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3. Druh a název drážního vozidla, pro které technické podmínky platí 

 

       Tyto technické podmínky platí pro zkoušení a přejímku úzkorozchodných motorových vozů 

řady M 27.0 (805.9). TP jsou zpracovány ve smyslu § 62 odstavce 1 písmeno a a § 63 odstavce 1, 

vyhlášky MD č.173/95 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Názvoslovné normy a definice zvláštních pojmů 

 

 Názvosloví použité v těchto TP odpovídá příslušným ČSN a TNŽ. 

 

5. Všeobecné údaje 

 

5.1. Stručný popis koncepce 
 

Úzkorozchodný motorový vůz řady M27.0 je čtyřnápravové hnací drážní vozidlo 

s hydromechanickým přenosem výkonu, které určeno pro přepravu osob.  

Pohon vozidla zajišťuje spalovací motor MAN spolu s hydromechanickou reverzační 

převodovkou Clark. Výkon spalovacího motoru se kardanovými hřídeli dále přenáší přes doplňkovou 

převodovku na nápravové převodovky hnacího podvozku. Obě nápravové převodovky hnacího 

podvozku jsou spojeny kardanovým hřídelem. Druhý podvozek je bez pohonu, tzn. běžný. 

  Na obou koncích vozidla je na pravé straně ve směru jízdy vytvořen prostor pro stanoviště 

strojvedoucího, na levé straně vedle stanoviště jsou umístěné vstupní dveře pro cestující. Uprostřed 

vozidla je vstupní prostor s dalšími vstupními dveřmi z obou stran vozidla. Tento vstupní prostor 

rozděluje vnitřní prostory vozidla na dva nestejně velké oddíly pro cestující.  

Na zadním konci motorového vozu je umístěno WC a samostatný prostor, ve kterém je 

umístěn vytápěcí teplovodní agregát Eberpächer. Agregát slouží k vytápění prostorů pro cestující a 

stanovišť strojvedoucího. 

 

5.2. Provozní určení drážního vozidla 

 
Úzkorozchodný motorový vůz řady M27.0 je provozně určen pro traťovou službu v osobní 

přepravě na regionálních drahách o rozchodu 760 mm rychlostí do 50 km/h (včetně).   

 

5.3. Klimatické a geografické podmínky, v nichž lze drážní vozidlo provozovat 

 
- nadmořská výška       do 1 000 m, 

- teplota okolního vzduchu      od -30°C do +40°C, 

- relativní vlhkost vzduchu      max. 80%. 
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6. Základní technické údaje 
 

6.1. rozchod      750 / 760 mm 

6.2. nejvyšší provozní rychlost    50 km/h 

6.3. hmotnost drážního vozidla    24 000 kg  (se 2/3 zásob) 

6.4. hmotnost podvozku     3 100 kg (běžný)  

        3 400 kg (hnací) 

6.5. hmotnost na nápravu     7 000 kg 

6.6. hmotnost drážního vozidla připadající na podvozek 11 750 kg 

6.7. přechodnost drážního vozidla    IV 

6.8. obrys pro drážní vozidlo    statický 

6.9. maximální šířka     2 400 mm 

6.10. maximální výška     3 300 mm 

6.11. délka přes spřáhla     15 920 mm 

6.12. délka přes čelníky     15 300 mm 

6.14. rozvor drážního vozidla     10 700 mm 

6.15. rozvor podvozku     1 700 mm 

6.16. vzdálenost středů otáčení podvozků   9 000 mm 

6.17. délka převislého konce drážního vozidla  2 610 mm 

6.18. jmenovitý průměr kola     750 mm 

6.19. jízdní obrys kola     ČSD pro úzkorozchodná vozidla 

(dle TNŽ 28 2181) 

6.20. nejmenší jmenovitý poloměr oblouku při průjezdu  

traťovou rychlostí     75 m 

6.21. nejmenší jmenovitý poloměr oblouku při průjezdu 

omezenou rychlostí a při dalších omezeních 50 m 

6.22. jmenovitý poloměr oblouku vydutého a vypouklého 

 zaoblení koleje v podélně orientované vertikální rovině,  

 po níž může vozidlo ještě bezpečně projet  nezjištěno 

6.23. bezpečnost vozidla za kvazistatických podmínek 

 na mezní nerovnosti koleje     vyhovuje vyhlášce ČSN EN 14 363 

6.24. pevnostní parametry drážního vozidla   nezjištěno 

6.25. odpor podvozku proti natáčení    nezjištěno 

6.26. rozložení kolových sil na základě hysterezních křivek vyhovuje vyhlášce 173/1995 Sb. 

