 
Produkce oxidu uhličitého dopravou činí v ČR 5 kg/obyvatele/den.
Struktura spotřeby energie pro dopravu je v ČR velmi nezdravá:
§ fosilní paliva 93 % (zajišťují 74 % přepravních výkonů),
§ biopaliva 5 % (zajišťují 4 % přepravních výkonů),
§ elektřina 2,2 % (zajišťuje 22 % přepravních výkonů).

10krát vyšší podíl elektrické vozby na přepravních výkonech než na 
spotřebě energie pro dopravu je dán fyzikálními zákony:
§ vyšší energetická účinnost elektrického motoru vůči spalovacímu 

motoru,
§ nízká energetická náročnost kolejové dopravy, kde je elektrická 

vozba používána
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Strategické cíle zemí EU

Sdělení Evropské komise COM(2019) 640 – Green deael, kapitola 2.1.5.:
- do roku 2050 snížit emise z dopravy o 90 %,
- do roku 2050 převést ze silnic na železnici a vodu 75 % nákladní dopravy.

Sdělení Evropské komise COM(2020) 640 – Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu, článek 9:
- pravidelná hromadná doprava na vzdálenosti kratší než 500 km měla být v rámci EU uhlíkově neutrální.

Tato základní strategie zemí EU, motivovaná zejména snahou zastavit klimatické změny způsobené 
extenzivním spalováním fosilních paliv - viz celosvětová Pařížská klimatická konference OSN v prosinci 
20215: zastavit oteplování Zemně na hodnotě 1,5 °C až 2 °C a následná analýza Mezinárodní energetické 
agentury IEA: ukončit do roku 2050 používání uhlí, ropy a zemního plynu, je výrazně zdůrazněna 
geopolitickými a geoenergetickými událostmi roku 2022.
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Využití potenciálu železniční sítě

Železniční síť v ČR není rovnoměrně 
zatížena:
- 90 % dopravních výkonů osobní dopravy 

zajištuje 35 % délky sítě,
- 90 % dopravních výkonů nákladní 

dopravy zajištuje 20 % délky sítě.

Tři řešení ke zvládnutí přepravních úloh 
určených železnici společenským zadáním:
- urychlené budování vysokorychlostního 

železničního systému,
- posílení kapacity a výkonnosti přetížených 

železničních koridorů,
- vyšší zapojení dalších tratí do plnění 

přepravních úloh železnice.
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Základní orientace: elektrická vozba 25 kV

Výhodou elektrické vozby je vysoká výkonnost, vysoká produktivita, nízké náklady na energii a na údržbu vozidel. Ačkoliv je v ČR elektrizována jen 34 % 
délky železniční sítě, zajišťují v ČR elektrizované železniční tratě 86 % dopravních výkonů v osobní dopravě a 95 % výkonů v nákladní dopravě. 

Pokračující elektrifikací konvenčních tratí pro potřeby rozvoje nákladní dopravy, dálkové osobní dopravy i regionální dopravy, kterou výrazně usnadňuje 
konverze systému 3 kV na jednotný provozně i investičně levný systém 25 kV, bude význam elektrizovaných železničních tratí dále růst. Přispěje k tomu i 
výstavba vysokorychlostního železničního systému. 

Po vzoru městské hromadné dopravy (doplňování tradičních trolejbusů parciálními trolejbusy) jsou přirozeným doplňkem liniové elektrizace na železnici 
dvouzdrojové elektrické jednotky trolej/akumulátor (BEMU) s dojezdem cca 100 km a dvouzdrojové lokomotivy trolej/diesel pro nákladní vlaky a pro 
dálkové rychlíky. Oboje s určením pro dopravně méně zatížené tratě bez liniové elektrizace.
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Elektrizace železnic v zemích EU a v ČR

Pro splnění úloh, které jsou v ČR na železnici v multimodální udržitelné mobilitě kladeny, je nutno do práce zapojit nejen 1/3 železniční sítě (dosud 
elektrizované tratě), ale i další k tomu vhodné tratě. Bezemisní vozidla však potřebují infrastrukturní energetické zázemí pro svůj provoz. To se týká 
nákladní dopravy, dálkové osobní dopravy i regionální osobní dopravy.

