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Seznam použitých zkratek 
 

BEMU Battery Electric Multiple Unit 

ČVUT České vysoké učení technické v Praze 

FBS Fahrplan Bearbeitung System 

GVD Grafikon vlakové dopravy 

ŽST Železniční stanice 

 

Seznam dopraven 
 

TAB Tábor 

TME Tábor-Měšice 

SMY Smyslov 

DUC Dobronice u Chýnova 

CHY Chýnov 

POR Pořín 

OBR Obrataň 

SIM Šimpach 

PAC Pacov 

LES Leskovice 

NCE Nová Cerekev 

VLA Vlásenice 

PEL Pelhřimov 

RYN Rynárec 

ZAJ Zajíčkov 

DVP Dobrá Voda u Pelhřimova 

NBU Nová Buková 

HRI Hříběcí 

HCE Horní Cerekev 

SVA Švábov 

BAT Batelov 

DCE Dolní Cerekev 



KUJ Kostelec u Jihlavy 

DVO Dvorce 

RAN Rantířov 

JIS Jihlava-Staré Hory 

JIM Jihlava město 

JIH Jihlava 
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1. Cíl této práce 
Cílem této práce je prověřit využití programu FBS, při nasazování bateriových elektrických 
jednotek (BEMU) na linkách (trasách) s částečnou elektrizací. Na základě získaných dat, které 
odrážejí simulaci provozu tohoto vozidla na konkrétně zadané trase, by mohlo dojít k 
dimenzování baterií či jiných technických i provozních parametrů vozidla pro zadanou trasu. 

2. Program FBS 
Program byl vytvořen společností iRFP – Institut pro plánování regionální a dálkové dopravy. 
Jedná se o inženýrskou kancelář z Drážďan se zaměřením na železniční provoz. Samotný 
program je výkonným nástrojem pro téměř všechny aspekty stavby jízdních řádů, optimalizace 
oběhů vozidel, plánování zdrojů a následného využití zpracovaných dat. Zpracovatel je 
podporován programem FBS v maximální možné míře od prvotního konceptu až po 
kompletaci dokumentů jízdních řádů, tj. pomůcek GVD. 

3. Energetické a výkonnostní charakteristiky 
Při rozhodování o strategii a možnostech využití dvouzdrojového vozidla pro železniční 
spojení, např. na částečně elektrizované trati, dochází k využití poznatků o současné nabídce 
vozidel na trhu a jejich technických parametrů. Tato vozidla pomáhají autorům uchopit 
hranice a možnosti současného vývoje. Cílem autorů bylo nasimulovat jízdu vozidla BEMU ve 
vybraném spojení, jehož parametry se budou pohybovat v technicky možných řešeních 
současnosti. 

U vozidel klasických koncepcí pohonu mají motory obecně, v případě potřeby, při zrychlení 
k dispozici plný trakční výkon. V případě vozidla BEMU je tomu jinak. Výkon totiž závisí na 
stavu a charakteristice baterie. Jakmile je baterie částečné vybitá, dochází k poklesu jejího 
napětí. V ten okamžik bude pro dodání výkonu měnič odebírat vyšší proud až do momentu, 
kdy narazí na proudové limity. Při dosažení těchto limitů odběru se výkon vozidla bude 
zmenšovat. To má vliv na jízdní dynamiku, a tedy i na jízdní doby.  

Model podrobněji nezkoumá konstrukční omezení tohoto druhu. Zaměřuje se pouze na 
základní energetické výpočty jízdy vozidla, odběru energie z baterie nebo trakční napájecí 
soustavy, nabíjení baterie, přenosu výkonu a energetických ztrát. 
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V případě vozidel BEMU je důležité se zaměřit na faktory, jako je délka úseku bez elektrizace, 
charakteristika jízdy vlaku (zastavovaní, sklonové poměry, délky pobytů v dopravnách) 
mnohem více jako u vozidel klasické koncepce. Všechny tyto vstupní předpoklady ovlivňují to, 
jestli je provozování požadovaného vozidla BEMU vůbec možné. Na tvorbu jízdního řádu a 
jízdních dob takového vozidla už nestačí použít jednoduchou charakteristiku trakční síly 
v závislosti na rychlosti s hyperbolou výkonu. Je potřeba zohledňovat i zmíněné faktory, které 
jsou pro každé vozidlo a každé místo trasy specifické. 

4. Vstupní parametry 

4.1. Trať 
Pro prověření koncepce byla použita trasa Tábor – Jihlava (dle knižního jízdního řádu 
v platnosti od 12. prosince 2021 se jedná o tratě č. 224 a 225). Tato trasa spojuje dvě podobně 
velká regionální centra. Tábor je okresní město v Jihočeském kraji a Jihlava je krajské město 
Vysočiny. V obou aglomeracích se počet obyvatel pohybuje kolem padesáti tisíc. Současný 
provoz na trati zajišťují motorové jednotky řady 814 ve dvouhodinovém intervalu s vloženými 
spoji mezi Táborem a Pelhřimovem. Trať č. 224 (Tábor – Horní Cerekev) dosahuje délky 69 km 
a mimo žst. Tábor je bez elektrizace. Zbytek úseku se nachází na trati č. 225 (Horní Cerekev – 
Jihlava) v délce 29 km. Tato část je elektrizována. Ve stanici Tábor a Jihlava je možnost 
napájení z pevného trakčního vedení střídavým napětím 25 kV, 50 Hz. Elektrizovaný úsek tvoří 
29,6 % z celkové délky zkoumané trasy. 