6.27. účinky působení vozidla na trať za jízdy   nezjištěno 

6.28. bezpečnost vozidla proti vykolejení za jízdy  > 2,3 

6.29. chodové vlastnosti drážního vozidla včetně čísla 

jakosti chodu Wz      do 2,5 (téměř dobrý) 

6.30. druh táhlového ústrojí     středové spřáhlo, tzv. bosenského  

        typu 

6.31. druh narážecího ústrojí     středové spřáhlo, tzv. bosenského  

        typu 

6.32. spojovací prvky vzduchové soustavy umístěné  

na čele drážního vozidla    2 ks kohout a spojka brzdového  

potrubí 

6.33. spojovací prvky elektrické soustavy umístěné na čele 

 drážního vozidla     nejsou 

6.34. uspořádání dvojkolí     B´2  

6.36. výkon na háku trvalý     75 kW 

6.38. rychlost při trvalém výkonu    5,2 km/h 

6.39. tažná síla na háku při trvalém výkonu   50,8 kN  

6.41. maximální tažná síla na háku    51,5 kN 

6.42. maximální rychlost hnacího drážního vozidla při  

přepravě ve vlaku     50 km/h 

6.46. dosažitelný součinitel adheze vozidla na suché 

 koleji       0,33 

6.47. součinitel využití adheze    0,98 
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6.48. velikost převodu v nápravové převodovce  3,559 

6.49. druh použitého přenosu výkonu mezi spalovacím 

 motorem a hnacím dvojkolím    hydromechanický 

6.50. počet míst k sezení a stání    52 / 34 

6.56. hmotnost plně obsazeného drážního vozidla 

 pro přepravu osob     32 000 kg 

 

6.64. Hydromechanický přenos výkonu 

 

6.64.1. maximální výkon na háku     85 kW 

6.64.2. maximální tažná síla na háku     51,5 kN 

6.64.3 hodinová rychlost drážního vozidla při maximálním 

výkonu motoru      40 km/h 

6.64.4. uspořádání převodovky ( druh a počet použitých 

 hydraulických strojů)     měnič, 1 ks 

6.64.5. použitý způsob reverzace ( v převodovce, 

 na hnacích nápravách)     v převodovce 

6.64.6. počet převodových stupňů    3 

     

7. Technické údaje hlavních uzlů a komponentů 

 
7.9. Akumulátorové baterie 
 

7.9.1. typ (výrobce)      AKUMA    

7.9.2. druh       olověná startovací,   

7.9.3. kapacita      180 Ah,    

7.9.4. jmenovité napětí     12 V DC,    

7.9.5. hmotnost      100 kg,     

7.9.6. počet kusů na drážním vozidle    2 ks,     

 

7.10. Brzda 

 

7.10.1. druh a typ      tlakovzdušná, Knorr  

7.10.2. hlavní údaje o prvcích brzdové výstroje    

         - rozvaděč samočinné brzdy     Knorr KE1a-SL 

         - počet rozvaděčů samočinné brzdy    1 

         - brzdič samočinné brzdy     Knorr St 60 

         - počet brzdičů samočinné brzdy    2 

- brzdič přímočinné brzdy Knorr St 60 společný se samočinnou 

brzdou 

 - počet brzdičů přímočinné brzdy   2 

 - provedení ruční brzdy      vřetenové 

         - způsob ovládání ruční brzdy     kolem umístěným na představku 

 - počet bržděných dvojkolí ruční brzdou   2 + 2 

 - ovládání záchranné brzdy    táhly v prostorech pro cestující 

 - počet záklopek záchranné brzdy   3 

7.10.3. údaje o brzdícím účinku jednotlivých brzd   P 20 t  

r 7 + 7 t 

 

7.11. Vzduchojemy  

        hlavní  přídavný  

7.11.1. objem       150 l  100 l  

7.11.2. jmenovitý tlak      1,0 MPa 1,0 MPa  

7.11.3. počet       2  1  

7.11.4. počet a typ pojistných ventilů, 

množství vypouštěného vzduchu   HEROSE G1/2, 2 ks 

       zaručený výtokový objem 536 kg/h 
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7.11.5. typ, průměr a třída přesnosti tlakoměrů   prům. 80 mm, přesnost 1,6 % 

7.11.6. průměry vzduchového potrubí    1“, ¾“ ½“   

7.11.7. způsob odstraňování kondenzátu   pneumaticky ovládaný ventil na 

odolejovači, odvodňovacími kohouty 

na vzduchojemech 

 

 

7.12. Kompresor 

7.12.1. druh a typ      2HS3-63/75   

        tříválcový, dvoustupňový, 

7.12.2. příkon na hřídeli jmenovitý    3,5 kW,    

7.12.3. množství vzduchu nasátého za jednotku času  21 m
3
/hod,   

7.12.4. jmenovitý přetlak dodávaného vzduchu   0,8 MPa,   

7.12.5. způsob chlazení kompresoru    vzduchové,   

7.12.7.  hmotnost      68 kg,    

7.12.8. počet kusů na vozidle     1,    

 

7.13. Provozní hmoty 

7.13.1. množství a druh oleje v kompresoru   1,2 kg oleje M 7 ADS V.  

7.13.2. množství a druh oleje ve všech převodovkách 

 - hydromechanická     52 l, OTHP 3 

 - přídavná      6 l, PP90 

 - nápravová převodovka 2A100    8 l, PP90 

 - nápravová převodovka 2A100    8 l, PP90 

7.13.3. zásoba vody      57 l 

- užitková – WC      

7.13.4. zásoba a druh písku     40 kg, křemičitý 

7.13.6. druh a zásoba paliva     nafta motorová, 270 l 

7.13.7. množství a druh oleje v motoru    22 l oleje M 7 ADS V. 