Z hlediska investičních nákladů, provozních nákladů i výkonnosti a produktivity je nejvýhodnějším a společným řešením pro nákladní dopravu, dálkovou 
osobní dopravu i regionální osobní dopravu liniová elektrizace systémem 25 kV. A to v koordinaci s konverzí systému 3 kV na 25 kV. Tu lze podle 
podmínek řešit buď komplexně v rámci celkové modernizace trati, tak i rychlou prostou elektrizací. 

To je základní myšlenkou Národního implementačního plánu subsystému Energie, který po konzultaci se Sdružením nákladních dopravců ŽESNAD.CZ, 
objednatelem dálkové dopravy (stát) a objednateli regionální dopravy (kraje) finalizuje MD ČR. Je řešen koordinovaně s Národním implementačním 
plánem subsystému CCS, tedy GSM-R a ETCS.

Cílem je odstranit dosavadní zaostávání ČR za ostatními zeměmi EU a i v ČR docílit do roku 2040 cca 70 % elektrizaci železniční sítě.     
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Územní nesymetrie elektrifikace železnic v ČR

Jih ČR (spíš agrárně orientovaný) je pokryt sítí hlavních tratí  
elektrifikovaných systémem 25 kV. Velká většina neelektrifikovaných tratí 
je krátká (koncové 20 až 50 km, spojovací 50 až 100 km), tedy je na nich 
podle intenzity provozu možno zajistit bezemisní provoz dvěma způsoby:

- levnou elektrizací jen za cenu lehkého trakčního vedení 25 kV bez výstavby 
nové trakční napájecí stanice

- dvouzdrojovými vozidly trolej/akumulátor.

Sever ČR (spíš průmyslově orientovaný) je mezi Děčínem a Opavou 
bez elektrifikace. Jde o bývalou zónu 3 kV, elektrifikace zde nebyla 
provedena z ekonomických důvodů (těžké trakční vedení a výstavba 
50 nových trakčních napájecích stanic 3 kV a přívodního vedení k nim).

Přechod na jednotný systém 25 kV otevírá cestu k ekonomicky efektivní elektrifikaci severu ČR. 
Výchozí je vybudovat síť pouhých cca 6 nových trakčních napájecích stanic v železničních 
uzlech (Mladá Boleslav, Česká Lípa, Liberec, Stará Paka, Trutnov, Jeseník), elektrifikace dalších (i 
hlavních) tratí již bude levná, jen za cenu trakčního vedení, tedy s návratností investice v 
jednotkách let. A to podle individuálních podmínek buď v rámci celkové modernizace železniční 
trati, nebo jako prostá elektrizace (avšak plnohodnotná podle TSI).

Tím vznikne i na severu ČR u vedlejších tratí podobná situace jako na jihu ČR – možnost volby 
buď levná elektrifikace 25 kV, nebo dvouzdrojová vozidla trolej/akumulátor.
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Konverze napájení drah ze 3 kV na 25 kV

Hlavním důvodem konverze napájení drah ze 3 kV
na 25 kV je zvýšení výkonnosti napájecího systému 
a snížení ztrát energie v trakčním vedení i neuskutečněnou 
rekuperací.
Velmi zásadním pozitivem systému 25 kV je jeho vysoká 
přenosová schopnost. Trakční napájecí stanice 25 kV dokáže 
napájet trakčním vedením vozidla na mnohem větší vzdálenost, 
než u systému 3 kV. 
To ve svém důsledku výrazně usnadňuje a zlevňuje 
elektrifikaci dalších tratí v okolí elektrifikovaných tratí. 
Lze je v poměrně širokém okolí velmi levně elektrifikovat jen 
výstavbou trakčního vedení (cca za 10 mil. Kč/km) bez potřeby 
budování nových trakčních napájecích stanic. 
Typickým příkladem je na jaře roku 2022 Centrální komisí MD ČR
schválená studie proveditelnosti elektrifikace 62 km dlouhé tratě 
Tišnov – Křižanov (s nepříliš silným dopravním provozem), neboť 
energii pro ni zajistí již léta existující trakční napájecí stanice 
Čebín a Ostrov na Oslavou na hlavní trati Brno – Havlíčkův Brod.
Podobně již mnoho let funguje napájení 50 km dlouhé tratě České 
Budějovice – České Velenice z trakční napájecí stanice Nemanice. 
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25 kV: TNS trafo, účiník vozidla 0,8 (TD 100 + NL 70 Bz)

25 kV: TNS trafo, účiník vozidla 1 (TD 100 + NL 70 Bz)

