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Anotace 

 Práce se zabývá elektrickou dráhou Tábor – Bechyně a jejím napájecím systémem. 

V 1. kapitole jsou zahrnuty základní informace o trati, hnacích vozidlech a původním 

napájecím systému. V 2. kapitole se popisuje trakční měnírna Malšice. Text o jednotlivých 

zařízeních doplňují fotografie, které jsem pořídil při návštěvě. Podkapitola 2.3 obsahuje 

schéma trakční měnírny Malšice. Kapitola 3 srovnává původní a současný napájecí systém, 

původní a současné trakční vedení. Podkapitola 3.3 obsahuje výpočet úbytků napětí na 

vedení a následné srovnání. 
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Obr. 1: M 400.001 u Třebelic při 
oslavách 110 let trati. 

1 Základní informace o elektrické dráze a napájecím systému 

 

 

1.1 Obecně 
 

Trať Tábor – Bechyně byla první elektrifikovanou tratí na území tehdejšího 

Rakouska – Uherska. V jízdním řádu ji najdeme pod číslem 202. Měří 24 km a přezdívá se 

jí např. „Bechyňka“ nebo „Dráha mezi dvěma mosty“. Na jejím vzniku se podílel známý 

český Edison - František Křižík. Trakční vedení je z třicátých let a trakční soustava 

stejnosměrná o napětí 1500 V. 

 

 

1.2 Hnací vozidla 

 

Lokomotivy popisované v následující kapitole jsou řazeny vzestupně podle číselného 

označení. 

 

Elektrické vozy M 400 

Zpočátku dopravu zajišťovaly elektrické 

čtyřnápravové vozy (M400.001; M400.002), 

které byly vyrobeny v Ringhofferových 

závodech na Smíchově. Pohon vozidla byl 

zajištěn čtyřmi hnacími motory o celkovém 

výkonu 90 kW při 550 otáčkách za minutu a při 

napětí 650 V. Odběr z troleje původně 

zajišťovaly dva sběrače lyrového provedení. Ty 

se ale neosvědčily, protože odskakovaly od trolejového vedení, a proto byly vyměněny    

za dva pantografy umístěné vedle sebe. Celkem byly vyrobeny čtyři tyto elektrické vozy. 

Vůz M400.001 je v majetku NTM a je umístěn v depu Tábor. V roce 2003 se podrobil 

rekonstrukci (viz obr. 1) a na trati jej můžeme spatřit při zvláštních příležitostných jízdách. 
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Obr. 2: Lokomotiva E 422.001 odjíždí 
se zvl. vlakem z Tábora v červnu 2012. 

Elektrický vůz M 410.001 

Elektrický vůz M410.001 byl náhrada za vyhořelý M400.004. Královopolská 

strojírna v Brně vyrobila skříň a pojezd vozu. Škodovy závody dodaly elektrickou výzbroj 

vozu. Na „Bechyňce“ byl vůz provozován od dubna 1941. Vozidlo bylo velmi podobné   

M400, hodně se využívalo v provozu, a proto bylo v roce 1973 pro celkovou 

opotřebovanost vyřazeno.   

 

Elektrické lokomotivy E 422.0 

Celkem čtyři tyto lokomotivy byly 

vyrobeny v letech 1956-1957 v plzeňské 

Škodovce pro tratě Rybník – Lipno a Tábor 

– Bechyně. Pro jejich výrobu byly použity 

díly z lokomotiv E499.0 (ty byly určeny        

pro provoz na soustavě stejnosměrné      

3000 V). Lokomotivu E422.0 pohání čtyři 

elektromotory – každou nápravu jeden. 

Celkový výkon je 360 kW. Stroj E 422.001 

je v současné době veden jako muzejní         

(viz obr. 2) v depu Tábor. 

