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Dvojkolí  
 
 

 
 
Typické železniční dvojkolí  se skládá ze dvou kol nalisovaných na nápravu. Obě kola jsou 
tak pevně mechanicky spojena s nápravou (železniční dvojkolí nemá žádný diferenciál tak jak 
jej známe třeba z náprav silničních vozidel). V kolejovém vozidle je dvojkolí uloženo pomocí 
valivých nebo, dnes již zřídka, i kluzných ložisek v ložiskových skříních. 
Náprava může být plná i dutá (např. ř. 471, 680). U parních lokomotiv s vnitřními válci se 
používají nápravy zalomené - k excentrické části je připojena ojnice. Zejména u 
nízkopodlažních tramvají bývají použity krátké nápravy pro jednotlivá kola. To umožňuje 
snížit střední část podvozku na minimum a vozidlo opatřit nízkou podlahou i v oblasti 
podvozku. Stejné uspořádání mají z důvodu možnosti změny rozchodu i vlaky Talgo. Jiná 
konstrukce umožňující změnu rozchodu spočívá na kolech uložených na nápravě posuvně 
(samozřejmě s aretací). 
Kola jsou provedena jako obručová nebo celistvá. Obručová kola jsou složena z disku nebo 
hvězdice, na které je za tepla natažená obruč. Celistvá kola, u kterých jsou disk a obruč 
tvořeny jedním dílem, postupně vytlačují kola skládaná. Jejich výhodou je především nižší 
hmotnost a nehrozí u nich nebezpečí uvolnění obruče. Po opotřebení je ovšem nutné vyměnit 
celé kolo. 
Zvláštní konstrukcí jsou kola skládaná, u kterých je mezi diskem a obručí, popřípadě mezi 
dvěma díly disku umístěna pryžová vložka. Toto má za cíl snížení hladiny hluku uvnitř 
vozidla, používá se většinou jen u vozidel metra a tramvají. Použití u jednotek ICE se 
neosvědčilo, lom složeného kola byl příčinou velkého železničního neštěstí u Eschede. 
Poháněná dvojkolí jsou navíc opatřena součástmi k přenosu hnací síly nebo kroutícího 
momentu na dvojkolí. Mezi nejobvyklejší způsoby patří ozubené kolo nalisované na nápravě, 
popřípadě unašeč dutého hřídele. U parních lokomotiv to jsou ojniční, resp. spojniční čepy 
zalisované do otvoru v zesíleném místě hvězdice kola. 
Některá vozidla na ozubnicových drahách mají dvojkolí doplněno o uprostřed umístěné 
ozubené kolo zabírající do ozubeného hřebene. 
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Popis a princip fungování 
Jízdní plocha kola má tvar odpovídající velmi přibližně výseku z rotačního hyperboloidu nebo 
soustavě komolých kuželů tak, aby se průměr kola směrem k vnějšímu okraji zmenšoval. 
Tento tvar kol zajišťuje stabilní vedení dvojkolí po kolejnicích i hladký průjezd obloukem. 
Pokud se dvojkolí posune za jízdy od osy koleje v příčném směru, začne se kolo vzdálenější 
od osy koleje odvalovat po větším průměru. Ujede proto za jednu otáčku delší vzdálenost než 
druhé kolo. V ideálním případě se dvojkolí staví v oblouku radiálně a projede jím bez smyků. 
Naopak v přímé koleji pak tato vlastnost způsobuje sinusový pohyb dvojkolí. Pokud je pojezd 
vozidla nevhodně konstruován, pokud vůle pohyblivých částí (zejména vedení dvojkolí) 
překročí jistou mez nebo pokud je účinek tlumení pohybů omezen, způsobí tento pohyb za 
„vhodných“ podmínek (rychlost, geometrická poloha koleje a její poruchy, tvar a opotřebení 
kolejnic) netlumené rozkmitání v příčném směru. Stabilizace kolejových vozidel během jízdy 
je velmi důležitá zejména při provozu moderních rychlovlaků typu TGV, AGV, Pendolino či 
Šinkansen. 
Na vnitřní straně dvojkolí jsou obruče kol navíc opatřeny okolky. Ty slouží jako bezpečnostní 
prvek proti vykolejení a pro hladký průjezd kolejových spojek, kolejových výměn resp. 
výhybek a křížení. 
Pro správnou funkci dvojkolí je důležitý jeho vztah k rozchodu kolejí. Rozdíl rozchodu koleje 
a rozchodu dvojkolí udává šířku tzv. kolejového kanálu. Tolerance rozchodů musí být takové, 
aby se šířka tohoto kanálu nedostala do záporných hodnot. U dvojkolí se obvykle udává 
hodnota rozchodu jako vzdálenost mezi vnějšími okraji okolků 10 mm pod styčnou kružnicí. 
V praxi se zjišťuje tak, že se změří rozkolí, tj. vzdálenost vnitřních ploch věnců kol, a k této 
hodnotě se připočtou šířky okolků. 
Pro normální rozchod platí dle vyhlášky UIC tyto hodnoty: 
Rozkolí: 1360 ±3 mm Rozchod: 1410 - 1426 mm Standardní rozchod, který se používá ve 
většině států, je 1435 mm. 
V obloucích malých poloměrů (u normálního rozchodu pod 300 m) se rozchod koleje 
rozšiřuje, aby byl zaručen hladký průjezd vozidel s více dvojkolími v jednom rámu - zejména 
se jedná o šestinápravová vozidla nebo parní lokomotivy. 