25 kV: TNS měnič, účiník vozidla 1 (TD 100 + NL 70 Bz)

3 kV (TD 150 + NL 120 + ZV 120)

1,5 kV (TD 150 + NL 120 + ZV 120)

mez kvality napájení podle TSI ENE (90 % Ujm)

25 kV: TNS měnič, účiník vozidla 1, dvoustranné napájení 200 km
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Elektrická vozba

Z fyzikálního principu tepelného cyklu využívají spalovací motory k přeměně na mechanickou práci zhruba jen 30 až 40 % energie 
paliva, zbylých 60 až 70 % tvoří ztrátové teplo. Spalovací motory neumí rekuperovat brzdovou energii. Spalovací motory produkují 
zdraví škodlivé emise. Tyto vlastnosti je v éře energetické úspornosti vyřazují z mobilních aplikací. Nahrazují je bezemisní elektrické 
trakční pohony s výrazně vyšší energetickou účinností a se schopností rekuperovat energii spádového i zastavovacího brzdění. 
V současnosti se elektrická vozba profiluje do tří základních směrů:
- liniové elektrické napájení,
- vozidla se zásobníky energie v podobě elektrochemických akumulátorů (zpravidla lithiových),
- vozidla se zásobníky energie v podobě palivových článků (zpravidla vodíkových).

Ve všech třech případech jde o dopravně energetické systémy tvořené mobilní částí (vozidly) a stacionární částí (infrastrukturou). 



Vytrvalost trakční výkonnosti

Vozidlo s liniovým elektrickým napájením (elektrická vozba závislá): vytrvalost trakční výkonnosti není omezena vozidlem, limitem může být jen 
délka elektrifikované trati.
Vozidlo napájené sekundárním elektrochemickým (lithiovým) akumulátorem: limitem dojezdu je energie (hmotnost) akumulátoru.
Vozidlo napájené primárním palivovým (vodíkovým) článkem a vyrovnávacím akumulátorem: limitem dojezdu je velikost (hmotnost) zásob 
vodíku. Limitem plné trakční výkonnosti je energie (hmotnost) vyrovnávacího akumulátoru (zpravidla několik minut).
=> vodíková technologie je vhodná pro dynamickou zastávkovou (regionální) dopravu (plus efekt rekuperace), nikoliv pro dlouhodobou jízdu 
ustálenou rychlostí (dálková osobní doprava s velkou vzdáleností míst zastavení, nákladní vlaky). 
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Rozvoj liniové elektrizace a dvouzdrojová vozidla (BEMU) 

Dvouzdrojová vozidla trolej/akumulátor jsou (BEMU) vhodným doplňkem liniové elektrizace:

§ rozvoj liniové elektrizace zkracuje vozební ramena bez liniové elektrifikace, což snižuje požadavky na dojezd a tím i velikost akumulátorů 
dvouzdrojových vozidel trolej/akumulátor (BEMU),

§ rozvoj liniové elektrizace vytváří další příležitosti pro statické nabíjení akumulátorů dvouzdrojových vozidel trolej/akumulátor (BEMU) za stání 
v elektrizované obratové železniční stanici,

§ rozvoj liniové elektrizace vytváří další příležitosti pro dynamické nabíjení akumulátorů dvouzdrojových vozidel trolej/akumulátor (BEMU) za 
jízdy po navazujících elektrizovaných železničních tratích (plus benefit přímého spojení bez přestupu),

§ v průběhu jízdy po liniově elektrizované trati využívají dvouzdrojová vozidla trolej/akumulátor (BEMU) pro trakci i pomocná zařízení z 
trakčního vedení přímo odebíranou elektrickou energii, tedy s vysokou účinností a neodčerpávají zásobu energie z vozidlové trakční 
akumulátorové baterie

§ dvouzdrojová vozidla trolej/akumulátor (BEMU) zvyšují ekonomickou efektivnost liniové elektrifikace hlavních tratí využitím vybudovaných 
pevných trakčních zařízení nejen pro napájení vlaků provozovaných na nich samotných, ale i pro napájená vlaků na tratích okolních,

§ po případné budoucí liniové elektrifikaci předmětné tratě lze na ni i nadále provozovat vozidlo BEMU (v režimu EMU),