 

Obrázek 1- Mapa žel. spojení na tratích č. 224 a 225 
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4.2.  Vozidlo 
Program FBS umožňuje nasimulovat jízdu a energetickou bilanci vozidla s alternativním 
pohonem po trati, jejíž parametry (směrové a výškové vedení, elektrizace, poloha dopraven a 
návěstidel, počet traťových kolejí apod.) jsou předem zadané. Pro tento účel je v programu 
vytvořeno pět vzorových fiktivních vozidel (čtyři BEMU jednotky a jedna jednotka HEMU) 
s alternativním pohonem, které mají různé trakční a výkonnostní charakteristiky. Tato vozidla 
mají parametry nastavené od konzervativnějších po progresivní nebo vizionářské. Tím jsou 
schopna odrážet jak současný trh vozidel, tak i jeho předpokládaný vývoj. Na základě výstupů 
z modelu by se následně, v případě potřeby, daly zformulovat kvalifikované požadavky pro 
výrobce vozidel či jejich objednavatele. U vzorových vozidel je poskytována možnost v rámci 
programu FBS částečně upravovat a přizpůsobovat podmínky adheze, výkonu, odběru 
pomocných pohonů, traťové odpory, či stav a kapacitu baterií. 

Tabulka 1 – Všeobecná charakteristika vzorových vozidel s alternativním pohonem 

Název 
vozidla 
v FBS 

X.Muster 
BEMU246-1 

X.Muster 
BEMU246-2 

X.Muster 
BEMU348-1 

X.Muster 
BEMU348-2 

X.Muster 
HEMU248-1 

Typ BEMU BEMU BEMU BEMU HEMU 

Stručný 
popis 

Dvou-
článkové 
B´(2´)B´ 

Dvou-
článkové 
B´(2´)B´ 

Troj-článkové 
B´(2´)(2´)B´ 

Troj-článkové 
B´(2´)(2´)B´ 

Dvou-
článkové 
B´2´+2´B´ 

Maximální 
rychlost 
[km/h] 

160 160 160 160 160 

Hmotnost 
[t] 

77,6 102,9 137,0 137,0 128,0 

Délka přes 
nárazníky 

[m] 
36,5 40,0 60,0 60,0 53,9 

Nominální 
kapacita 
baterií 
[kWh]1 

540 
(80 %) 

900 
(80 %) 

800 
(60 %) 

900 
(80 %) 

270 
(60 %) 

Počet 
sedadel 

88 88 146 146 146 

Poznámka 

vozidlo 
spíše 

konzer-
vativní 

vozidlo 
spíše 

progresivní 
- 

vozidlo spíše 
progresivní 

- 

 

 

 

 
1 % z kapacity, které je možné využít v provozu. V jednotlivých simulacích je počítáno s touto sníženou kapacitou. 
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Tabulka 2 – Výkonnostní charakteristika vzorových vozidel 

Název vozidla v FBS 

X
.M

u
st

er
 

B
EM

U
2

4
6

-1
 

X
.M

u
st

er
 

B
EM

U
2

4
6

-2
 

X
.M

u
st

er
 

B
EM

U
3

4
8

-1
 

X
.M

u
st

er
 

B
EM

U
3

4
8

-2
 

X
.M

u
st

er
 

H
EM

U
2

4
8

-1
 

Maximální výkon baterie 
(odběr) [kW] 

800 1800 1300 1800 1000 

Maximální výkon 
na sběrači/ palivovém 

článku [kW] 
1000 2700 2278 3500 800 

Max. výkon na dvojkolí 
[kW] 

1165 2020 1700 2600 1030 

Max. výkon na dvojkolí 
v bateriovém módu [kW] 

552 1357 944 1339 707 

Výkon (odběr) 
pomocných pohonů [kW] 

80 80 98 100 80 

Rozjezdová trakční sila 
[kN] 

73 140 122 170 134 

Výkon v poměru 
k hmotnosti vozidla 
v bateriovém módu 

[kW/t] 

7,1 13,2 6,9 10,2 5,5 

Výkon v poměru 
k hmotnosti vozidla 

v módu „trolej“ 
 [kW/t] 

9,1 19,6 12,4 19,9 2,0 

Poznámka 

Limit 
nabíjecího 

výkonu 
do 600 

kW 

- - - - 

 

Pro zjednodušení bylo uvažováno, že baterie je na začátku jízdy dostatečně (tedy na maximální 
využitelnou kapacitu) nabita. Výškový profil a traťové rychlosti byly převzaty z databáze ústavu 
K617 Fakulty dopravní ČVUT (přirážka k jízdní době 3 %, nastavení brzd v režimu P s hodnotou 
80 % brzdících). Na Obrázek 2 se nacházejí zvolené hodnoty jednotlivých odporů (proti větru, 
valení, adhezní koeficienty pro jízdu a brzdění).  
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Obrázek 2 - Zadané hodnoty pro traťové odpory (𝜇𝑂𝐴-součinitel adheze pro rozjezd, 𝜇𝑂𝐵-součinitel adheze pro brzdění, V – 
rychlost protivětru) 