7.13.8. množství a druh kapaliny v chladicím okruhu motoru 57 l, Fridex Stabil ředěný  

destilovanou  

vodou v poměru 1 : 1,5 

obvod vytápění      200 l, Fridex Stabil ředěný 

 destilovanou vodou v poměru 1 : 1,5 

 

7.14. Měřící, kontrolní a signalizační přístroje 

Na řídícím pultu na obou stanovištích strojvedoucího jsou umístěny : 

- dvojitý tlakoměr - tlak v hlavních vzduchojemech a v hlavním potrubí, 

- jednoduchý tlakoměr - tlak v brzdovém válci, 

- tlakoměr olejového okruhu mazání motoru, 

- teploměr chladící vody motoru, 

- tlakoměr mazacího tlaku oleje hydromechanické převodovky, 

- teploměr oleje hydromechanické převodovky, 

- otáčkoměr spalovacího motoru, 

- signálky – porucha nabíjení baterie, 

          - přehřátí vody chlazení motoru, 

    - přehřátí oleje motoru, 

    - poklesu tlaku oleje motoru, 

    - signalizace vyřazení směru, 

    - zaúčinkování relé poruchy  

 

7.15. Nátěry 

 

Vnější nátěr je proveden následovně: 

- hlavní rám a pojezd      email syntetický 

- skříň          email syntetický  
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       Vnější ochranné nátěry vyhovují prostředí se stupněm korozívní agresivity 2. Vnitřní nátěr 

přední stěny stanoviště je proveden syntetickým lakem, ostatní stěny obou stanovišť a stěny 

služebního oddílu jsou obloženy deskami.  

 

    Na bocích skříně jsou umístěny tyto nápisy : 

- označení vlastníka, 

- řada a evidenční číslo, 

- výrobní štítek (odlitek), 

- jmenovitá hmotnost drážního vozidla, 

- druh brzdy a brzdové váhy pro jednotlivé režimy brždění, 

- rozvor drážního vozidla, 

- délka vozidla přes spřáhlové ústrojí, 

- údaje o vážení vozidla, 

- místa pro zvedání vozidla, 

- označení vozové třídy, 

- počet míst k sezení 

 

Na čele vozidla jsou umístěny tyto nápisy : 

- evidenční číslo (nápis), 

- označení hlavního brzdového potrubí. 

  

Na každém stanovišti strojvedoucího jsou umístěny tyto nápisy : 

- nejvyšší rychlost  50 km/h., 

- řada a evidenční číslo. 

 

 Dále budou na vozidle umístěny tyto nápisy : 

- na vzduchojemech (datum provozní revize a tlakové zkoušky), 

- na skříni akumulátorových baterií (značka elektrické zařízení), 

- na plnícím hrdle palivové nádrži (objem palivové nádrže 270 l).    

 

7.16. Spalovací motor 

7.16.1. typ, výrobce a počet kusů na vozidle   D2156HM6U,RÁBA–MAN, GYÖR,  

1 ks 

7.16.2. jmenovitý výkon     141 kW 

7.16.3. jmenovité otáčky     2100 ot/min 

7.16.4. volnoběžné otáčky     550 ot/min
 +100 ot/min 

7.16.5. maximální otáčky     2300 ot/min 

7.16.6. pracovní cyklus      čtyřdobý  

7.16.7. způsob dopravy paliva do válců    přímý vstřik  

7.16.8. počet a uspořádání válců    6 válců v řadě 

7.16.9. vrtání válce      121 mm 

7.16.10.zdvih pístu      150 mm 

7.16.11.objem válců      10 344 dm
3 

7.16.12.kompresní poměr     17 : 1 

7.16.13.palivo       nafta motorová  

7.16.14.max. měrná spotřeba paliva při plném výkonu  224 g/kWh 

7.16.15.spotřeba paliva při volnoběžných otáčkách  1,3 kg/h 

7.16.16.tlak oleje provozní     0,3 MPa 

7.16.17.spotřeba oleje      0,7 % spotřeby paliva 

7.16.17.způsob chlazení motoru     kapalinou 

7.16.19.emise škodlivin      vyhovuje předpisu EURO 0 

7.16.20.způsob spouštění motoru    elektrickým spouštěčem 

7.16.21.hmotnost „suchého“ motoru    850 kg 

7.16.22.teplota pracovních médií ve spalovacím motoru   

 zaručující startovatelnost    - 10 °C 

 

7.17. Hydromechanická převodovka  
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7.17.1. typ, výrobce a počet kusů na drážním vozidle  16HRS 5302-704 , Hydromecanika 

 Brasov,  1ks  

7.17.2. maximální přenášený výkon    158 kW při 2200 ot/min 

7.17.3. maximální přípustná provozní teplota   

hydraulického oleje     120 °C 

7.17.4. minimální účinnost jednotlivých 

hydrodynamických strojů    75 % 

7.17.5. maximální součinitel znásobení momentu  3,05 

7.17.6. maximální vstupní otáčky a moment   2310 1/min, 660 Nm 

7.17.7. maximální výstupní otáčky a moment   2300 1/min, 150 Nm  

7.17.8. způsob chlazení hydraulického oleje   výměník olej - voda 

7.17.9. hmotnost „suché“ převodovky    815 kg  

7.17.10.počet převodových stupňů, včetně velikosti  stupeň       vpřed         vzad 

 příslušného převodu         1             3,38          3,29 

            2             1,96          1,91 

            3             0,99          0,96 

7.17.11.způsob ovládání převodovky    vzduchem, pomocí 

elektropneumatických ventilů 

 

