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Snahou v!robc" kolejov!ch vozidel i#dopravc" je i#nadále zlep$ovat komfort pro cestující bez ohledu 
na#sou%asnou situaci spojenou s#$í&ením COVID-19, která negativn' ovliv(uje zájem o#cestování r"zn!mi druhy 
ve&ejné dopravy. Jednou z#cest jak pokra%ovat ve#zvy$ování pohody jsou inovace. A#VUZ nez"stává pozadu. 
P&ipojila se k#evropskému projektu CARBODIN. Ve#spole%nosti ho má na#starosti specialista Martin Kodaj. 

Role VUZ v!projektu CARBODIN

Josef Holek  |  Foto: autor

V!zkumn! Ústav "elezni#ní (VUZ), 
spole#nost specializovaná na posky-

tování odborn!ch slu$eb a komplexních 
%e&ení v oblasti posuzování, certifikace 
a zku&ebnictví $elezni#ních vozidel, $e-
lezni#ních systém' a drá$ní dopravy, se 
zapojila do projektu CARBODIN (zkratka 
z Car Body Shells, Doors and INteriors), 
kde spole#n( s ostatními #leny projektu 
spolupracuje na %e&ení úkolu modulární 
podlahy v osobních vozech v rámci kon-
ceptu modulárního interiéru. Samoz%ej-
m( tak, aby v!sledné %e&ení dostálo 
uplatn(ní moderních prvk' a p%ístup' 
v#etn( spln(ní po$adavk' vypl!vajících 
z Technick!ch specifikací pro interope-
rabilitu (TSI) a dal&ích souvisejí-
cích norem a p%edpis'. Krom( 
posuzování návrh' modulár-
ní podlahy VUZ hodnotí 
i návrhy %e&ení ostatních 10 
podprojekt', které jsou sou-
#ástí projektu CARBODIN.

CARBODIN p%edstavuje 
projekt financovan! z pro-
gramu Evropské unie pro v!-
zkum a inovace Horizont 2020 
na základ( Grantové dohody  
#. 881814. Projekt byl zahájen  
1. prosince 2019 podle smlouvy mezi 
Shift2Rail Joint Undertaking a konsorci-
em tvo%en!m 14 partnery, mezi n($ pat%í 
i VUZ, ze 7 evropsk!ch zemí. Celkov!m cí-
lem projektu je vyvinout inovativní a do-
stupná %e&ení komplexní %ady prvk', co$ 
zahrnuje uplat)ování modulárních ná-
stroj', v!robních postup' a technologií 
pro v!robu díl' vozidel (nap%íklad z kom-
pozit'), design atraktivních interiér' vo-
zidel s vyu$itím virtuální reality, zlep&e-
ní tepeln!ch a akustick!ch vlastností 
ve vozidle, zlep&ení podmínek pro nastu-
pování do vozidel, integrace nízkonap(-
*ov!ch obvod' apod. 
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Základní ideou modulární podlahy je její 
estetická funkce. Spole#n( s tím je ale 
rozvíjen i dal&í koncept, tzn. pohled 

na její funkci a v!znam. „Ten zahrnuje 
snadnou a rychlou vym(nitelnost podla-
hov!ch panel' bez nutnosti demontá$e 
ostatního interiérového vybavení, varia-
bilnost a m(nitelnost polohy panel' 
za podmínky propojitelnosti s jin!mi 
konstruk#ními celky sk%ín( vozidla, 
resp. i p%ipojitelnosti k vnit%ní elektrické 
soustav( vozidla anebo s dal&ími extern( 
p%ipojiteln!mi elektrick!mi za%ízeními, 
nap%. panely pro ovládání osv(tlení, polo-
hy sedadla, el. zásuvek a jin!ch,“ vyjme-
noval specialista VUZ Martin Kodaj. 

Nyní jsou varianty podlah ve stadiu po-
#íta#ov!ch návrh' a vizualizací. Teprve 
po v!b(ru nejvhodn(j&ího a nejperspektiv-
n(j&ího %e&ení a jeho „vycizelování“ bude 

p%istoupeno k jeho reálnému zhmotn(ní 
do podoby funk#ního vzorku technologic-
k!m centrem EURECAT v Katalánsku. „Je 
po#ítáno s tím, $e pro mezinárodní vele-
trh Innotrans 2022 bude vyroben funk#ní 
model,“ p%ipomn(l Kodaj. 
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Co ale má podlaha um(t? Typickou cha-
rakteristikou bude její slo$ení z jednotli-
v!ch panel', tvarov(, rozm(rov( a mate-
riálov( variabilních, které budou 
instalovány v prostoru pro cestující (open 
saloon) na nosné konstrukci sk%ín( vozi-
dla, tzn. podlaze. Co se t!#e vzájemného 
spojení s konstruk#ními celky a spojení 
mezi sebou, po#ítá se s tím, $e bude zalo-
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„V první etap( %e&ení úkolu modulární 
podlahy, která skon#ila loni v #ervnu, 
byly navr$eny r'zné tvarové varianty pa-
nel', ale bez bli$&í rozm(rové a materiá-
lové specifikace. V dal&ích etapách se %e-
&ilo spojení panel' s podlahou sk%ín( 
vozidla a vzájemné spojení panel'. P%i 
technickém %e&ení se pohlí$elo na snad-
né a rychlé pou$ití (instalaci) panel' 
i na to, aby systém, pokud je to mo$né, 
vytvá%el a zaji&*oval dostate#né soudr$-
né a stále mechanické a / nebo elektric-
kého spojení. Z mnoha potenciáln( mo$-
n!ch a zajímav!ch variant systému 
plug-and-play byly nakonec vyhodnoce-
ny jako perspektivní a slibné pro dal&í 
zkoumání a testování jedna varianta 