§ trakční vlastnosti vozidel BEMU jsou jak v režimu trolejového elektrického napájení, tak i v režimu akumulátorového napájení, na úrovni 
vozidel EMU (pohon 2/3 dvojkolí, rozjezdové zrychlení přes 1 m/s2, měrný trakční výkon kolem 15 kW/t, měrný brzdný výkon téměř 30 kW/t), 
což je násobné zlepšení proti standardu naftou poháněných vozidel DMU. Trakční vlastnosti BEMU tak umožňují výrazné zkrácení jízdních 
dob vůči standardu provozu DMU.
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Parametry a vlastnosti dvouzdrojových vozidel trolej/akumulátor (BEMU) 

Cílem aplikace BEMU není jen dekarbonizace železniční dopravy, tedy jen prostá náhrada nafty (DMU) elektřinou (intramodální úspory energie a 
emisí), ale především kratšími jízdními dobami docílená vyšší atraktivita energeticky a emisně výhodné veřejné hromadné dopravy. Prvořadým 
cílem je motivace obyvatelstva rychlostí a pohodlím k preferenci veřejné hromadné dopravy před individuální automobilovou dopravou, s 
přínosem velmi vysokých extramodálních úspor energie a emisí. 

K tomu je nutností, aby nebyla dvouzdrojová vozidla trolej/trolej akumulátor trakčně ochuzena, aby měla jak v režimu trolejového elektrického napájení, 
tak i v režimu akumulátorového napájení, trakční vlastnosti na úrovní moderních vozidel EMU (pohon 2/3 dvojkolí, rozjezdové zrychlení přes 1 m/s2, měrný 
trakční výkon kolem 15 kW/t, měrný brzdný výkon téměř 30 kW/t). Trakční vlastnosti BEMU tak umožňují na regionálních tratích, pro které jsou typické 
velká četnost zastávek a velké podélné sklony výrazné zkrácení jízdních dob vůči standardu provozu DMU. To vede jak ke zlepšení ekonomické bilance 
regionální dopravy, tak i k úsporám energie a emisí a dalším environmentálním a humánním dopadům spojeným s minimalizací individuální automobilové 
dopravy.
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Parametry a vlastnosti dvouzdrojových vozidel trolej/akumulátor (BEMU) 

§ Klíčovým komponentem dvouzdrojových vozidel trolej/akumulátor je trakční akumulátorová baterie. 

§ Osobní automobil je spotřební zboží, v ČR je denní doba použití osobního automobilu (spalovacího) 37 minut a střední denní proběh 29 km (10 
500 km ročně). Kupující elektrického automobilu klade hlavní důraz na módní design, nízkou cenu, velký zavazadlový prostor a na dojezd na začátku 
živostnosti akumulátoru (BOL).  

§ V souladu s požadavky trhu jsou proto osobní automobily racionálně vybavovány cenově dostupnými akumulátory ve kvalitě spotřebního zboží s 
největším důrazem na vysokou měrnou energii (kWh/kg), tedy typu HE (vysoká energie) s jemnou vnitřní strukturou a vysokým vnitřním odporem. 
Téma životnosti, účinnosti a nákladů životního cyklu nejsou prvořadá.

§ Železniční vozidlo je investiční celek, na železnici jsou vozidla běžně využívána denně 16 až 18 hodin. Proběhy železničních vozidel dosahují 
v regionální dopravě kolem 400 km denně a v dálkové dopravě kolem 600 km, tedy ročně kolem 150 000 km až 220 000 km.

§ Proto je jak u vozidla, tak i u jeho trakčního akumulátoru, kladen prvořadý důraz na životnost, spolehlivost, účinnost a náklady životního cyklu. 

§ Klíčovým parametrem železničních vozidel se zásobníky energie je dojezd na konci životnosti akumulátoru (EOL), tedy po snížení jeho 
kapacity opakovaným nabíjením a vybíjením. A to s jasným rozlišením mezního dojezdu (do úplného vybití akumulátoru) a provozně využitelný 
dojezd s rezervou na rušivé vlivy, které mohou v provozu za nepříznivých podmínek nastat. Cílem objednatele i dopravce je nikoliv koupit nejlevnější 
vozidlo, ale zajistit funkční veřejnou hromadnou dopravu 365 dnů v roce. Tedy i za extrémních klimatických podmínek a i v případě dopravních 
nepravidelností (zpoždění, výluky a podobně).