 

Elektrické lokomotivy E 423.0 

 Lokomotiva E 423 byla původně určena pro posunovací službu na pražských 

spojkách. Mechanická část byla vyrobena v roce 1927 firmou Adamovské strojírny, 

elektrická část britskou firmou Metropolitan Vickers. Celkem byly vyrobeny dva stroje.  

Po přepojení pražského železničního uzlu (z 1500 V na 3000 V) jezdily v letech 1970 – 

1973 na „Bechyňce“. Lokomotiva má čtyři trakční motory, které jsou po dvou zapojeny  

do série. Výkon lokomotivy je 540 kW. V současné době je vedena jako muzejní 

v depozitáři NTM v Chomutově. 

 

 

Elektrická lokomotiva E 424.0 

 Lokomotiva E 424.004 byla vyrobena v roce 1928 Škodovými závody. Také 

původně sloužila v pražském železničním uzlu. Do Tábora přišla v roce 1962 a již v roce 
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Obr. 3: Lokomotiva E 426.003 projíždí po 
mostě Duha v Bechyni. 

1964 byla odstavena z provozu a převezena do Plzně, kde se nachází i v současné době – je 

vystavena v Techmanii. 

 

Elektrické lokomotivy E 426.0 

 V roce 1973 bylo dodáno           

ze Škody Plzeň šest lokomotiv tohoto 

typu pro dráhy Tábor – Bechyně              

a Rybník – Lipno (ta byla také napájena 

1500 V stejnosměrnými). Konstrukce 

lokomotivy byla odvozena z lokomotivy 

E 458.0, která byla určena                     

pro stejnosměrnou trakci 3000 V. 

Lokomotiva E 426.0 (přezdívaná 

„Žehlička“ – podle pantografu – viz obr. 3) jezdila na poloviční napětí a měla poloviční 

výkon než E458.0 – 400 kW. Mezi Táborem a Bechyní jezdí dodnes. 

 

Elektrické lokomotivy E 436.0 

 Lokomotivy E 436.0 původně sloužily v pražském uzlu. Byly poháněny čtyřmi 

stejnosměrnými trakčními motory o výkonu 876 kW. Do Tábora přišly v roce 1962 

konkrétně lokomotivy E 436.002 a 004. Sloužily do roku 1972. Lokomotiva E 436.004 je 

v majetku NTM a je deponována v Chomutově.  

 

Motorové jednotky 814 

 Ve výčtu hnacích vozidel, která na trati jezdila, nemohu opomenout motorové 

jednotky řady 814 – Regionova. Ty jsou na trati nasazeny od prosince roku 2011. Měly 

zrychlit obrat v koncových stanicích a zajistit tak přípoj k rychlíkům ve stanici Tábor. 

Samozřejmě se nasazení těchto vozidel setkalo s kritikou z řad fanoušků železnice a 

cestujících. Jednotky měly (zvláště v podzimních a zimních měsících) problémy 

s prokluzem kol a uvíznutí na trati nebylo výjimkou. 
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1.3 Původní napájecí systém 
 
 František Křižík jako zastánce stejnosměrného proudu aplikoval na „Bechyňku“ 

trakční proudovou soustavu trojvodičovou 2x 700 V. Kladným a záporným pólem byly dva 

trolejové vodiče o průřezu 65 mm2, vzdálené od sebe 1,2 m. Mezi nimi bylo napětí 1400 V. 

Nulovým vodičem byly kolejnice. Mezi každým trolejovým vodičem a kolejnicemi bylo 

napětí 700 V. Křižík chtěl původně použít soustavu pouze s jedním vodičem, ale kvůli 

pochybnostem úředníků si to nakonec rozmyslel. 