 3 

 Rozvor podvozku a setrva čnost 
Na hladký průjezd kolejového vozidla traťovými oblouky má také velký vliv pevný rozvor, 
t.j. konstrukční vzdálenost os krajních dvojkolí umístěných v jednom rámu bez možnosti 
natáčení. Při velkém pevném rozvoru se vozidlo v oblouku příčí, úhel náběhu vodícího kola 
roste (úhel mezi podélnou osou kola a osou kolejnice v místě styku), což vede ke zvýšení 
opotřebení a snížení bezpečnosti proti vykolejení. Kola se smýkají v příčném směru, okolek 
drhne o hlavu kolejnice, což způsobuje kromě opotřebení i nepříjemný hluk pozorovatelný 
zejména u tramvají. Ke zlepšení průjezdu obloukem se využívají různá opatření. U rámových 
lokomotiv šlo o běhouny a běžné podvozky, které naváděly pojezd do oblouku, u moderních 
vozidel je to především podvozkové uspořádání. Další opatření ke zlepšení průjezdu 
obloukem jsou zejména mazání okolků a natáčecí dvojkolí. Při použití natáčecích dvojkolí je 
zde nepříjemný důsledek - snížení stability chodu při vyšších rychlostech. Výsledná 
konstrukce je proto vždy kompromisem mezi těmito protichůdnými požadavky. 
Zvláštní konstrukci má pojezd vlaků Talgo - samostatně uložená kola nezpůsobují sinusový 
pohyb a jednonápravové podvozky jsou v oblouku nuceně natáčeny do radiálního směru. 
Jednonápravovými podvozky se samočinným natáčením dvojkolí se vyznačují i motorové 
vozy ř. 810 a jejich rekonstrukce. Dvounápravová vozidla mívají větší vůle ve vedení 
dvojkolí, které taktéž umožňují alespoň částečné natočení dvojkolí. Ale u vedoucího dvojkolí 
(první ve směru jízdy) někdy dochází k opačnému natočení, což průjezd obloukem ještě 
zhoršuje. 

 Hnací a sp řažená dvojkolí parních lokomotiv 
Hnací dvojkolí lokomotivy přenáší sílu parního stroje a tím vytváří tažnou sílu lokomotivy. 
Ojnice přitom působí na čepy hnacího dvojkolí umístěné excentricky vůči ose nápravy, tím 
dochází k převedení posuvného pohybu pístů na rotační pohyb dvojkolí. Tvar nápravy a 
umístění ojničních čepů jsou dány použitým parním strojem. 