7.18. Mechanická převodovka  

7.18.1. typ a počet kusů na drážním vozidle   R1-A20DP, 1ks 

7.18.2.  maximální přenášený výkon    160 kW 

7.18.3 počet převodových stupňů vč.  

velikosti příslušného převodu    1,  i = 1,33 

7.18.4. maximální vstupní otáčky a moment   2300 1/min, 150 Nm  

7.18.5. maximální výstupní otáčky a moment   1750 1/min, 200 Nm 

7.18.6. způsob ovládání převodovky    není ovládána 

7.18.7. mazání a chlazení     rozstřikem, chlazení žebrováním  

na skříni  

7.18.8. hmotnost suché převodovky    145 kg 

 

7.18.1. typ a počet kusů na drážním vozidle   2A100, 1ks 

7.18.2.  maximální přenášený výkon    160 kW 

7.18.3 počet převodových stupňů vč. velikosti  

příslušného převodu     2, 

i = 2,117 – kola s čelním ozubením 

i = 1,681 – kola s kuželovým zubením 

i = 3,557 – celkový 

7.18.4. maximální vstupní otáčky a moment   1750 1/min, 200 Nm  

7.18.5. maximální výstupní otáčky a moment   855 1/min, 425 Nm 

7.18.6. způsob ovládání převodovky    není ovládána 

7.18.7. mazání a chlazení     čerpadlem, chlazení povrchem  

7.18.8. hmotnost suché převodovky    637 kg 

 

7.18.1. typ a počet kusů na drážním vozidle   1A100, 1ks 

7.18.2.  maximální přenášený výkon    160 kW 

7.18.3 počet převodových stupňů vč. velikosti  

příslušného převodu     1, i = 1,681 – kola s kuželovým 

zubením 

7.18.4. maximální vstupní otáčky a moment   855 1/min, 425 Nm  

7.18.5. maximální výstupní otáčky a moment   510 1/min, 720 Nm 

7.18.6. způsob ovládání převodovky    není ovládána 

7.18.7. mazání a chlazení     čerpadlem, chlazení povrchem  

7.18.8. hmotnost suché převodovky    454 kg 
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7.22. Pomocná zařízení 

 Nabíjecí generátor 

7.22.1. typ a výrobce      443 113 518 811, PAL Kroměříž  

7.22.2. druh        trojfázový, střídavý s vestavěnou  

regulací a usměrňovačem 

7.22.3. jmenovitý výkon     2,1 kW 

7.22.4. jmenovité napětí     28 V 

7.22.5. jmenovitý proud     75 A 

7.22.6. jmenovité otáčky     6000 ot/min 

7.22.7. způsob chlazení      vlastní, vzduchem 

7.22.8. hmotnost      13,6 kg 

7.22.9. počet kusů na drážním vozidle    2 ks 

7.22.10.způsob jištění      pojistkou 

 

 Spouštěč spalovacího motoru 

7.22.1. typ a výrobce      0 001 217 0020 BOSCH 

7.22.2. druh       s výsuvnou kotvou 

7.22.3. jmenovitý výkon     6,6 kW 

7.22.4. jmenovité napětí     24 V 

7.22.5. jmenovitý proud     148 A 

7.22.7. způsob chlazení      vlastní, vzduchem 

7.22.8. hmotnost      18,5 kg 

7.22.9. počet kusů na drážním vozidle    1 ks 

 

7.25. Typ zařízení pro kontrolu bdělosti osoby řídící drážní vozidlo 

  

Zařízení pro kontrolu bdělosti osoby řídící drážní vozidlo je na vozidle od výrobce. Jedná se o 

zařízení typu „ mrtvý muž“. 

 

 

8. Popis drážního vozidla 

 
 Úzkorozchodný motorový vůz  řady A20P ( MBxd2 ) byl vyráběn závodem FAUR 

v Bukurešti v letech  1982 – 1986 pro potřeby polských úzkorozchodných železnic.  

Vozidlo je skříňové konstrukce se dvěma čelními stanovišti strojvedoucího, dvěmi nestejně 

velkými oddíly pro cestující, které jsou odděleny středovým nástupním prostorem. Vozidlo je 

konstrukčně určeno pro provoz na dráze regionální a na vlečkách na tratích o rozchodu 760 mm 

rychlostí do 50 km/h včetně.  

 

Hnací soustrojí 

Hnací soustrojí je uložené pod rámem vozidla a je sestaveno z naftového spalovacího motoru 

Rába MAN o instalovaném výkonu 141 kW při 2100 ot/min., hydromechanické převodovky Clark 16 

HRS 5302. V prostoru spalovacího motoru je umístěn nabíjecí alternátor s vestavěnou regulací a 

v samostatné skříni kompresor.  

Ovládání otáček spalovacího motoru je nepřímé pomocí vzduchem ovládaného bloku řízení 

otáček motoru.  