 Trať byla napájena z elektrárny v Táboře. Její budova se dodnes nachází v těsné 

blízkosti železničního mostu přes řeku Lužnici. Tato elektrárna byla svým způsobem 

výjimečná, neboť přes den vyráběla energii pro pohon dráhy, zatímco v noci dodávala 

proud na osvětlení města. V elektrárně byly instalovány tři stojaté sdružené parní kotle      

o 80 m2 výhřevné plochy a tlaku 11 Bar. Pára z těchto kotlů putovala do přehřívačů, kde se 

ohřívala na 320 °C. Z přehřívačů vedla potrubím ke třem parním strojům, které poháněly 

dynama přes řemenový převod. Parní stroj měl výkon 88 kW (120 k). Za pomoci 

akumulátorové baterie dodával při 220 otáčkách za minutu výkon pro dva vlaky jedoucí 

každý v jedné polovině trati. Dynama použitá v této centrále byla derivační, dvoupólová     

o výkonu 80 kW při napětí 2x 700 V. Ke krytí proudových nárazů byla v elektrárně 

umístěna akumulátorová baterie kapacity 171 Ah. Ke krytí úbytků napětí v trakčním 

vedení v elektrárně sloužila dvě přídavná dynama o napětí 116 V zapojená v sérii 

s hlavními dynamy, která zvyšovala jejich napětí. Toto zvýšené napětí se přivádělo 

zvláštním vedením do stanice Malšice. Trakční vedení tedy bylo v Táboře napájeno přímo 

z trakčních dynam a v Malšicích zmíněným zvýšeným napětím. Tímto zvýšeným napětím 

byly sníženy ztráty ve vedení. 

 Za první světové války došlo k sejmutí obou napájecích vodičů z Tábora do Malšic 

za účelem získání mědi. Špatný stav dřevěných bran trakčního vedení a akumulátorové 

baterie dal podnět k rekonstrukci celého elektrického zařízení dráhy. V roce 1925 byla 

vypracována studie na trakční soustavu 1500 V s jednopólovým trolejovým vedením.      

To byl stejný systém, který byl využíván při elektrizaci našich hlavních tratí a poprvé se 

uplatnil v pražském železničním uzlu. Jednání o tomto návrhu trvala dlouho a narážela     

na obtíže spojené s možným odprodejem táborské elektrárny Jihočeským elektrárnám. 

 V roce 1929 došlo k podstatné modernizaci elektrárny. Tři původní parní stroje 

nahradily dva naftové motory. Čtvrtý parní stroj instalovaný později se ponechal jako 

záložní. Trakční dynama byla přemístěna na jiné místo a byla upravena pro pohon 
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elektromotorem o výkonu 300 kW. Pak došlo k dosazení transformátoru 320 kVA. Ten 

umožnil napojení elektrárny na vysokonapěťovou síť. Dále se instaloval rotační měnič       

o výkonu 300 kW při 500 V, aby byla zajištěna dodávka stejnosměrného proudu pro trať    

i pro město. 

 Roku 1929, hned po dokončení železobetonového mostu přes Lužnici - tzv. 

Bechyňské Duhy, se začala stavět nová podružná stanice – měnírna v Bechyni. Tato 

stanice stála na konci vedení na novém bechyňském nádraží. Byla vybavena dvěma 

rtuťovými usměrňovači spojenými do série na napětí 1400 V. Každý měl výkon 75 kW. 

Střední vodič se spojil s kolejnicí, neboť vedení bylo ještě ponecháno trojvodičové.            

Do úseku mezi původním a novým nádražím byly umístěny ocelové sloupy. Trolej měla 

průřez 100 mm2 a nosné lano 50 mm2. Trakční vedení na tomto úseku a podružná napájecí 

stanice byly dány do provozu v roce 1931 firmou Škoda. 

 K prodeji táborské elektrárny Jihočeským elektrárnám došlo v roce 1936. Poté byla 

zadána výstavba nového trakčního vedení. Úsek z Tábora do kilometru 10,54 (do Malšic) 

stavěla firma Křižík, úsek od kilometru 10,54 až na konec tratě stavěly Škodovy závody, 

které vypracovaly projekt pro celou trať. Jako sloupy byly použity ocelové bezešvé trubky. 