• Nejjednodušší a nejrozšířenější je dvojválcová (dvojčitá, nebo dříve i sdružená) 
konstrukce s vnějšími válci. V tomto uspořádání je náprava přímá a ojniční čepy jsou 
zalisovány do kol. Čepy jsou vzájemně pootočeny o 90°, což umožňuje rozjezd z 
jakékoliv polohy. Nelze však toto uspořádání dynamicky vyvážit, což snižuje 
možnosti použití pro vyšší rychlosti. 

• Trojčité parní lokomotivy mají obvykle dva vnější a jeden vnitřní válec, což již vede k 
použití zalomené nápravy kvůli výstřednému umístění čepu ojnice středního válce. 
Všechny tři čepy jsou zpravidla vzájemně pootočeny o 120°. Toto uspořádání vede k 
dokonalejšímu vyvážení dynamických sil i k menší pulsaci tažné síly, což přispívá ke 
klidnějšímu chodu a k plynulejším rozjezdům 

• Dvojčité uspořádání s vnitřními válci, které se hojně používalo u nejstarších 
lokomotiv, vyžaduje nápravu 2x zalomenou s dvojitým středovým excentrem. 

Spřažená dvojkolí jsou spojena s hnacím dvojkolím prostřednictvím spojnic. Zjednodušeně 
lze říci, že použití spřažených dvojkolí zvyšuje tažnou sílu lokomotivy. Spojnice bývají 
umístěné na vnějších stranách kol, a to i u lokomotiv s vnitřními válci, aby se nemusely i u 
spřažených dvojkolí používat výrobně složitější zalomené nápravy. V některých případech 
pohání parní stroj jalový hřídel a lokomotiva má pouze spřažená dvojkolí. Stejné uspořádání 
bývá použito i u spojnicových lokomotiv moderních trakcí - např. u východoněmecké 
lokomotivy řady V 60 (106). 
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30 - náprava 
70 - kolo 
155 - styčná kružnice 
156 - vzdálenost styčných kružnic 
157 - průměr kola 
158 - dotyková kružnice 
159 - rozchod dvojkolí 
160 - rozkolí 
161 - osa rozkolí 
162 - středová rovina dvojkolí 
166 - délka nápravy 
167 - vzdálenost středů ložisek  
značení odpovídá TNŽ 28 2100 a 
předpisu ČD V 99/1 
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36 - sedlo kola 
37 - dřík 
38 - sedlo opěrného kroužku 
40 - čep ložiska 
42a - výkružek dříku 
42b - výkružek sedla opěrného kroužku 
42c - výkružek čepu ložiska 
43a - zaváděcí kužel sedla kola 
43b - zaváděcí kužel sedla opěr. kroužku 
43c - zaváděcí kužel čepu ložiska 
44 - čelo nápravy 
45 - středící důlek 
52 - díra pro šroub koncové desky 
163 - osa nápravy 
164 - základní hrana 
165 - vzdálenost základních hran 
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76 - věnec celistvého kola 
77 - náboj celistvého kola 
78 - deska celistvého kola 
82 - vnější čelo věnce celistvého kola 
86 - mezní drážka 
87 - přechodový kužel 
94 - tloušťka věnce celistvého kola 
95 - šířka věnce celistvého kola 
107 - vnitřní povrch věnce celistvého kola 
108 - upínací plocha 
155 - styčná kružnice 
174 - díra pro přívod kapaliny 
175 - kanálek pro tlakovou kapalinu 
176 - drážka pro tlakovou kapalinu 
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75 - obruč 
81 - vnitřní čelo obruče 
82 - vnější čelo obruče  
86 - mezní drážka  
(na vozech v režimu 
RIV musí být odstraněna) 
93 - tloušťka obruče 
96 - kotouč 
98 - náboj kotouče 
99 - odlehčovací drážka 
100 - věnec kotouče 
101 - deska kotouče 
103 - vzpěrný kroužek 
106 - unášecí díra 
155 - styčná kružnice 
157 - průměr kola 
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79 - okolek 
81 - vnitřní čelo obruče 
82 - vnější čelo obruče 
83 - dosedací plocha obruče 
84 - ozub 
85 - drážka vzpěrného kroužku 
86 - mezní drážka (na vozech v režimu  
       RIV musí být odstraněna) 
87 - přechodový kužel 
88 - vrchol okolku 
89 - vnější bok okolku 
90 - vnitřní bok okolku 
93 - tloušťka obruče 
95 - šířka obruče 
152 - výška okolku 
155 - styčná kružnice 
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98 - náboj hvězdice 
100 - věnec hvězdice 
102 – paprsek 
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Výroba kol: 
 