 

Obrázek 3 - Účinnosti jednotlivých elektrických částí vozidla, nastavení kapacity baterie2 

5. Energetické výstupy 
Energetický výpočtový modul programu FBS je schopen na základě vstupních hodnot vypočítat 
kromě rychlostního profilu jízdy také: 

• spotřebu energie během jízdy/stáni (nabíjeni vozidla), 

• možné úspory energie při různých stylech jízdy (úsporná jízda/rekuperace), 

• účinnosti a tepelné ztráty jednotlivých komponentů pohonu, 

 
2 Tato možnost je v FBS pouze u vybraných vozidel 
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• rekuperovanou energii (do baterie/napájecí soustavy), 

• zrychlení/zpomalení, 

• výkon a přenos výkonu na jednotlivých komponentech. 

Veškeré výpočty počítá se zadanými účinnostmi. Kromě toho je schopen navrhnout i dva typy 
jízdního stylu, a to dynamický a úsporný. Pro simulaci byl použit dynamický režim. 

5.1. Simulace 1 (jízda BEMU z Tábora do Jihlavy) 
V simulaci 1 bylo vozidlo modelováno jako osobní zastávkový vlak z Tábora do Jihlavy. Odpory 
a adhezní podmínky zůstaly nezměněné (nastavení dle FBS). V Tabulka 3 jsou uvedeny 
proměnné vstupních parametrů zadaných uživatelem programu. Pobyty ve stanicích a 
zastávkách vycházely z kategorie vlaku. 
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Tabulka 3 – Vstupní parametry pro simulaci jízdy vlaku v simulaci 1 

Typ vozidla - X.MusterBEMU246-2 

Kategorie vlaku - Os (zastavuje ve všech zastávkách) 

Stav baterie na začátku trasy kWh (%) 810 (100) 

Odběr pomocných pohonů kW 80 

Účinnost pomocných pohonů % 97 

Síla proti větru km/h 10 

Koeficient valivého odporu - 1,06 

Koeficient adheze jízdy - 0,33 

Koeficient adheze brzdy - 0,18 

Režim brzdy a brzd. % - P 80 % 

Vozidlo využité pro simulaci 1 je v rámci programu FBS nakonfigurované progresivně 
s velkorysými parametry. V současnosti na trhu takové vozidlo není dostupné, ale pro potřeby 
modelovaní spotřeby energie postačuje. Na základě výsledků bilance energie během simulace 
jízdy tohoto vozidla bylo možno stanovit přibližné potřebné parametry vozidla pro danou trať. 
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5.1.1. Energetické výsledky modelové simulace 1 

Vozidlo se pohybovalo ve směru z Tábora do Jihlavy. To znamená, že první část trasy (70,4 %) 
využilo pro svůj pohon baterii a pro zbylou část od stanice Horní Cerekev do Jihlavy se napojilo 
na napájecí soustavu 25 kV, 50 Hz. V Tabulka 4 je možné vidět průběh energetické bilance 
vozidla v jednotlivých dopravnách. 

Tabulka 4 - Zkrácený průběh energie (výpis jen ze stanic a zastávek) 

 

Význam sloupců zleva: 

1. Bod na trati (zkratka dopravny)  
2. Staničení 
3. Celkový čas jízdy 
4. Odevzdaná energie na dvojkolí (kumulovaná, bez rekuperace) [kWh] 
5. Odevzdaná energie na dvojkolí (kumulovaná, s rekuperací) [kWh] 
6. Spotřeba energie z trakční napájecí soustavy (kumulovaná, bez rekuperace, na sběrači) 

[kWh] 
7. Spotřeba energie z trakční napájecí soustavy (kumulovaná, s rekuperací) [kWh] 
8. Stav baterie – uložená energie v zásobníku (se stanovenou poč. hodnotou) [kWh] 
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Obrázek 4 - Odebraná energie ze sběrače 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULACE 1 – BEMU FBS X.Muster BEMU 246-2 v trase Tábor – Jihlava  

• spotřeba energie z trakční napájecí soustavy na sběrači bez rekuperace [kWh] 

• výškový profil 

• skutečná rychlost [km/h] 

• dovolená rychlost [km/h] 
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Obrázek 5 - Kumulovaná spotřeba energie na obvodu kol 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIMULACE 1 – BEMU FBS X.Muster BEMU 246-2 v trase Tábor – Jihlava  

• kumulovaná spotřeba energie na obvodu kol bez rekuperace 

• kumulovaná spotřeba energie na obvodu kol s rekuperací 
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Obrázek 6 - Průběh spotřeby energie na baterii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULACE 1 – BEMU FBS X.Muster BEMU 246-2 v trase Tábor – Jihlava  

• spotřeba energie a stav dobití baterie v [kWh] 