Nákladní doprava v té době jezdila v parní trakci a osobní doprava byla nahrazena 

autobusy. V létě roku 1938 byl na dva měsíce přerušen provoz na trati, aby mohla být 

provedena montáž trakčního vedení. Bylo použito svislé, řetězovkové trakční vedení. 

V dopravnách bylo trakční vedení na převěsech. Přívodní trakční vedení bylo řešeno jako 

jednovodičové o stejnosměrném napětí 1500 V, s kladným potenciálem v koleji.  

V současné době je budova elektrárny bez využití. Jedním z návrhů bylo udělat 

v elektrárně muzeum s expozicí věnovanou Františku Křižíkovi, ale zatím se tento projekt 

nerealizoval z důvodu nedostatku financí. 
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Obr. 4: Transformátor TU2 

Obr. 5: Vypínač Q 52.2 pro TU2 

 

2 Trakční měnírna Malšice 

 
 

2.1 Obecně, historie  
 

Od 50. let byly na trať Tábor – Bechyně kladeny vyšší nároky. A tak byla 25. 11. 

1959 zprovozněna nová trakční měnírna v Malšicích v 10,35 km. Zpočátku byla měnírna 

vybavena dvěma vzduchem chlazenými rtuťovými usměrňovači. Každý z nich dodával 

proud 750 A při jmenovitém napětí v troleji 1500 V. V troleji byl nadále záporný pól. 

V roce 1978 byly rtuťové usměrňovače nahrazeny křemíkovými a změnila se polarita        

–  na trolejové vedení byl připojen kladný pól. Tento způsob napájení je zachován dodnes. 

Poslední rekonstrukce měnírny proběhla v letech 2002 – 2003. Byly dosazeny nové suché 

transformátory, výkonové vypínače a odpojovače. Tento stav je popisován                          

a zdokumentován v následující kapitole. 

 

 

2.2 Popis jednotlivých zařízení  
 
 Trakční měnírna je připojena na energetickou síť 

vysokého napětí 22 kV z rozvodny Tábor (přes vypínač 

Q 51.1) a z rozvodny Bechyně (přes vypínač Q 51.2). 

Výkonové vypínače slouží k vypínání nebo zapínaní 

proudů pod zátěží, včetně zkratových. V rozvodně 1,5 

kV jsou vybaveny komorou, ve které dochází ke zhášení 

elektrického oblouku. Provoz trakční měnírny je 

zajišťován pouze jedním transformátorem, druhý slouží 

jako záloha. Jedná se o suché transformátory. Ty se 

v současné době hojně používají místo olejových,   

a to z několika důvodů. U suchých transformátorů 

jsou použity izolační materiály, které nepřispívají 

k rozšiřování požáru. K jejich chlazení se využívá 

proudění vzduchu. Tzn., že se oproti olejovým 

nemusí budovat vany zachycující olej, a tak při jeho 

možném úniku nedochází ke znečištování životního 
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Obr. 6: Usměrňovač a jeho 3 části 

Obr. 8: Napaječ 3 (vypínač 
Q 57.3) 

Obr. 7: Odpojovače Q 36.1, 
Q 37.1, Q 38.1 

prostředí. Suché transformátory lze krátkodobě 

přetížit, aniž by došlo k poškození vinutí. 

Transformátor TU1 se zapíná vypínačem Q 52.1 

přes odpojovač Q 31.1. Odpojovače zajišťují 

spolehlivé odpojení nebo zapojení elektrického 

obvodu bez zátěže. Transformátor TU2 (viz obr. 

4) se zapíná vypínačem Q 52.2 (viz obr. 5) přes 

odpojovač Q 31.2. Vstupní napětí pro 

transformátor je 22 kV, výstupní napětí je 1,5 kV. 

Výkon každého transformátoru je 1350/1900 kVA 

(1,35 MW/1,9 MW). 