 

Pohon pojezdu 

Na výstup hydromechanické převodovky je přes kardanový hřídel připojena přídavná 

převodovka, která přizpůsobuje celkový převod nápravových převodovek výstupu hydromechanické 

převodovky. Z této převodovky je přes další kardanový hřídel poháněna převodovka typu 2A100 na 

druhé nápravě na hnacím podvozku. Z převodovky 2A100 je krátkým kardanovým hřídelem poháněna 

převodovka na první nápravě.  
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Brzda 

Mechanická část brzdy na podvozku je ovládána dvěmi brzdovými válci. Každý brzdový válec 

ovládá jednu stranu podvozku, obě nápravy. Stojan ruční brzdy je umístěn na každém čele 

v nástupním prostoru. Ruční brzda působí vždy na přilehlý podvozek, na obě strany.  

Vzduchová část brzdy se skládá ze sdruženého brzdiče (ovládá přímočinnou i samočinnou 

brzdu), stupňovitě odbrzďovatelného brzdového rozvaděče Knorr KE1 a 8“ brzdových válců. 

Přímočinné brzdy navzájem a samočinná brzda jsou vzájemně propojeny přes dvojité zpětné záklopky. 

Na každém stanovišti strojvedoucího je umístěna záklopka záchranné brzdy. V oddílech pro cestující 

jsou umístěna táhla záchranné brzdy, pomocí lankového systému je ovládána záklopka záchranné 

brzdy na WC. 

 

 Vzduchová výstroj 

Hlavním zdrojem stlačeného vzduchu je kompresor 2HS3, poháněný pomocí klínových 

řemenů od předního konce naftového motoru. Regulace dodávky tlakového vzduchu z hlavního 

kompresoru je provedena pomocí spouštěče kompresoru, který spíná v závislosti na tlaku vzduchu 

v hlavních vzduchojemech. Tlakový vzduch je veden do hlavních vzduchojemů o celkovém objemu 

300 l, které jsou zavěšeny na hlavním rámu pod podlahou vozu a ze kterých je vzduch dále rozváděn 

na místa jejich spotřeby. Mimo brzdu je tlakový vzduch dále používán pro ovládání 

elektropneumatických spínacích prvků ovládání spalovacího motoru, hydromechanické převodovky, 

pískování a pro houkačky.  

Schéma tlakovzdušných okruhů je uvedeno v příloze 10.2. těchto technických podmínek. 

 

 

Elektrická výzbroj 

K ovládání vozidla slouží přístroje s ovládacím napětí 24 V DC.   

Většina elektrické výzbroje je soustředěna do dvou řídících pultů a dvou ovládacích 

rozvaděčů. Na řídících pultech na stanovištích strojvedoucího jsou umístěny ovladače a sdělovače, 

potřebné pro ovládání vozidla. Osvětlení vnitřních prostorů se ovládá z ovládací skříně, která je 

umístěna nad levým čelním oknem předního nástupního prostoru. Obsahuje potřebné jističe a ovládací 

přepínače vnitřního osvětlení. 

Elektrická výzbroj zabezpečuje následující funkce : 

- ovládání spalovacího motoru, 

- ovládání hydromechanické převodovky, 

- spouštění spalovacího motoru, 

- pohon ventilátorů topení a ofukování čelních skel, 

- dobíjení akumulátorových baterií, 

- osvětlení vnitřních prostorů vozidla, 

- osvětlení návěstních světel a reflektorů, 

- přenos informací o činnosti vozidla na stanoviště strojvedoucího, 

- pohon stěračů čelních oken, 

- ohřev vytápěcího okruhu nezávislým topením Eberspächer Hydronic, 

- kontrolu bdělosti strojvedoucího za jízdy vozidla. 

  Popis funkce elektrické výzbroje je uveden v návodu na obsluhu a údržbu vozidla, schéma 

elektrických obvodů je v příloze 10.6. těchto technických podmínek. 

 

 Skříň vozidla 

 Skříň vozidla je tvořena z ocelových profilů, které jsou z vnější strany oplechovány. Pro vstup 

do vozidla jsou určeny boční vstupní dveře středového nástupního prostoru. Dále je možno použít levé 

vstupní dveře na každém čele vozidla. V oddílech pro cestující jsou použita vyklápěcí okna. 

  

 Chladící systém 

       Chladící systém spalovacího motoru je uzavřený. Cirkulaci chladící kapaliny zabezpečuje 

vodní čerpadlo, které je součástí spalovacího motoru. Sacím potrubím čerpadla proudí chladící 

kapalina z vodního chladiče, který je umístěn na v bloku chladičů před spalovacím motorem. Pohon 

ventilátoru chlazení vody je zajištěn pomocí klínových řemenů od spalovacího motoru. Z výtlaku 

vodního čerpadla proudí voda přes výměník tepla voda – olej chlazení hydromechanické převodovky a 
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přes další výměník voda – olej chlazení oleje spalovacího motoru do prostoru hlav a válců spalovacího 

motoru.  

 Schéma chladícího systému je uvedeno v příloze 10.7. těchto technických podmínek. 

 

       Palivový systém 

       Palivový systém sestává z palivové nádrže upevněné pod rámem vozidla a dále z prvků, které 

jsou součástí dodávky spalovacího motoru a jsou přímo na něm namontovány. Vzájemné propojení 

spalovacího motoru a palivové nádrže je provedeno sacím a vratným potrubím. Na palivovou nádrž je 

dále připojen teplovzdušný naftový agregát, na jehož přívodním potrubí je rovněž namontován 

uzavírací ventil. 