§ Proto jsou v železničních vozidlech aplikovány akumulátory ve kvalitě investiční techniky s největším akcentem na vysokou životnost, 
spolehlivost a účinnost, pečlivě je sledováno docílení nízkých nákladů životního cyklu. Prvořadý důraz není kladen na vysokou měrnou energii 
(kWh/kg), ale na vysoký měrný výkon (kW/t). Používány jsou akumulátory typu HP (vysoký výkon) s robustní vnitřní strukturou a s nízkým vnitřním 
odporem a životností v desítkách tisíc cyklů, respektive poloviny technického života vozidla, tedy 15 let. 

§ V polovině života a vozidla je předpokládán upgrade interiéru a rozhodnutí, zda jeho trakční akumulátorovou baterii obměnit, nebo s 
ohledem na pokračující liniovou elektrizaci železničních tratí již nebude potřebná a lze ji demontovat a vozidlo provozovat jako EMU.
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Parametry a vlastnosti dvouzdrojových vozidel trolej/akumulátor (BEMU) 

Trakční akumulátor musí mít patřičnou energii (kWh) aby zajistil vozidlu potřebný dojezd.
Neméně důležitou vlastností je i jeho náležitě vysoký výkon (kW), ten je ku prospěchu vozidla využit třikrát:

§ vysoký trakční výkon (cca 15 kW/t) dává vozidlu i v akumulátorovém režimu trakční vlastnosti typické pro elektrický vozidla a potřebné pro 
docílení atraktivně krátkých jízdních dob v regionální dopravě u osobních vlaků s četnými zastávkami a při jízdě do stoupání. Pochopitelně je 
k tomu potřebný i pohon velkého počtu (2/3) dvojkolí, který umožňuje vozidlu vysoké rozjezdové zrychlení a dává mu adhezní jistotu, která je 
základem stability jízdního řádu i za nepřiznivých klimatických podmínek. Významnou vlastností pohonu velkého počtu (2/3) dvojkolí, tedy 
dvou podvozků je i zajištění vysoké spolehlivosti redundancí,

§ vysoký brzdný výkon téměř na úrovni dvojnásobku výkonu trakčního, navazuje na mnohaletým provozem vozidel tramvají a metra ověřenou 
tradici výhradního provozního elektrodynamického rekuperačního brzdění. Cílem je umožnit vozidlu vyvíjet velké brzdné zpomalení, potřené 
pro krátké jízdní doby, ale bez potřeby mařit kinetickou či potenciální energii vlaku třecími brzdami (a ty při tom opotřebovávat), nýbrž 
veškerou brzdnou energii vyžít a rekuperovat. To má u akumulátorových vozidel kromě všeobecně příznivého efektu úspor energie i výrazný 
vliv na podstatné prodloužení dojezdu. Vozidlo je pochopitelně z bezpečnostních důvodů vybaveno i plnohodnotnou mechanickou třecí 
brzdou, ale z energetických důvodů je logická snaha její použití minimalizovat. Tomu opět napomáhá i elektrodynamické brzdění velkého 
počtu (2/3) dvojkolí, které dává vozidlu adhezní jistotu i za nepřiznivých klimatických podmínek,

§ vysoký nabíjecí výkon umožnuje vozidlu v případě potřeby (pokud energetický management vozidla vyhodnotí, že je pro nabíjení 
akumulátoru k dispozici jen krátký čas) použít za stání vozidla či za jízdy vozidla nabíjení vysokým výkonem. Tak lze v krátkém čase zajistit 
rychlé nabití trakčního akumulátoru a tím umožnit ekonomicky efektivní oběhy vozidel bez velkých přestávek na nabíjení, tedy s vysokou 
produktivitou vozidel a personálu. 
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Parametry a vlastnosti dvouzdrojových vozidel trolej/akumulátor (BEMU) 

Trakční akumulátor je nutno řádně dimenzovat.

Pro docílení potřebné energie (dojezdu) akumulátorového vozidla, i pro docílení potřebného trakčního i brzdného výkonu akumulátorového 
vozidla, i pro umožnění rychlého nabíjení akumulátoru vysokým výkonem, a to vše při vysoké účinnosti, spolehlivosti a životnosti, je potřebný 
správně dimenzovaný a pečlivě temperovaný trakční akumulátor s robustní vnitřní strukturou, odolávající vlivům drážního provozu 
(rázy a vibrace).