Na transformátory jsou připojeny 

křemíkové usměrňovače U1 a U2 v přímém 

spojení. Každý usměrňovač (viz obr. 6) se skládá 

z přepěťové ochrany, dále z trakčního diodového měniče 

a tlumivky. Přepěťová ochrana chrání elektrická zařízení 

před poškozením izolace přepětím vyšším, než které je 

schopná izolace vydržet. Trakční diodový měnič je 

tvořen dvěma třífázovými můstky pro 12 pulzní výstup. 

Měnič je konstruován na jmenovitý proud 1500 A. 

Převádí střídavé vstupní napětí a proud na stejnosměrné 

výstupní napětí a proud. Tlumivka je cívka ve tvaru 

prstence (toroidu) s jedním vinutím. Zařazuje se            

do elektrického obvodu ke zvýšení jeho indukčnosti            

a používá se k tlumení proudových nárazů. Tlumivka 

v TM Malšice má indukčnost 4 mH. 

Na trakční vedení je měnírna připojena dvěma 

vývody. Vývod směr Malšice – Tábor je napájen 

napaječem 1. Ten se skládá z vypínače Q 57.1                 

a příslušných odpojovačů Q 36.1, Q 37.1 (viz obr. 7). 

Vývod směr Malšice – Bechyně je napájen napaječem 

11. Ten se skládá z vypínače Q 57.11 a odpojovačů        

Q 36.11, Q 37.11. Zálohou za napaječ 1 a 11 je napaječ 
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Obr. 10: Transformátor 
vlastní spotřeby  

Obr. 9: Zpětné vedení 

Obr. 11: Sady 
akumulátorových baterií 

3, viz obr. 8. Ten se skládá z vypínače Q 57.3 a odpojovače Q 36.3, Q 37.3. Jednotlivé 

vypínače jsou vzduchem chlazené, vybavené zhášecí komorou. Slouží k ochraně 

elektrických zařízení TM při zkratu na lokomotivě nebo na trolejovém vedení. 

 

                                       

 

Připojení vývodů na trakční vedení je přes odpojovače (viz obr. 12) ODN 101, 

ODN 111, ODN 121, ODN 131, které jsou umístěny v železniční stanici Malšice. 

Odpojovače jsou dálkově ovládány z rozvaděče POZ 8, který je umístěn v trakční měnírně 

v rozvodně 1,5 kV. 

Zpětné vedení (viz obr. 9), tzn. záporný pól, vycházející z usměrňovačů (přes 

odpojovače Q 35.11) je ukončeno v zemnicí jímce v železniční stanici Malšice mezi 

vlečkou a kolejí č. 3 v 10,35 km. Ze zemnicí jímky je zpětné vedení připojeno na všechny 

kolejnicové pásy železniční stanice Malšice. Přívodní napájecí a zpětné vedení je 

provedeno jako vzdušné, viz obr. 12. 

Nezbytný pro provoz budovy je transformátor vlastní spotřeby o výkonu 100 kVA 

(viz obr. 10). Slouží např. k osvětlení či temperování místností. Tento transformátor je 

napájený z energetické sítě 22 kV a zapíná se přes odpojovač Q 20.0. Výstupní napětí 

Obr. 12: Budova TM 
Malšice a připojení na 
trakční vedení. Vlevo je 
zpětné vedení, vpravo 
dole pohony úsekových 
odpojovačů. 
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transformátoru je 400 V. Záložním zdrojem z energetického systému je další transformátor 

o výkonu 40 kVA.  

K ovládání TM a zajištění chodu přístrojů a vypínačů slouží síť                            

110 V stejnosměrných, která je zajištěna dvěma sadami baterií (viz obr. 11) na sobě 

nezávislých s uzemněným středem přes relé. Jedna sada zajišťuje napájení technologického 

zařízení trakční měnírny (např. rozvaděčů, odpojovačů) a druhá sada zajišťuje napájení 

zařízení pro ústřední ovládání.  