Schéma palivového systému je uvedeno v příloze 10.11. těchto technických podmínek. 

 

 Vytápěcí systém 

       Pro vytápění prostorů pro cestující je použit nezávislý vytápěcí agregát Eberpächer Hydronic 

30W. Vytápěcí agregát je umístěn v samostatném oddílu naproti WC.  

Vlastní vytápění prostorů pro cestující je provedeno teplovodními radiátory, které jsou 

umístěny na bočních stěnách. Vytápění stanovišť strojvedoucího je připojeno na vytápění prostorů pro 

cestující.  

Schéma vytápěcího systému je uvedeno v příloze 10.12. těchto technických podmínek. 

 

 

9. Bezpečnost, hygiena a ovlivnění vnějšího prostředí 

 
9.1.  Určená technická zařízení použitá na drážním vozidle 

Dle zákona o drahách č.266/1994Sb. patří k určeným technickým zařízením na lokomotivě : 

- elektrická výzbroj, 

- tlakové nádoby včetně bezpečnostní výstroje. 

 Určená technická zařízení jsou provozována v souladu s Vyhl. č.100/95 Sb. v platném znění 

 

9.2.  Rušení radiového a televizního příjmu, zabezpečovacího zařízení a telefonního provozu 

Hodnoty nepřevyšují maximální hodnoty stanovené souborem technických norem řady ČSN 

EN 50121. 

 

9.3.1. Použitý způsob ochrany před nebezpečím dotyku s horkými nebo pohybujícími se 

částmi, částmi pod napětím a neživými částmi elektrických strojů a přístrojů 

Nebezpečnými horkými částmi jsou výfukové potrubí a tlumič výfuku a dále nezávislé naftové  

topení Eberspächer Hydronic. Výfukové potrubí je chráněno kryty, tlumič výfuku je chráněn 

izolací a polohou, která neumožňuje náhodný dotyk horkých částí. Naftové topení je umístěno 

v samostatném uzavřeném prostoru. 

Rotující části (kloubový hřídel, ventilátor chlazení) jsou chráněny umístěním pod rámem 

vozidla. 

Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí je provedena ve smyslu ČSN EN 50 153 a 

ČSN 332000-4-41 : 

- pomocné obvody malým napětím 24 V DC v síti PELV, kryty a přepážkami 

- doplňujícím pospojováním - „ukostřením“  

9.3.2. Výstražné barevné nebo reflexní označení čel drážních vozidel 

Vozidla je opatřeno béžovými pruhy na čele vozidla 

 

9.3.3. Použitá zařízení pro signalizaci poruchových a nebezpečných stavů drážního vozidla 
Na obou řídících pultech je instalována optická signalizace jednotlivých poruchových stavů. 

Jedná se o tyto sdělovače : 

   - porucha nabíjení baterie, 

          - přehřátí vody chlazení motoru, 

    - přehřátí oleje motoru, 

    - poklesu tlaku oleje motoru, 

    - signalizace vyřazení směru, 

    - zaúčinkování relé poruchy  
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9.3.4. Maximální elektrický odpor dvojkolí, měřený mezi obručemi nebo celistvými koly 

Hodnota elektrického odporu dvojkolí vyhovuje požadavkům příslušných předpisů. 

 

9.4.  Použité protipožární zařízení a hasicí přístroje 

Vozidlo je vystrojeno potřebným počtem hasících přístrojů. Tyto jsou umístěny na 

stanovištích strojvedoucího.   

 Pro vybavení drážních vozidel hasicími přístroji a pro jejich umístění platí TNŽ 28 0399. 

 

9.5.  Použité nehořlavé materiály 

Řešení vozidla využívá výroby z kovových dílů. Tepelná a hluková izolace je v třídě 

hořlavosti B. Obložení stanovišť a prostorů pro cestující je řešeno z nehořlavých desek 

Rezopal. třídy hořlavosti B.  

 

9.6.  Velikost přechodového odporu všech vodivých částí vozidla vůči koleji 

 Velikost vyhovuje požadavkům ČSN EN 50153. 

 

9.7.  Vnější hluk emitovaný drážním vozidlem 

 Stojící vozidlo LAeq = 73  dB 

 Jedoucí vozidlo  LAeq  = 82 dB 

 

9.8.  Podmínky pro mechanizované mytí a čištění 

    Nepředpokládá se, že vozidlo bude mechanizovaně myto a čištěno. 

 

9.9.  Opatření proti úniku škodlivých látek mimo vozidlo 
Rám vozidla pod hnacím agregátem má v sobě vytvořenu záchytnou vanu proti úniku 

škodlivých látek z mazacího a chladicího okruhu agregátu. Vana je dimenzována pro 

zachycení celkového objemu olejové nebo chladící náplně spalovacího motoru. 

Spalovací motor drážního vozidla množstvím a složením emisí vyhoví předpisu EURO 1, 

vytápěcí agregát množstvím a složením emisí vyhoví předpisu EURO 1.  

 

 

9.10.  Způsob zabezpečení stanoviště osoby řídící drážní vozidlo z hlediska pasivní bezpečnosti 

ve vztahu k deformacím vyvolaným nežádoucími vnějšími silami 

Čelo vozidla a stanoviště strojvedoucího je řešeno s použitím ocelových profilů (stojiny rámu 

skříně vozidla), které je propojeno s profily bočnic skříně vozidla. 