• minimum a maximum kapacity baterie pro provoz 
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Obrázek 7 - Výkon a příkon na baterii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SIMULACE 1 – BEMU FBS X.Muster BEMU 246-2 v trase Tábor – Jihlava 

• výkon na baterii [kW] 
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5.1.2. Vyhodnocení simulace 1 z hlediska spotřeby 

Tabulka 5 – Energetické vyhodnocení spotřeby – simulace 1 

Celková ujetá vzdálenost km 99,028 

Celková ujetá vzdálenost na baterii km 69,402 

Celkový čas jízdy min 101,3 

Celkový čas jízdy na baterii min 70,5 

Kumulovaná celk. energie na styku kola-kolejnice bez 
rekuperace 

kWh 366,75 

Kumulovaná celk. energie na styku kola-kolejnice 
s rekuperaci 

kWh 130,37 

Rozdíl kum. celk. energie na styku kola-kolejnice s rekuperací 
a bez rekuperace 

kWh 236,38 

Kumulovaná spotřeba energie na sběrači z napájecí soustavy 
bez rekuperace 

kWh 458,92 

Kumulovaná spotřeba energie na sběrači z napájecí soustavy 
s rekuperací 

kWh 458,92 

Kumulovaná spotřeba energie na baterii (celkový odběr) s 
rekuperací 

kWh 341,25 

Vozidlo použité v simulaci 1 na osobním zastávkovém vlaku spotřebovalo 341,25 kWh na 
baterii, což činí 42,13 % celkové kapacity baterie použitelné v provozu. 

5.2. Simulace 2 (jízda BEMU z Tábora do Jihlavy) 
V simulaci 2 bylo vozidlo opět modelováno jako osobní zastávkový vlak z Tábora do Jihlavy. 
Odpory a adhezní podmínky zůstaly nezměněné (nastavení dle FBS). Ke změně došlo pouze u 
typu vozidla. V Tabulka 6 jsou uvedeny proměnné vstupních parametrů zadaných uživatelem 
programu. Pobyty ve stanicích a zastávkách vycházejí z kategorie vlaku. 

Tabulka 6 – Vstupní parametry pro simulaci jízdy vlaku v simulaci 2 

Typ vozidla - X.MusterBEMU246-1 

Kategorie vlaku - Os (zastavuje ve všech zastávkách) 

Stav baterie na začátku trasy kWh (%) 486 (100) 

Odběr pomocných pohonů kW 80 

Účinnost pomocných pohonů % 97 

Síla proti větru km/h 10 

Koeficient valivého odporu - 1,06 

Koeficient adheze jízdy - 0,33 

Koeficient adheze brzdy - 0,18 

Režim brzdy a brzd. % - P 80 % 
 

Vozidlo pro simulaci 2 je konfigurované konzervativně. V současnosti existuje na trhu vozidlo 
s podobnými parametry, a je tak možné tento výsledek pokládat za směrodatnější oproti 
simulaci 1. Rozdíly vozidel viz Tabulka 1 a Tabulka 2. 
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Tabulka 7 - Zkrácený průběh energie (výpis jen ze stanic a zastávek) 

 

5.2.1. Energetické výsledky modelové simulace 2 

Vozidlo se pohybovalo ve směru z Tábora do Jihlavy, což znamená, že první část trasy (70,4 %) 
využije pro svůj pohon baterii a zbylou část od stanice Horní Cerekev do Jihlavy se napojí na 
napájecí soustavu 25 kV, 50 Hz. V Tabulka 7 je možné vidět průběh energetické bilance vozidla 
v jednotlivých dopravnách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Význam sloupců zleva: 

1. Bod na trati (zkratka dopravny)  
2. Staničení 
3. Celkový čas jízdy 
4. Odevzdaná energie na kole (bez rekuperace) [kWh] 
5. Odevzdaná energie na kole (kumulovaná s rekuperací) [kWh] 
6. Spotřeba energie z trakční napájecí soustavy (bez rekuperace, na sběrači) [kWh] 
7. Spotřeba energie ze sběrače (s rekuperací) [kWh] 
8. Stav baterie – uložená energie v zásobníku (se stanovenou poč. hodnotou) [kWh] 
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Obrázek 8 - Odebraná energie ze sběrače 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULACE 2 – BEMU FBS X.Muster BEMU 246-1 v trase Tábor – Jihlava  

• spotřeba energie na sběrači bez rekuperace [kWh] 

• výškový profil 

• skutečná rychlost [km/h] 

• dovolená rychlost [km/h] 
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Obrázek 9 - kumulovaná spotřeba energie na obvodu kol 

 

 

SIMULACE 2 – BEMU FBS X.Muster BEMU 246-1 v trase Tábor – Jihlava  

• kumulovaná spotřeba energie na obvodu kol bez rekuperace 

• kumulovaná spotřeba energie na obvodu kol s rekuperací 
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Obrázek 10– Průběh spotřeby energie na baterii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULACE 2 – BEMU FBS X.Muster BEMU 246-1 v trase Tábor – Jihlava  

• spotřeba energie a stav dobití baterie v [kWh] 

• minimum a maximum kapacity baterie pro provoz 
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Obrázek 11 - Výkon a příkon na baterii 