Při nebezpečí (např. při ohrožení osob či živelné pohromě) se použije havarijní 

tlačítko, kterým se odpojí celý systém napájení od trakčního vedení, včetně trakčních 

transformátorů od energetického systému 22 kV. Celkem je zde 5 havarijních tlačítek:       

u vstupních vrat do kobky trakčních transformátorů (TU 1, TU 2); v rozvodně 22 kV; 

v rozvodně 1,5 kV; v místnosti kontroly a řízení TM – na velíně. 

 Trakční měnírna je ovládána ústředně dispečinkem SŽDC, SEE České Budějovice 

dálkovým kabelem nebo přes technologii GSM. Při výlukové činnosti (údržbě zařízení) se 

přepíná na dálkový provoz. Může být ovládána počítačem, který zaznamenává změny 

technologického zařízení a poruchové stavy. Dále se může trakční měnírna ovládat 

z příslušných řídících skříní tzv. místním ovládáním. 

 

 

2.3 Schéma trakční měnírny 
 

Třífázová rozvodna 22 kV je tvořena osmi kobkami. Kobka měření obsahuje 

pojistku a měřicí transformátor napětí. Kobka podélné dělení obsahuje odpojovač Q 40. 

Ten slouží k oddělení hlavní sběrny od obou přívodů. Využívá se při výluce a údržbové 

činnosti. Kobky vývodů TU1 nebo TU2 napájí vždy jeden z transformátorů. Vývod TVS 

směřuje k transformátoru 22/0,4 kV. Kobka rezervního TVS je prázdná. 

Z transformátorových usměrňovačů vstupuje plus pól do rozvodny 1,5 kV. Tam se nachází 

kobky jednotlivých napaječů. Při údržbě zařízení nebo poruše napaječe se používá 

pomocná sběrnice. Z napaječů je napětí vedeno přes úsekové odpojovače do troleje. Minus 

pól je z usměrňovačů připojen jako zpětné vedení na koleje.  

 

Pozn. Pro zjednodušení jsou v následujícím schématu vynechány měřicí transformátory 

proudu a napětí. Nachází se v kobkách u vypínačů. 
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Vytvořeno v programu Eagle 6.4.0 v režimu schematic, viz dále. 

 
Použité schématické značky: 

 

odpojovač 

pojistka 

 

transformátor 

měřicí transformátor napětí 

vypínač 

usměrňovač 

trojfázová soustava 
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Obr. 13: Průřez 
trolejovým 
vodičem 

3 Srovnání původního a současného napájecího systému 

 

 
3.1 Charakteristika 

 

Napájecí soustava 1,5 kV stejnosměrného napětí patří mezi nejstarší. Největšího 

rozmachu dosáhla, když začínala elektrizace železnic na přelomu 19. a 20. století.             

Již od počátku uvedení do provozu byla odborníky považována za nevhodnou. Proto se 

v současné době nerozvíjí a neaplikuje na další tratě. Pouze je udržován původní stav. 

Nejnižší přípustné napětí u této soustavy je 1000 V po dobu max. 2 minut. Nejvyšší 

přípustné napětí je 1950 V po dobu max. 5 minut.  

Nejnižší provozní napětí se počítá podle vzorce: 

      
           

   
 

             

   
        

kde: Ud je nejnižší přípustné napětí této soustavy 

rv = 10%; rezerva pro vyšší odběr vlaku 

 

Nejvyšší provozní napětí se počítá podle vzorce: 

      
          

   
 

            

   
          

kde: Uh je nejvyšší přípustné napětí této soustavy 

r = 5%; rezerva pro kolísání sítě 

 

Napájecí systém 1,5 kV byl aplikován na trati Rybník – Lipno, ale do současnosti 

se tam nedochoval. V roce 2003 byl tento systém změněn na střídavý 25 kV s připojením 

na hlavní trať. Přispěly k tomu ekonomické důvody.  