 

9.12.  Druh použitých oken a skel 

       Všechna okna jsou opatřena bezpečnostními skly dle ČSN 70 1500 a ČSN 70 1550. 

 

9.13.  Druh použitých dveří 

Pro vstup do vozidla jsou použity jednokřídlé dveře, vždy na levé straně představků. Další 

vstupní dveře jsou z obou stran ve středním nástupním prostoru. 

Vnitřní dveře uzavírají z obou stran malý i velký oddíl pro cestující. Malý oddíl je oddělen 

dveřmi od předního nástupního prostoru a středního nástupního prostoru, velký oddíl je 

oddělen dveřmi od středního nástupního prostoru a zadního nástupního prostoru. Dveře jsou 

vždy řešeny jako průhledné s bezpečnostním sklem. 

 

9.14. Únikové cesty pro případ nebezpečí 

Úniková cesta ze stanoviště strojvedoucího je uvažována do nástupního prostoru a dále do 

oddílů pro cestující.  

 

9.15.  Vybavenost vozidlovou radiostanicí 

Vzhledem k použitému sdělovacímu zařízení provozovatele (síť GSM) nebude zatím na 

vozidle radiostanice dosazována. V dispozici stanoviště je pro případnou pozdější montáž 

uvažován dostatečný prostor. 
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9.16. Použitý systém osvětlení 

       Vnější osvětlení je na každém čele vozidla zajištěno: 

- dvěmi návěstními svítilnami bílé barvy umístěnými v dolní části čela vozidla 

- dvěmi návěstními svítilnami červené barvy umístěnými v dolní části čela vozidla 

- jedním středovým reflektorem umístěným uprostřed horní části čela vozidla nad čelními okny. 

 

9.17. Osvětlení prostoru a přístrojů na stanovišti osoby řídící drážní vozidlo  

Vnitřní osvětlení stanovišť osoby řídící drážní vozidlo je zajištěno žárovkovými stropními 

svítidly, přístroje na řídícím pultu jsou vybaveny vlastním osvětlením, jehož intenzitu je 

možno seřídit. 

Prostory pro cestující jsou osvětleny zářivkovými svítidly. Nouzové osvětlení je řešeno jako 

žárovkové a je zabudováno do těles zářivkového osvětlení. 

  

9.18. Použitá tepelná a protihluková izolace 

       Pro izolaci stěn, stropu a podlahy je použita izolace Orsil. 

 

9.19. Použitý způsob vytápění stanoviště strojvedoucího 

Vytápění stanovišť je teplovodní, zdrojem teplé vody je nezávislé teplovodní topení 

Eberspächer Hydronic 30W. Na každém stanovišti jsou dva výměníky, z nichž jeden má 

upraveny hubice pro ohřev čelních skel a druhý je použit pro vytápění prostoru stanoviště. 

Prostory pro cestující jsou vytápěny teplovodními radiátory, které jsou umístěny pod 

ochrannými kryty na boční stěně. 

  

9.20. Použitý způsob regulace vytápění  

U teplovodního vytápění stanovišť je regulace otáček ventilátoru  ruční, dvoustupňová a to pro 

každé stanoviště samostatně. Dále je každé stanoviště vybaveno prostorovým termostatem pro 

automatickou regulaci topení.  

Naftové topení se reguluje automaticky v závislosti na teplotě ohřívaného média. 

   

9.21. Použitý způsob větrání stanoviště osoby řídící drážní vozidlo 
       Stanoviště jsou větratelná pomocí bočních spouštěcích oken.  

 

9.25. Vnitřní hluk a infrazvuk na stanovišti osoby řídící drážní vozidlo 
       Stojící i jedoucí vozidlo LAeq  = 78 dB. 

 

9.27. Vibrace na stanovišti strojvedoucího 

 Vibrace vyhovují limitům dle ČSN ISO 2631-1/1985. 

 

9.28. Způsob zabezpečení stanoviště osoby řídící vozidlo proti vnikání výfukových plynů  

Výfuk spalovacího motoru je vyveden nad střechu vozidla v místech středního nástupního 

prostoru. 

   

9.29. Uspořádání stanoviště strojvedoucího 

Vnitřní stanoviště strojvedoucího je patrné ze schématu, které je přílohou 10.8. těchto 

technických podmínek. 

 

9.30. Typ a rozměry sedadla osoby řídící drážní vozidlo 

Na stanovištích strojvedoucího jsou použita sedadla schválená pro užití v drážních vozidlech, 

 

9.32. Použitý typ zařízení pro mazání okolků včetně druhu použitého maziva 

Na vozidle je dosazení tukového mazání okolků dvojkolí – technologie .  

 

9.33. Opatření proti oslnění 

Čelní okna před strojvedoucím jsou opatřena stahovacími roletami. Vrchní nátěry panelů 

uvnitř kabiny jsou provedeny matnou barvou. 

 



  - 14 - 

9.46. Použitý systém klimatizace 

 Vozidlo není vybaveno klimatizací. 

 

9.49. Ergonomie a použité materiály. 

Uspořádání stanoviště respektuje přirozené pohyby člověka. Rozmístění ovládacích prvků 

umožňuje ovládání ve stoje a v sedě. 