SIMULACE 2 – BEMU FBS X.Muster BEMU 246-1 v trase Tábor – Jihlava 

• výkon na baterii [kW]
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5.2.2. Vyhodnocení simulace 2 z hlediska spotřeby 

Tabulka 8 – Energetické vyhodnocení spotřeby – simulace 2 

Celková ujetá vzdálenost km 99,028 

Celková ujetá vzdálenost na baterii km 69,402 

Celkový čas jízdy min 118,5 

Celkový čas jízdy na baterii min 80,4 

Kumulovaná celk. energie na styku kola-kolejnice bez 
rekuperace 

kWh 284,70 

Kumulovaná celk. energie na styku kola-kolejnice 
s rekuperaci 

kWh 110,96 

Rozdíl kum. celk. energie na styku kola-kolejnice s rekuperací 
a bez rekuperace 

kWh 173,74 

Kumulovaná spotřeba energie na sběrači z napájecí soustavy 
bez rekuperace 

kWh 446,80 

Kumulovaná spotřeba energie na sběrači z napájecí soustavy 
s rekuperací 

kWh 446,65 

Kumulovaná spotřeba energie na baterii (celkový odběr) s 
rekuperací 

kWh 314,98 

Vozidlo nasazené v simulaci 2 na osobním zastávkovém vlaku spotřebovalo 314,98 kWh na 
baterii, což činí 64,8 % celkové kapacity baterie použitelné v provozu.  

Při tak vysoké spotřebě v poměru ke kapacitě baterie je potřeba zvážit, zda by za všech 
okolností vozidlo bylo schopné provozu na daném spojení i při různých mimořádných 
okolnostech (MU na trati, prodloužení pobytu v některé stanici v beznapěťovém úseku, 
potřeba se vrátit do stanice Tábor z provozních důvodů apod.) Dimenzování kapacity baterie 
by tedy mělo počítat i s dostatečnou provozní rezervou minimálně tak, aby jednotka byla 
schopna nepředpokládaného návratu z trati do nejbližší dopravny s kolejovým rozvětvením. 

5.3. Simulace 3 (jízda BEMU z Jihlavy do Tábora) 
V simulaci 3 bylo simulováno vozidlo (viz Tabulka 9) jako osobní zastávkový vlak z Jihlavy do 
Tábora. Odpory a adhezní podmínky zůstaly nezměněné (nastavení dle FBS). V Tabulka 9 jsou 
uvedeny proměnné vstupních parametrů zadaných uživatelem programu. Pobyty ve stanicích 
a zastávkách vycházejí z kategorie vlaku. 
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Tabulka 9 – Vstupní parametry pro simulaci jízdy vlaku v simulaci 3 

Typ vozidla - X.MusterBEMU246-2 

Kategorie vlaku - Os (zastavuje ve všech zastávkách) 

Stav baterie na začátku trasy kWh (%) 810 (100) 

Odběr pomocných pohonů kW 80 

Účinnost pomocných pohonů % 97 

Síla proti větru km/h 10 

Koeficient valivého odporu - 1,06 

Koeficient adheze jízdy - 0,33 

Koeficient adheze brzdy - 0,18 

Režim brzdy a brzd. % - P 80 % 

Použitý typ vozidla je stejný jako v simulaci 1 (vozidlo s progresivní konfigurací). 
 

Energetické výsledky modelové simulace 3. Simulace jízdy vozidla probíhala ve směru z Jihlavy 

do Tábora. To znamená, že první část trasy (29 %) využilo pro svůj pohon trakční napájecí 

soustavu 25 kV, 50 Hz a zbylou část od stanice Horní Cerekev do Tábora přešlo na energii 

akumulovanou v baterii. Po příjezdu vozidla do konečné stanice Tábor se dobije. to je 

umožněno díky elektrizaci stanice Tábor trakční napájecí soustavou 25 kV, 50 Hz. V Tabulka 10 

je možné vidět průběh energetické bilance vozidla v jednotlivých dopravnách. 
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Význam sloupců zleva: 
1. Bod na trati (zkratka dopravny)  
2. Staničení 
3. Celkový čas jízdy 
4. Odevzdaná energie na kole (bez rekuperace) [kWh] 
5. Odevzdaná energie na kole (kumulovaná s rekuperací) [kWh] 
6. Spotřeba energie z trakční napájecí soustavy (bez rekuperace, na sběrači) [kWh] 
7. Spotřeba energie ze sběrače (s rekuperací) [kWh] 
8. Stav baterie – uložená energie v zásobníku (se stanovenou poč. hodnotou) [kWh] 

 

Tabulka 10 - Zkrácený průběh energie (výpis jen ze stanic a zastávek) 
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Obrázek 12 - Odebraná energie ze sběrače 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULACE 3 – BEMU FBS X.Muster BEMU 246-2 v trase Jihlava – Tábor 

• spotřeba energie na sběrači bez rekuperace [kWh] 

• výškový profil 

• skutečná rychlost [km/h] 

• dovolená rychlost [km/h] 
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Obrázek 13 - kumulovaná spotřeba energie na obvodu kol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULACE 3 – BEMU FBS X.Muster BEMU 246-2 v trase Jihlava – Tábor 