mechanického a t%i varianty elektrické-
ho spojení,“ podotkl Martin Kodaj.
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Varianty, respektive tvarov! design pa-
nel' a zp'soby spojení, byly ze strany 
VUZ posouzeny z hlediska &iroké &kály 
legislativních a normativních po$adav-
k'. V n(kter!ch p%ípadech se jednalo 
o po$adavky standardní #i obvyklé. V ji-
n!ch ale &lo o ne zcela p%esn( specifiko-
vané nebo doposud nedefinované. Zde je 
proto mo$né vid(t prostor pro stanovení 
nov!ch anebo dopln(ní stávajících p%ed-
pis'. N(které po$adavky byly dokonce té-
m(% protich'dné. Jako p%íklady lze uvést 
po$adavky na rozm(rové a pevnostní 
charakteristiky za p'sobení tepla, chla-
du #i zatí$ení, robustnost materiálu p%i 
úm(rné hmotnosti, schopnost tlumit 
hluk a vibrace, protiskluznost, po$ární 
bezpe#nost, hygienické vlastnosti apod., 
jak je mo$né vy#íst z v!sledk' hodnoce-
ní uveden!ch ve zpráv( VUZ projektu 
CARBODIN.

U n(kter!ch po$adavk' si v&ak bude 
je&t( nutné po#kat na jejich praktické 
ov(%ení v podob( test' a zkou&ek 
na funk#ním modelu, nebo* v takto na-
vrhovan!ch %e&eních nebyly doposud 
aplikovány, a nejsou proto o nich proza-
tím $ádné relevantní údaje. „Sem nap%í-
klad m'$eme zahrnout p%ípady, kdy mo-
dulární podlaha instalovaná ve vozidle 
bude zat($ována %adou prom(nliv!ch sil 
a moment' v souvislosti s pohybem 
osob, ale p%edev&ím od vozidla a jeho 

#ástí, a to v&e za sou#asného p'sobení 
rozdíln!ch a prom(nliv!ch klimatick!ch 
podmínek,“ uvedl Kodaj p%íklad. 
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Zcela samostatnou a zásadní kapitolou 
je pak oblast bezpe#nosti. A to za stan-
dardních provozních podmínek i v p%í-
padech mimo%ádn!ch událostí (nap%í-
klad události, k nim$ do&lo v lo)ském 
roce nap%íklad na trati u Perninku 
na Karlovarsku). Podlaha jako nedílná 
sou#ást konstrukce vozidla toti$ nesmí 
pro cestující a ani posádku vlaku p%ed-
stavovat $ádné, a ani zv!&ené riziko, 
zp'sobené nap%íklad jejím rozlámáním, 
rozletem jejích #ástí #i vznícením, a sou-
#asn( nesmí zhor&ovat #i znemo$)ovat 
(bránit) pr'chodu anebo opu&t(ní vlaku 
pou$itím nouzov!ch v!chod', jak defi-
nují po$adavky TSI, norem a p%edpis'.

Doposud dosa$ené v!sledky zkoumání 
koncept' modulární podlahy jsou slibné 
a perspektivní. „P%esto je bude nutné dá-
le up%es)ovat v následujících etapách 
projektu CARBODIN, nebo* jsou v n(kte-
r!ch aspektech stále pom(rn( obecné 
anebo ne zcela známé. Sou#asn( se s %e-
&ením tohoto úkolu otevírá p%íle$itost 
v oblasti standardizace a certifikace, 

na ní$ jsme ve VUZ p%ipraveni se aktivn( 
podílet, k vytvo%ení nov!ch nebo dopln(-
ní stávajících specifikací, p%edpis', pra-
videl a pokyn'. Proto$e tímto v!zku-
mem jsou podlaze dodávány zcela nové 
funkce, v!znam i u$itné vlastnosti. Co 
v&ak lze %íci ji$ nyní s jistotou je to, $e 
my&lenky funk#ního, praktického 
a atraktivního variabilního interiéru, 
s ohledem na neustále rostoucí po$adav-
ky a pot%eby, jsou bezesporu relevantní, 
logické a správné,“ uzav%el Kodaj. !

$eno na principu plug-and-play (p%ipoj 
a hraj) systému. Tento systém je tvo%en 
r'zn!mi variacemi systém' zámk', ok 
a hák', per a drá$ek, trn' a dal&ích spo-
jovacích prvk' umo$)ujících mechanické 
anebo mechanické a elektrické spojení. 
Uva$uje se, $e pro spojení panel' se pou-
$ije bu+ #ist( mechanick! zp'sob (nap%. 
nacvaknutím), nebo s pomocí magnetu 
(princip, kter! vyu$ívají n(kte%í v!robci 
mobilních telefon') anebo jejich kombi-
nací. Samoz%ejm(, $e nelze opomenout 
ani dal&í sou#ásti modulární podlahy, te-
dy nosné rámy, podp(rné a úchytné body, 
pomocí nich$ budou jednotlivé panely 
na podlaze sk%ín( vozidla neseny.
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