 
 
 
 
 
O dotykové plošce, valivém odporu a adhezním přenosu sil 
 
Princip odvalování ocelového kola po ocelové kolejnici je stejně starý jako železnice sama. 
Toto technické řešení pohybu dopravního prostředku po jízdní dráze má své výhody 
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i nevýhody. Jednoznačným pozitivem je velmi nízká energetická náročnost takového druhu 
dopravy. Deformace ocelového kola a ocelové kolejnice je totiž i při velmi vysokém zatížení 
malá, což má za následek nízkou hodnotu valivého odporu a z ní vyplývající nižší 
energetickou náročnost. Zatímco obvyklá hodnota měrného valivého odporu je v případě 
silničních vozidel (resp. pneumatik na asfaltové vozovce) asi 80 N/t, v případě železničních 
vozidel je tato hodnota přibližně osmkrát nižší. Pro názorné přiblížení toho, na jak malé 
plošce se odehrává přenos veškerých sil mezi kolem a kolejnicí, je na přiloženém obrázku 
zobrazena dvojice otisků dotykových ploch kol loženého čtyřnápravového nákladního vozu 
o hmotnosti 90 t. Tato dotyková plocha, která je v ideálním případě eliptického tvaru, má 
velikost asi jako otisk palce (tj. cca 1,5 až 2,5 cm2), a přitom na ní jenom ve svislém směru 
působí statická síla cca 110 kN. Mezi nevýhody ocelových kol na ocelových kolejnicích však 
patří relativně nízká hodnota dosažitelného součinitele adheze, a to jak pro rozjezd, tak 
zejména pro brzdění. Adhezí se přitom rozumí schopnost přenosu tečných (tažných 
a brzdných) sil při odvalování kola po kolejnici a součinitel adheze je bezrozměrná veličina 
vyjadřující poměr tečné a svislé kolové síly. Za sucha je možné dosáhnout součinitele adheze 
asi 0,4, na mokrých a navíc znečistěných kolejnicích však tato hodnota může klesnout i pod 
0,1. Například při návrhu adhezních brzd se proto z bezpečnostních důvodů obvykle uvažuje 
s maximální využitelnou hodnotou součinitele adheze 0,15. 
 

 

 

 
 
Jak přinutit dvojkolí, aby projelo obloukem? 
Dvojice železničních kol nalisovaných na nápravě tvoří velmi tuhý celek zvaný železniční 
dvojkolí . Toto dvojkolí vykonává dvě základní funkce – nese a vede vozidlo. Při průjezdu 
vozidla, resp. dvojkolí obloukem je však nutné, aby vnější kolo urazilo delší dráhu, než kolo 
vnitřní, jelikož se pohybuje na větším poloměru. Z automobilní techniky je nám známa 
konstrukce diferenciálu, umožňujícího rozdílné otáčky vnějšího a vnitřního kola jedné 
nápravy při průjezdu zatáčkou. V případě klasického železničního dvojkolí však rozdílné 
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otáčky kol nejsou s ohledem na jeho konstrukci možné. Jak tedy zajistit, aby se dvojkolí 
mohlo obloukem odvalovat bez prokluzů kol a z nich vyplývajícího opotřebení kol a kolejnic? 

 

 

 

 
 