• kumulovaná spotřeba energie na obvodu kol bez rekuperace 

• kumulovaná spotřeba energie na obvodu kol s rekuperací 
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Obrázek 14 - Průběh spotřeby energie na baterii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULACE 3 – BEMU FBS X.Muster BEMU 246-2 v trase Jihlava – Tábor 

• spotřeba energie a stav dobití baterie v [kWh] 

• minimum a maximum kapacity baterie pro provoz 
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Obrázek 15 - Výkon a příkon na baterii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULACE 3 – BEMU FBS X.Muster BEMU 246-2 v trase Jihlava – Tábor 

• výkon na baterii [kW] 
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5.3.1. Vyhodnocení simulace 3 z hlediska spotřeby 

Tabulka 11 – Energetické vyhodnocení spotřeby – simulace 3 

Celková ujetá vzdálenost km 99,028 

Celková ujetá vzdálenost na baterii km 69,402 

Celkový čas jízdy min 116,243 

Celkový čas jízdy na baterii min 80,4 

Kumulovaná celk. energie na styku kola-kolejnice bez 
rekuperace 

kWh 345,58 

Kumulovaná celk. energie na styku kola-kolejnice 
s rekuperaci 

kWh 90,31 

Rozdíl kum. celk. energie na styku kola-kolejnice s rekuperací 
a bez rekuperace 

kWh 255,27 

Kumulovaná spotřeba energie na sběrači z napájecí soustavy 
bez rekuperace 

kWh 188,16 

Kumulovaná spotřeba energie na sběrači z napájecí soustavy 
s rekuperací 

kWh 160,39 

Kumulovaná spotřeba energie na baterii (celkový odběr) s 
rekuperací 

kWh 240,86 

Vozidlo v simulaci 3 nasazené na osobním zastávkovém vlaku spotřebovalo 240,86 kWh 
na baterii, což činí 29,8 % celkové kapacity baterie použitelné v provozu. Trasa v tomto 
směru z Jihlavy do Tábora je méně energeticky náročná oproti trase ve směru opačném. Rozdíl 
sklonů pro jednotlivé směry se odráží na celkové spotřebě vozidla. Vozidlo mělo na začátku 
cesty plně nabitou baterii. 

Ve stanici Tábor je možné dobití baterie při plném výkonu nabíjeni 1200 kW z trakční napájecí 
soustavy ze stavu 558,34 kWh na plné nabití 810 kWh akumulátoru za 14,2 min při celkové 
spotřebě 284,36 kWh. 

5.4. Simulace 4 (jízda BEMU z Jihlavy do Tábora) 
V simulaci 4 bylo rovněž simulováno vozidlo jako osobní zastávkový vlak z Jihlavy do Tábora. 
Odpory a adhezní podmínky byly ponechány nezměněné (nastavení dle FBS). V rámci této 
simulace rovněž došlo ke změně vozidla pro simulaci V Tabulka 12 jsou uvedené proměnné 
vstupních parametrů zadaných uživatelem programu. Pobyty v stanicích a zastávkách 
vycházejí z kategorie vlaku. 
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Tabulka 12 – Vstupní parametry pro simulaci jízdy vlaku v simulaci 4 

Typ vozidla - X.MusterBEMU246-1 

Kategorie vlaku - Os (zastavuje ve všech zastávkách) 

Stav baterie na začátku trasy kWh (%) 486 (100) 

Odběr pomocných pohonů kW 80 

Účinnost pomocných pohonů % 97 

Síla proti větru km/h 10 

Koeficient valivého odporu - 1,06 

Koeficient adheze jízdy - 0,33 

Koeficient adheze brzdy - 0,18 

Režim brzdy a brzd. % - P 80 % 

Použitý typ vozidla je stejný jako v simulaci 2 (vozidlo s konzervativní konfigurací). 

5.4.1. Energetické výsledky modelové simulace 4 

Vozidlo bylo simulováno pro směr z Jihlavy do Tábora. To znamená, že první část trasy (29 %) 
využilo pro svůj pohon trakční napájecí soustavu 25 kV, 50 Hz. Zbylou část od stanice Horní 
Cerekev do Tábora přešlo vozidlo na energii akumulovanou v baterii. Po příjezdu vozidla do 
konečné stanice Tábor se nastalo dobíjení vozidla z trakční napájecí soustavy. Na Obrázku 20 
je možné vidět průběh energetické bilance vozidla v jednotlivých dopravnách. 
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Význam sloupců zleva: 
1. Bod na trati (zkratka dopravny)  
2. Staničení 
3. Celkový čas jízdy 
4. Odevzdaná energie na kole (bez rekuperace) [kWh] 
5. Odevzdaná energie na kole (kumulovaná s rekuperací) [kWh] 
6. Spotřeba energie z trakční napájecí soustavy (bez rekuperace, na sběrači) [kWh] 
7. Spotřeba energie ze sběrače (s rekuperací) [kWh] 
8. Stav baterie – uložená energie v zásobníku (se stanovenou poč. hodnotou) [kWh] 

 