V České republice tento napájecí systém najdeme na důlní dráze v Sokolovské 

uhelné u Nového Sedla u Lokte. Ve světě se tato napájecí soustava uplatnila na tratích na 

jihu Francie a v Nizozemí. 
 

 
3.2 Trakční vedení 

 
Trakční vedení je nedílnou součástí napájecího systému, 

jelikož je nezbytné pro napájení kolejových vozidel. Přenos proudu 
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mezi trolejovým vedením a vozidlem zajišťuje sběrač neboli pantograf. Postupem času 

docházelo ke změnám trakčního vedení. 

Původně byly sloupy trakčního vedení dřevěné, vyrobené z impregnované kulatiny. 

Vzdálenost sloupů nepřesahovala na rovině 49 m. Trolejové měděné vodiče, viz obr. 13, 

měly průřez 65 mm2. Aby byl odstraněn tah způsobený váhou drátu, který namáhal sloupy, 

byly protilehlé sloupy spojeny dřevěnými vzpěrami. Dále byly oba dráty vychýleny ze 

středu max. o 30 cm, aby nedocházelo na jednom místě k opotřebení sběračů. U 

dvoupólového vedení bylo nutné izolovat vodiče rozdílné polarity v místě jejich křížení. 

Vodiče nesměly být propojeny ani při průjezdu vlaku, takže tyto krátké izolované úseky 

projížděla vozidla setrvačností. Vedení se chránilo proti blesku tykadlovými bleskosvody, 

které vedly do kolejnice. 

 V současné době je stále na trati trakční vedení z  roku 1938, kdy byla provedena 

rekonstrukce. Trakční vedení je řetězovkové svislé. Skládá se z nosného lana a samotného 

trolejového drátu, který je na něm zavěšený pomocí laníček. Tak je zajištěna téměř stejná 

výška vodiče nad kolejnicí a pružnost, která zabezpečuje přilnavost drátu ke sběrači            

i při větší rychlosti vozidla. Trolejové vodiče jsou měděné a mají průřez 100 mm2. 

Samozřejmě došlo k výměně některých vodičů a izolátorů. Izolátor odděluje trolejový drát 

od sloupu. Na „Bechyňce“ najdeme porcelánové izolátory. Sloupy trakčního vedení jsou 

ocelové a vysoké 11 m. V obloucích o menším poloměru najdeme sloupy vysoké 8 m. 

Výška vodiče nad temenem kolejnice je 5,5 m. 

 

3.3 Výpočet úbytků napětí na vedení 
 

Ve skutečnosti je do troleje dodáváno napětí cca 1700 V. Projevují se zde úbytky 

ve vedení. Obecně se větší úbytky ve vedení projevují právě na stejnosměrné napájecí 

soustavě. Střídavé napájení umožňuje použít podstatně vyšší napětí, a tím i přenos vyšších 

výkonů s menšími proudy a ztrátami. 

Provedl jsem výpočet úbytků napětí na trolejovém vodiči. Počítal jsem s traťovým 

úsekem Malšice – Bechyně o délce 13 km.  

Nejprve jsem počítal úbytek na původním trolejovém vodiči o průřezu S v době 

před rokem 1931, kdy nebyla v provozu měnírna v Bechyni a napájení zajišťovala táborská 

elektrárna. Za výkon spotřebiče dosazuji výkon elektrického vozu M 400. Napětí,        

které bylo v Malšicích dodáváno do troleje, mělo hodnotu 1632 V, a to proto, že do Malšic 
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bylo přiváděno zvláštní napětí z dynam z táborské elektrárny, aby se omezily ztráty. Měrný 

odpor mědi je dosazen při teplotě 20 °C. 