Klíčem k řešení je tvar jízdního obrysu kol dvojkolí, konkrétně kuželovitost jízdní plochy. 
Princip diferenciálního efektu dvojkolí s kuželovými jízdními plochami je znázorněn na 
přiloženém obrázku. Při průjezdu obloukem se dvojkolí vlivem působení odstředivé síly 
mírně posune směrem k vnější kolejnici, čímž dojde zároveň k posunutí dotykových bodů 
(resp. dotykových plošek) mezi koly a kolejnicemi. Díky tomu se vnější kolo odvaluje na 
větším poloměru než kolo vnitřní. Tento princip tedy umožňuje do určité míry kompenzovat 
rozdílnost délky dráhy, kterou musí urazit vnější a vnitřní kolo dvojkolí v oblouku. Není-li 
rozdíl poloměrů kol dostatečný (v obloucích malých poloměrů), dochází zpravidla na 
vnitřním kole k prokluzům. Tyto prokluzy mají za následek zvláštní formu opotřebení hlav 
kolejnic v obloucích malých poloměrů – tzv. vlnkovitost kolejnic. Ta je mimo jiné původcem 
nepříjemného "hučivého" zvuku a vibrací ve vozech (například při jízdě oblouky na trati 
prvního koridoru mezi Brnem a Blanskem, kde se při modernizaci nepodařilo trať vedenou 
údolím Svitavy dostatečně "narovnat"). 
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Z důvodu lepší průjezdnosti oblouky tedy byla dvojkolí železničních vozidel "odjakživa" 
opatřována kuželovými jízdními obrysy, které měly v oblasti jízdní plochy konstantní 
kuželovitost. V souvislosti s rostoucí rychlostí vlaků ve 20. století se však ukázalo, že 
kuželové jízdní obrysy nejsou zcela vhodným řešením. Dvojkolí s těmito jízdními obrysy kol 
má totiž při jízdě v přímé koleji tendenci k sinusovému vlnivému pohybu, přičemž délka vlny 
tohoto pohybu nezávisí ani na amplitudě sinusovky, ani na rychlosti jízdy. Se zvyšující se 
rychlostí se tudíž zvyšuje i frekvence sinusového pohybu, s čímž souvisí i rostoucí dynamické 
účinky na vozidlo i na trať a zhoršující se kvalita jízdních vlastností vozidla. Aby bylo možné 
vozidla s dvojkolími opatřenými kuželovými jízdními obrysy provozovat vyšší rychlostí, bylo 
nutné u nich mimo jiné snížit právě hodnotu kuželovitosti. Dvojkolí s jízdními obrysy se 
sníženou hodnotou kuželovitosti však zase nejsou vhodná pro průjezd oblouky, protože rozdíl 
poloměrů obou kol je při stejném příčném posunutí dvojkolí vůči koleji nižší. Tato dvojkolí se 
proto v provozu opotřebovávala ještě rychleji než dvojkolí s klasickými kuželovými jízdními 
obrysy, a bylo tedy potřeba najít řešení tohoto problému. 
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Pracovníci železničního výzkumu si všimli, že se kuželový jízdní obrys velké části vozidel 
provozovaných na dané železniční síti po čase opotřebí do určitého stabilizovaného 
křivkového tvaru. Tento poznatek dal vzniknout tzv. křivkovým jízdním obrysům, které se 
vyznačují tím, že část jejich jízdní plochy není definována přímkou, ale křivkou; kuželovitost 
jízdní plochy tudíž není konstantní. Příkladem takového obrysu je jízdní obrys známý jako 
UIC-ORE neboli ORE S1002 vyvinutý v Německu. Ač je rozdíl mezi dvojkolím s kuželovým 
a křivkovým jízdním obrysem kol na první pohled prakticky neviditelný (rozměry jízdních 
obrysů se liší v řádu milimetrů), rozdíly v jízdních vlastnostech vozidel vybavených těmito 
dvojkolími jsou zcela zásadní! Zavedením křivkových jízdních obrysů je tak možné snížit 
opotřebení nejen kol, ale i kolejnic (a tím zároveň snížit provozní náklady), dále zlepšit 
průjezdnost vozidla oblouky (je možné dosáhnout daleko příznivějšího rozdílu valivých 
poloměrů jednotlivých kol dvojkolí) a také zvýšit bezpečnost proti vykolejení (křivkové jízdní 
obrysy mívají v porovnání s obrysy kuželovými větší úhel sklonu okolku). Zároveň křivkové 
jízdní obrysy umožňují i provoz vozidel vysokými rychlostmi při vyhovujících jízdních 
vlastnostech. 
 