Tabulka 13 - Zkrácený průběh energie (výpis jen ze stanic a zastávek) 
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Obrázek 16 - Odebraná energie ze sběrače 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULACE 4 – BEMU FBS X.Muster BEMU 246-1 v trase Jihlava – Tábor 

• spotřeba energie na sběrači bez rekuperace [kWh] 

• výškový profil 

• skutečná rychlost [km/h] 

• dovolená rychlost [km/h] 
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Obrázek 17 - kumulovaná spotřeba energie na obvodu kol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULACE 4 – BEMU FBS X.Muster BEMU 246-1 v trase Jihlava – Tábor 

• kumulovaná spotřeba energie na obvodu kol bez rekuperace 

• kumulovaná spotřeba energie na obvodu kol s rekuperací 
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Obrázek 18 - Průběh spotřeby energie na baterii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULACE 4 – BEMU FBS X.Muster BEMU 246-1 v trase Jihlava – Tábor 

• spotřeba energie a stav dobití baterie v [kWh] 

• minimum a maximum kapacity baterie pro provoz 
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Obrázek 19 - Výkon a příkon na baterii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULACE 4 – BEMU FBS X.Muster BEMU 246-1 v trase Jihlava – Tábor 

• výkon na baterii [kW] 
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5.4.2. Vyhodnocení simulace 4 z hlediska spotřeby 

Tabulka 14 - Energetické vyhodnocení spotřeby – simulace 4 

Celková ujetá vzdálenost km 99,028 

Celková ujetá vzdálenost na baterii km 69,402 

Celkový čas jízdy min 118,185 

Celkový čas jízdy na baterii min 81,86 

Kumulovaná celk. energie na styku kola-kolejnice bez 
rekuperace (R) 

kWh 268,80 

Kumulovaná celk. energie na styku kola-kolejnice 
s rekuperaci (R) 

kWh 80,92 

Rozdíl kum. celk. energie na styku kola-kolejnice s/bez R/R kWh 187,88 

Kumulovaná spotřeba energie na sběrači z napájecí soustavy 
R 

kWh 160,13 

Kumulovaná spotřeba energie na sběrači z napájecí soustavy 
R 

kWh 140,91 

Kumulovaná spotřeba energie na baterii (celkový odběr) s R kWh 228,6 

Vozidlo použité v simulaci 4 na osobním zastávkovém vlaku spotřebovalo 228,6 kWh na 
baterii. Jedná se tedy o 47,0 % celkové kapacity baterie použitelné v provozu. Jak již bylo 
zmíněno v bodě 5.3.2, trasa v tomto směru z Jihlavy do Tábora je méně energeticky náročná 
oproti trase v opačném směru. I zde bylo bráno v potaz úplné nabití baterie při začátku 
simulace.  

V stanici Tábor následně proběhlo dobití baterie při plném výkon nabíjeni 658 kW z trakční 
napájecí soustavy ze stavu 257,4 kWh na plné nabití 486 kWh akumulátoru za 25 min při 
celkové spotřebě 273,16 kWh. 
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6. Závěr 
Hlavním cílem této práce bylo prověření, zda je možné využít program FBS pro stanovení 
potřebné kapacity baterie u jednotek BEMU využívaných na trasách s částečnou elektrizací. 
Závěrem práce je, že program pro simulaci využít lze. To autoři dokázali v rámci čtyř simulací 
mezi železničními stanicemi Tábor a Jihlava. Výstupem jednotlivých situací jsou grafy, kde 
dochází například ke znázornění využívání energie z akumulátorů. 

Výsledkem jednotlivých simulací jsou hodnoty potřebné kapacity baterie. Je ale zapotřebí brát 
tyto hodnoty s rezervou a považovat je za limitní. Problém nastává v tom, že program 
nedokáže například počítat s mimořádnou událostí, kdy vlak nebude moc pokračovat do cílové 
stanice a bude se muset vrátit zpět do výchozí stanice nebo stanice bez možnosti dobití. 
Rovněž může dojít ke snížení kapacity baterie v mrazivém prostředí. 