 

 

10. Přílohy 

 
10.1. typový výkres vozidla v měřítku 1 : 50 

10.2. schéma všech tlakovzdušných okruhů 

10.3. schéma ruční a tlakovzdušné brzdy – mechanická část 

10.4. trakční charakteristika 

10.6. schéma elektrické výzbroje 

10.7. schéma chladicího systému 

10.11.  schéma palivového systému 

10.12.  schéma vytápěcího systému 

10.14.  uspořádání pohonu 

 

 

11.1 Udržovací řád a návod k obsluze drážního vozidla 

 

Udržovací řád a návod k obsluze drážního vozidla jsou vydány samostatně. 

 

11.2.  Hodnoty mezních technických stavů pro zajištění bezpečného provozování 

 Udané hodnoty v dokumentaci výrobce budou plně respektovány.  

 

11.3. Seznam souvisejících norem a technických předpisů 

 
ČSN 01 1300   Zákonné měřící jednotky. 

ČSN 03 8009   Povrchová ochrana kovů nátěrem. 

ČSN 03 8240   Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi. 

TNŽ 28 0085   Vnější označení motorových a elektrických lokomotiv. 

ČSN 28 0104   Hluk. Metody měření hluku železničních kolejových vozidel. 

TNŽ 28 0399   Hasicí přístroje pro železniční kolejová vozidla. Všeobecné předpisy. 

TNŽ 28 1012   Dílenská zkouška hnacích vozidel. 

TNŽ 28 2181  Surové a opracované obruče. Rozměry. 

TNŽ 28 4604   Vzduchojemy kolejových vozidel. Technické předpisy. 

TNŽ 28 4613   Spojkový kohout AKH. 

TNŽ 28 7202   Předpisy pro vnitřní vybavení kolejových vozidel. Elektrické osvětlení. 

TNŽ 28 7204   Vnější osvětlení hnacích kolejových vozidel. 

ČSN 30 2008   Motory automobilové. Zkoušky na brzdovém stanovišti. 

ČSN 332000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN EN 50 121  (soubor) Drážní zařízení. - EMC 

ČSN EN 60 077 (soubor) Drážní zař. – Elektrické zařízení drážních vozidel 

ČSN EN 50153 ed.2 Drážní zař. - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem 

 el.proudem 

ČSN 36 2255   Elektrické přístroje hnacích vozidel. 

ČSN 65 6506   Motorové nafty. 

ČSN 70 1500  Bezpečnostní sklo vrstvené. Sklo pro zasklívání čelních oken dopravních 

prostředků. Společná ustanovení. 

ČSN 72 1203   Křemenné písky technické. 

ČSN EN 286-3   Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. 

               Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a  

   pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel. 
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ČD V 15/II   Předpis pro údržbu a opravy brzdových zařízení železničních   

   kolejových vozidel. 

ČD V 95/5   Předpisy pro svařování kolejových vozidel. 

ČD V 99/1   Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel 

Zákon č. 266/1994     - Zákon o drahách v platném znění 

Vyhláška ministerstva dopravy č. 100/1995  - Řád určených technických zařízení v platném znění 

Vyhláška ministerstva dopravy č. 173/1995  - Dopravní řád drah v platném znění 

 

 

11.4. Seznam souvisejících mezinárodních norem a doporučení 

 
UIC 623-2  Zkoušky pro dieselové motory hnacích vozidel. 

UIC 541-07  Brzda. Předpisy pro konstrukci různých brzdových součástí.  

 

 

11.5. Seznam provedených zkoušek 
1. Hluk emitovaný motorovým vozem M27.001 P25-020-08 

2. Měření kolových sil – tlaků motorového vozu M27 001,  

rozchod 750 mm – zkrucovací zkoušky P29-096-07 

3. Zkouška chodových vlastností motorového osobního vozu M27 001 P22-044-08 

4. Vibrační zkouška motorového osobního vozu M27 001 P26-060-08 

5. Zkouška brzd motorového vozu M27 001 P20-034-08 

6. M 27 001 – Zkouška dle ČSN EN 50 121-3-1 08-10 

 

11.6. Seznam dokumentace vozidla 
 

1.  Typový list 

2. Trakční charakteristika 

3.  Pasporty tlakových nádob 

4.  Zkušební protokoly armatur 

5.  Protokol právnické osoby o prověření určeného technického zařízení tlakového 

6.  Protokol právnické osoby o prověření určeného technického zařízení elektrického 

7.  Revizní zpráva (výchozí) elektrického zařízení vozidla 

8.  Záznam o měření a vážení vozidla 

9.  Průkazy způsobilosti tlakových nádob 

10.  Průkaz způsobilosti elektrického zařízení drážního vozidla 

11.  Průkaz způsobilosti drážního vozidla 

12.  Zápis o technicko-bezpečnostní zkoušce 

13.  Zápis o technické prohlídce dle přílohy č. 6 Vyhlášky ministerstva dopravy č.173/1995 Sb. 

14.  Zápis o stacionární zkoušce brzdy 

15.  Zápis o provedení zkoušek za jízdy  

16.  Zápis o provedených změnách drážního vozidla 



 

PŘÍLOHY 



 

Příloha 10.6 

– 

Schéma elektrické výzbroje 