Takový trakční akumulátor má určitou nemalou hmotnost a určité nemalé rozměry. To je nutno respektovat, opak by vedl k neúspěchu. 

Pro zástavbu tohoto zásadního komponentu je nutno ve vozidle vytvořit potřebnou hmotností a prostorovou rezervu, a nepřetížit
přitom ostatní části vozidla.

Avšak jednodušPochopitelně je z výrobních i provozních důvodů vhodná unifikace, tedy odvodit dvouzdrojové vozidlo trolej/akumulátor (BEMU) 
ze standardní produktové platformy běžných elektrických trakčních jednotek (EMU) a využit jednotné komponenty (podvozky, pohony, tvar 
vozidlové skříně, interiér, …). e není možno do optimalizovaného řešení EMU přidat velké a těžké komponenty potřebné pro ukládaní energie. 

Racionálním řešením je vytvoření hmotností rezervy, potřebné pro zástavbu zásobníku energie, nezbytného pro BEMU i HMU, mírným 
zkrácení vozidlových skříní standardních EMU, u kterých je naopak z kapacitních důvodů volena co největší geometricky možná délka. 
A to pochopitelně spolu s úsporami hmotnosti v jiných částech vozidla (vylehčená vozová skříň, podvozky s vnitřním rámem a podobně.

Výsledkem technického snažení v oblasti snižování hmotnosti vozidel je, že i takto zkrácená vozidla BEMU či HMU jsou přesto delší, než před 
několika lety vyráběná vozidla DMU a EMU v téže konfiguraci.

Tím jsou splněny podmínky jak unifikace komponent a principů mezi EMU, BEMU a HMU tak i pro patřičné dimenzovaná technologie zásobníků 
energie pro docílené jejich potřebné funkčnosti, spolehlivosti na životnosti.
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Výhoda systému 25 kV: rychlé nabíjení z trakčního vedení za stání

Kontakt sběrač – trolejový drát limituje výkon při statickém nabíjení 

§ systém 3 kV: P = U . I = 3 kV . 200 A = 600 kW => pomalejší nabíjení 

§ systém 25 kV: P = U . I = 25 kV . 80 A = 2 000 kW => rychlejší nabíjení

Nevýhodou systému 3 kV je také výše napětí v DC meziobvodu vozidla. Akumulátorové baterie jsou řešeny pro napětí do 1 kV, nikoliv 3 kV. Proto 
při aplikaci systému 3 kV nastává nutnost oddělení obvodů, řešená instalací dalších komponent, které snižují limit hmotnosti a objemu 
akumulátoru. To snižuje energii akumulátoru a dojezd vozidla.
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Napájecí body

Podstatnou výhodou BEMU je možnost využít již vybudovanou či nově budovanou liniovou elektrifikaci (pevná trakční zařízení: 
trakčních napájecích stanic i trakční vedení) jako vysoce výkonný, snadno a rychle připojitelný zdroj pro statické i dynamické nabíjení 
trakčních akumulátorů. 
To však nebrání provozování BEMU i mimo oblast liniové elektrifikace. V obratových stanicích lze zřídit investičně nenáročné napájecí 
body, tvoření krátkým slepým úsekem trolejového trakčního vedení, připojeného k malé jednoduché trakční napájecí stanici 3 AC 22 kV
/ 1 AC 25 kV. Potřebný výkon není velký, zhruba 500 kW až 1 000 kW, a lze jej zajistit z běžné distribuční sítě 3 x 22 kV. Zpravidla vyhoví 
i jednoduché připojení přes jednofázový transformátor (do 0,7 % S3k).
Vlastní trakční trolejové vedení pro napájecí místo může být z mechanického hlediska velmi jednoduché. Vyhoví i prosté vedení – jen samotný 
trolejový drát bez nosného lana, zavěšený v délce jednoho rozpětí a umístěný v ose koleje nad místem pravidelného pobytu či 
odstavení vozidel.