Tabulka 16 představuje kompletně získané hodnoty z jednotlivých simulací. Zároveň je tak 
možné porovnat jednotlivé výsledky pro jednotlivé směry a jednotlivá fiktivní vozidla. Obě 
vozidla (X.Muster BEMU246-1 a X.Muster BEMU246-2) ujela v obou směrech stejnou 
vzdálenost, včetně vzdálenosti ujeté na baterii. Celkový čas jízdy a celkový čas jízdy na baterii 
se však liší jak pro jednotlivá vozidla, tak i pro jednotlivé směry (vždy se jednalo o jízdu 
osobních vlaků zastavujících ve všech zastávkách). Vozidlo X.Muster BEMU246-1 má oproti 
druhému vozidlu horší parametry baterie, které tak způsobují delší jízdní dobu i delší jízdu na 
baterii. Ve směru z Jihlavy do Tábora není příliš velký rozdíl u zmíněných dvou časových údajů 
pro jednotlivá vozidla (v obou případech je rozdíl necelé 2 minuty). V opačném směru již ale 
dochází k větším rozdílům, kdy celkový čas se liší o 17 minut a celkový čas jízdy na baterii skoro 
o 10 minut. Tento rozdíl je dán především tím, že v daném směru dochází k častějšímu 
stoupání, a tak vozidlo X.Muster BEMU246-1 s horšími parametry baterie má delší dobu 
strávenou na úseku bez pevného trakčního vedení. V úseku, kde obě vozidla již jedou pod 
pevným trakčním vedením, nedochází k velkému časovému rozdílu. Dále jsou pak 
porovnávány kumulované energie, kde vzhledem k výškovému profilu trati dosahuje vozidlo 
X.Muster BEMU246-2 vyšších hodnot než druhé vozidlo. Opět velký rozdíl nastává i v 
jednotlivých směrech. Výsledný parametr je procentuální vyjádření spotřebované energie z 
baterií. Zde dosahuje nejvyšších hodnot X.Muster BEMU246-1 pro směr z Tábora do Jihlavy s 
hodnotou 64,800 %. Jak již bylo několikrát zmíněno, toto vozidlo se dá nejvíce přirovnat svými 
parametry k již reálným vozidlům, tato hodnota by se tedy dala brát jako velice reálná. V 
opačném směru (Jihlava – Tábor) je pak spotřeba menší, jelikož vozidla se více pohybují v 
klesání. 

Jak již bylo řečeno v samotném úvodu, pro simulace byla využita vozidla, která byla navržena 
výrobcem programu. Nebylo tedy prověřeno žádné konkrétní existující vozidlo. To ani nebylo 
cílem této práce. V případě, kdy by bylo zapotřebí prověřit vozidlo nacházející se na 
současném trhu, je možné jej vymodelovat na základě jeho parametrů v prostředí FBS, a 
provést simulaci na vybrané trati. 

Vzhledem k tomu, že nebylo využito pro simulace reálné vozidlo, na závěr došlo k porovnání 
fiktivního vozidla z FBS s reálným vozidlem (viz Tabulka 15).  K porovnání bylo vybráno fiktivní 
vozidlo s názvem X.Muster BEMU246-1, které se svými parametry nejvíce podobá reálnému 
vozidlu, a to vozidlu Siemens Mireo Plus B. Jediná hodnota, kterou nelze stanovit je hmotnost 
reálného vozidla. Ta je pouze odhadována, jelikož výrobce konkrétní hodnotu nikde neuvádí.  
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Autoři při svých simulací využívali minimální hodnoty v prostředí FBS. Ke snížení potřebné 
kapacity baterie by mohlo dojít například při zvýšení hodnoty brzdících procent atd. Autoři 
však pracovali s hodnotami minimálními, a tak docházelo v některých případech ke stanovení 
alespoň drobných rezerv kapacity baterie. 

Tabulka 15 - Porovnání fiktivního vozidla s reálným vozidlem 

 Fiktivní vozidlo v FBS Reálné vozidlo 

Název vozidla X.Muster BEMU246-1 Siemens Mireo Plus B 

Typ BEMU BEMU 

Stručný popis 
Dvoučlánkové 

B´(2´)B´ 
Dvoučlánkové 

B0´2´B0´ 

Maximální rychlost [km/h] 160 160/1403 

Hmotnost [t] 77,6 100,04 

Délka přes nárazníky [m] 36,5 46,5 

Nominální kapacita baterií 
[kWh]5 

540 
(80 %) 

700  
(80 %) 

Počet sedadel 88 120 

Poznámka vozidlo spíše konzervativní - 

  

 
3 Trolej/baterie 
4 Hodnota pouze přibližná, výrobce nikde konkrétní hodnotu neuvádí 
5 % z kapacity, které je možné využít v provozu 
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Tabulka 16 - Porovnání výsledků jednotlivých simulací 

Směr  Tábor – Jihlava Jihlava – Tábor 

Vozidlo  X.MusterBEMU246-1 X.MusterBEMU246-2 X.MusterBEMU246-1 X.MusterBEMU246-2 

Celková ujetá vzdálenost km 99,028 99,028 99,028 99,028 

Celková ujetá vzdálenost na baterii km 69,402 69,402 69,402 69,402 

Celkový čas jízdy min 118,500 101,300 118,185 116,243 

Celkový čas jízdy na baterii min 80,400 70,500 81,860 80,400 

Kumulovaná celk. energie na styku 
kola-kolejnice bez rekuperace (R) 

kWh 284,70 366,750 268,800 345,580 

Kumulovaná celk. energie na styku 
kola-kolejnice s rekuperaci (R) 

kWh 110,960 130,370 80,920 90,310 

Rozdíl kum. celk. energie na styku    
kola-kolejnice s/bez R/R 

kWh 173,740 236,380 187,880 255,270 

Kumulovaná spotřeba energie 
na sběrači z napájecí soustavy R 

kWh 446,800 458,920 160,130 188,160 

Kumulovaná spotřeba energie 
na sběrači z napájecí soustavy R 

kWh 446,650 458,920 140,910 160,390 

Kumulovaná spotřeba energie na 
baterii (celkový odběr) s R 

kWh 314,980 341,250 228,600 240,860 

Procentuální vyjádření kapacity 
baterie použité v provozu 

% 64,800 42,130 47,000 29,800 
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