 

Známo:    

U = 116 V + 116 V + 1400 V = 1632 V 

l = 13000 m = 13 km 

    = 1,75*10-8  .m 

P = 180 kW = 180000 W 

S = 65 mm2 = 65*10-6 m2 
 

Odpor vedení 

   
     

 
 

               

       
       

 

Odpor vedení na jednom kilometru 

   
  

 
 

   

  
            

 

Proud, který prochází spotřebičem - elektrický vůz M 400 

  
 

 
 

      

    
          

 

Úbytek napětí na vedení 

                         

Úbytek je téměř čtvrtina původního napětí. 

 

Úbytek napětí na jednom kilometru 

   
  

 
 

   

  
      

 

Napětí, které naměříme na konci tratě v Bechyni 

                        

 

Poté jsem provedl výpočet úbytků ve vedení na trolejovém vodiči o průřezu S, 

který je na trati aplikován v současné době. Aby porovnání bylo objektivní, za výkon 
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spotřebiče opět dosazuji výkon elektrického vozu M 400. Napětí, které je v Malšicích 

dodáváno do troleje z tamější trakční měnírny, má hodnotu 1750 V. Měrný odpor mědi je 

dosazen při teplotě 20 °C. 

Známo: 

U = 1750 V 

l = 13000 m = 13 km 

    = 1,75*10-8  .m 

P = 180 kW = 180000 W 

S = 100 mm2 = 100*10-6 m2 

 

Odpor vedení 

   
     

 
 

               

        
       

 

Odpor vedení na jednom kilometru 

   
  

 
 

   

  
             

 

Proud, který prochází spotřebičem - elektrický vůz M 400 

  
 

 
 

      

    
         

 

Úbytek napětí na vedení 

                         

 

Úbytek napětí na jednom kilometru 

   
  

 
 

   

  
      

 

Napětí, které naměříme na konci tratě v Bechyni 

                        

 

Z výsledků plyne, že menší ztráty se projevují při současném napájecím systému, 

ale musíme přihlédnout k tomu, že nyní je do troleje dodáváno napětí zhruba o 100 V vyšší 

než před rokem 1938. Na výpočtech se mimo jiné ukazují vlastnosti elektrického odporu, 
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který je nepřímo úměrný průřezu vodiče a přímo úměrný délce vodiče. Z velikosti proudu 

můžeme určit zatíženost měnírny. Tento odebíraný proud je závislý na výkonu hnacího 

vozidla (lokomotivy), hmotnosti vlaku, sklonových poměrech trati a rychlosti (popř. 

zrychlení). Porovnáme-li táborskou elektrárnu s malšickou měnírnou, zjistíme,                 

že elektrárna byla více proudově zatížena. Je důležité si uvědomit, že v současné době je 

napájení na dráze Tábor – Bechyně dvoustranné, tedy že trať je napájena z jednoho místa 

na oba směry. Myslím si, že současný napájecí systém je pro tuto trať dostačující, pokud 

přihlédneme k provozním požadavkům. Pravidelně jezdí po trati v ranních hodinách 

vlaková souprava s elektrickou lokomotivou, po zbytek dne je nasazena motorová jednotka 

řady 814. Příležitostnou nákladní dopravu zajišťují dieselové lokomotivy. 
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4 Závěr 

 

Tato práce řeší problematiku elektrické dráhy Tábor – Bechyně a její napájecí 

systém. Práce poskytuje ucelený přehled o trati a o původním napájecím systému. Dále 

popisuje vývoj hnacích vozidel. Obsahuje podrobný popis trakční měnírny v Malšicích 

včetně schématu, které jsem vytvořil. Porovnáním původního a současného napájecího 

systému jsem zjistil hlavní odlišnosti obou systémů a našel rozdíly mezi táborskou 

elektrárnou a malšickou měnírnou. Napájecí systém se vyvíjel tak, jak se měnily nároky na 

provoz na trati. Následně jsem vypočítal úbytek napětí na původním a současném 

trolejovém vodiči. Výsledky ukázaly poměrně velké ztráty stejnosměrné napájecí soustavy. 
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