D

1 x 25 kV 50 Hz

3 x 22 kV 50 Hz

TNS

~~~ ~
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Elektrická nízkopodlažní trakční jednotka Mireo (EMU) 

Koncepčním řešením (Jakobsovo uspořádání), optimalizovanou vozovou skříní a aplikací lehkých podvozků s vnitřním rámem se i při 
respektování pevnostních požadavků podle EN 12 663 a EN 15 527 a při pohodlném řešení interiéru podařilo dosáhnou velmi nízkou 
hmotnost – v přepočtu na sedalo jen kolem 500 kg. To spolu s vysoce výkonnou elektrodynamickou rekuperační brzdou a s pečlivě 
řešenou aerodynamikou vytváří velmi nízkou energetickou náročnost vozby (plus minimalizace vedlejší spotřeby HVAC).  
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Dvouzdrojová elektrická trakční jednotka trolej/akumulátor Mireo Plus B (BEMU)

§ odvozena od standardní elektrické jednotky (vytvoření prostorové a hmotnostní rezervy pro zásobník energie),
§ zachování funkcionality EMU (provoz pod trakčním vedením v režimu přímého napájení bez čerpání energie ze zásobníku),
§ zachování trakčních a brzdných vlastností EMU (1 700 kW, 160 km/h) pod trakčním vedením (přímé napájení) i mimo trakční vedení 

(napájení ze zásobníku energie), pohon a elektrodynamické rekuperační brzdění 2/3 dvojkolí,
§ i na tratích bez trakčního vedení disponují vysokým výkonem a vysokým zrychlením, jak je obvyklé na elektrifikovaných tratích. 

Tím zásadním způsobem zkracují jízdní doby a zvyšují kvalitu regionální osobní dopravy,
§ možnost (i rychlého) nabíjení zásobníku energie dynamicky v průběhu jízdy na liniově elektrifikované trati 25 kV,
§ možnost (i rychlého) nabíjení zásobníku energie staticky za stání v liniově elektrifikované železniční stanici 25 kV, 
§ možnost (i rychlého) nabíjení zásobníku energie staticky za stání v železniční stanici s napájecím bodem 25 kV, 
§ snadné a rychlé připojení sběračem k trakčními vedení, plné využití doby pobytu v železniční stanici k nabíjení,
§ nabíjení je možné i ve veřejném prostoru na dopravních kolejích a i při obsazení cestujícími,
§ dojezd na konci 15 leté životnosti akumulátoru (EOL): 80 až 100 km,
§ čas pro plné nabití v rychlém režimu: 15 až 20 minut,
§ možnost snadné přestavby BEMU na EMU po případné elektrifikaci linky. 
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Vodíková palivočlánková trakční jednotka Mireo Plus H (HMU)

§ odvozena od standardní elektrické jednotky (vytvoření prostorové a hmotnostní rezervy pro zásobník energie),
§ zdrojem elektrické energie ve vozidle jsou vodíkové palivové články, vodík v zásobníku je plynný, přetlak 35 MPa,
§ hybridní princip trakčního pohonu: trakční výkon vozidla lze prostřednictvím vyrovnávacího akumulátoru krátkodobě zvýšit na  

několikanásobek výkon palivového článku,
§ zachování výborných trakčních a brzdných vlastností na úrovni EMU (1 700 kW, 160 km/h, vysoce účinná rekuperační 

elektrodynamická brzda, pohon a elektrodynamické rekuperační brzdění 2/3 dvojkolí),
§ i na tratích bez trakčního vedení disponují vysokým výkonem a vysokým zrychlením, jak je obvyklé na elektrifikovaných tratích. 

Tím zásadním způsobem zkracují jízdní doby a zvyšují kvalitu regionální osobní dopravy,
§ doplňování zásob stlačeného vodíku staticky za stání ve vodíkové plnící stanici 35 MPa, 
§ připojení vysokotlakou hadicí,
§ plnění probíhá v neveřejném prostoru plnící stanice,
§ dojezd: cca 600 km,
§ čas pro plné naplnění: ve spolupráci s DB je v rámci projektu H2goesRail vyvíjen systém rychlého plnění za 15 minut při řízení 

bezpečné teploty expanze na bázi intenzivního chlazení a datové komunikace mezi stacionárním a mobilním zásobníkem,
§ není uvažována přestavba na EMU po případné elektrifikaci linky. 

| © Siemens Mobility | Jiří Pohl | Engineering | 2022-11-04Strana 22



Společný projekt DB a Siemens Mobility: H2goesRail

DB mají tradičně (již více než 100 let) vlastní elektrárny (nyní zejména větrné a solární) 
a vlastní elektrickou jednofázovou distribuční síť 110 kV 16,7 Hz, ze které napájejí drážní 
trakční transformovny 15 kV 16,7 Hz. 
V elektrické síti DB vzniklé přebytky elektrické energie z obnovitelných zdrojů nejsou 
použitelné ve všeobecné třífázové síti 50 Hz. Lze je však využít k výrobě vodíku v 
integrované plnicí a výrobní stanici, napájené z trakčního vedení 15 kV 16,7 Hz.
Vysoce zabezpečená datová komunikace (přenos informací o teplotě a tlaku) 
zajištuje rychlé plnění vozidla Mireo Plus H (HMU) vodíkem. 

AC/DC

trakční vedení 15 kV 16,7 Hzobnovitelné zdroje
energie DB 

trakční 
transformovna

elektrolyzér

kompresorzásobník
vodíku

HMU

EMU, BEMU

distribuční síť DB                          1 x 110 kV 16,7 Hz

Dílenské zázemí

Mireo Plus H

Plnící zařízení

Rychlé plnění

Výroba vodíku
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Trakční jednotky Mireo Plus B (EMU) a Mireo Plus H (HMU)

Cílem aplikace dvouzdrojových vozidel trolej / akumulátor (BEMU), respektive vodíkových palivočlánkových vozidel (HMU), není jen náhrada 
naftových vozidel bezemisními, ale též zvýšení rychlosti a tím i a atraktivity energeticky a environmentálně výhodné železniční dopravy. 
Podstatným efektem je motivace obyvatelstva k preferenci energeticky a environmentálně výhodné železniční dopravy před individuální 
automobilovou dopravou – docílení velkých extramodálních úspor energie a emisí.

Proto disponují vozidla Mireo Plus B (BEMU) a Mireo Plus H (HMU) i na tratích bez trakčního vedení vysokým výkonem 1 700 kW, vysokým 
zrychlením přes 1 m/s2 a nejvyšší provozní rychlostí 160 km/h, jak je obvyklé u EMU na elektrifikovaných tratích. Tím zásadním způsobem 
zkracují jízdní doby a zvyšují kvalitu regionální osobní dopravy.
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Vlaková doprava v částečně elektrizované železniční síti 

Aktuálním tématem k řešení vlakové dopravy v částečně elektrizované železniční síti je efektivní zajišťení první a poslední míle (jízda 
vlaku po neelektrifikované trati) nejen v regionální osobní dopravě (BEMU), ale i při vozbě dálkových rychlíků a v nákladní dopravě.
Současná realita české železnice:
• 1/5 naftové vozby osobní železniční dopravy je vykonána na elektrifikovaných tratích,
• 2/3 naftové vozby nákladní železniční dopravy jsou vykonány na elektrifikovaných tratích.
Efektivním řešením jsou dvouzdrojové (duální) lokomotivy trolej/diesel. 

86,8%

8,7%
4,5%

podíl na dopravních výkonech nákladních vlaků na 
železnici v ČR v roce 2019

elektřina diesel na elektrifikaci diesel mimo elektrifikaci

82,3%

3,5%

14,2%

podíl na dopravních výkonech vlaků osobní 
přepravy na železnici v ČR v roce 2019

elektřina diesel na elektrifikaci diesel mimo elektrifikaci

| © Siemens Mobility | Jiří Pohl | Engineering | 2022-11-04Strana 25



Dvozdrojové lokomotivy Vectron dual Mode

Cílem aplikace dvouzdrojových lokomotiv  trolej/diesel je ekonomicky, energeticky a emisně efektivní dopravy vlaků v částečně 
elektrizované železniční síti:
§ vysoká produktivita vozidel i personálu (minimalizace výměn lokomotiv),
§ minimalizace spotřeby energie a produkce emisí, minimalizace nákladů na údržbu (použití spalovacího motoru jen mimo trakční vedení).

Vectron Dual Mode
Napájecí napětí: 15 kV; 25 kV
Uspořádání pojezdu: B0´ B0´
Trakční výkon trolej: 2 000 kW
Trakční výkon diesel: 2 000 kW
Nejvyšší provozní rychlost: 160 km/h
Rozjezdová tažná síla: 300 kN
Elektrické napájení vlaku: 1 kV 22 Hz
Vlakový zabezpečovač ETCS; LS; PZB
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Děkuji Vám za Vaši pozornost!
Jiří Pohl
Senior Engineer
Enginnering
Siemens Mobility, s.r.o.

Siemensova 1
155 00 Praha
Česká republika
Mobilit: +420 724 014 931

E-mail jiri.pohl@siemens.com
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