I když se z výše uvedeného může na první pohled zdát, že se s příchodem křivkových jízdních 
obrysů kol vyřešily všechny možné "nešvary" železničních vozidel, od opotřebovávání kol 
a kolejnic až po neklidnou jízdu vozidel, skutečnost je trochu složitější. Křivkové jízdní 
obrysy železničních kol sice představují mocný nástroj k ovlivnění dynamických vlastností 
kolejových vozidel, vždy je však nutné posuzovat vozidlo v kombinaci s tratěmi, na nichž je 
provozováno, jako jeden celek. Ve vztahu k jízdním vlastnostem vozidla jsou totiž kromě 
vzájemného vztahu dvojkolí a koleje velmi důležité i další parametry, zejména tuhosti 
a tlumení vazeb ve vedení dvojkolí vozidla a v jeho vypružení, rozměrové a hmotnostní 
parametry jeho konstrukčních částí a vůbec celá koncepce vozidla, především však řešení jeho 
pojezdu. Při nevhodné kombinaci podmínek vztahu dvojkolí–kolej a charakteristik vazeb 
v pojezdu vozidla se může za určitých podmínek (např. při nadměrném opotřebení některých 
dílů vedení dvojkolí) při jízdě vyššími rychlostmi v přímé koleji rozvinout tzv. nestabilní 
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chod, při němž dochází k nadměrnému příčnému kmitání dvojkolí. S nestabilitou je spojeno 
i zvýšené namáhání konstrukce vozidla a železničního svršku příčnými silami a u osobních 
vozů i snížení jízdního komfortu. Tento jev je možné zaznamenat například u některých 
vozidel s podvozky typu Görlitz V nebo 26-2.8. 

Základním jízdním obrysem pro železniční kola - obručová i celistvá je obrys UIC-ORE. Tento obrys vznikl jako 
"obrys opotřebený" - tedy bery v úvahu způsob opotřebení jízdní plochy dvojkolí a snaží se jej minimalizovat. Do 
31.12.1987 bylo přípustné při obnově obrysu používat i obrys kuželový. Jak již bylo uvedeno obrys kola se soustruží 
při výrobě u samostatných - celistvých kol na karuselech, před nalisováním kola na nápravu. U obručových kol a p
obnově jízdního obrysu u celistvých kol tažených kolejových vozidel je prováděna obnova na speciálním kolovém 
soustruhu. U lokomotiv se provádí obnova obrysu dvojkolí při vyvazovacích opravách stejnou technologií a mimo 
tyto opravy na speciálních podúrovňových soustruzích. Před obnnovou obrysu při opravách předchází zjištění 
opotřebování - optických měřícím stavem, měřidlem obrysu, případně je soustruh schopen změřit opotřebení sám a 
stanovit optimální tloušťku odebírané třísky. U výkonných kolových soustruhů se odebírá jedna tříska až 10 mm, 
proto je možné obnovit obrys většinou jednou pracovní operací. V Česku jsou používány kolové soustruhy firem 
Hegenscheidt a Rafamet. Firma Hegenscheidt sídlila do roku 1945 v Ratiboři a v Ratibor-Hammer dnes Kuznia 
Ratiborska - zde z pozůstatků vznikla polská firma Rafamet. Firma Hegenscheidt přesídlila po roce 1945 do mě
Erkelenz v Německu. V současné produkci jsou soustruhy průjezdné s automatickým odměřením jízdního obrysu a 
stanovení optimální třísky pro obnovení jízdního obrysu dvojkolí. Nejmodernější soustruhy mají přídavné zařízení k 
opracování brzdových kotoučů nalisovaných na nápravě.  
Polemika okolo používání profilu UIC-ORE (správně profil ORE S 1002), který má souvislost se sklonem kolejnic 
1:40, u ČD je mimo koridory používán sklon 1:20. Při problémech s koly z materiálu R7T u motorových vozů
je u některých vozů zkoušen jízdní obrys KVMZ, který aplikuje sklon 1:20 na jízdní obrys UIC-ORE, vzhledem k 
tomu, že jsou provozovány pouze na tratích s tímto uložením kolejnic.. 

Jízdní obrys UIC-ORE - oblast postupné změny je definována tabulkou bodů 

Jízdní obrys UIC-ORE s okolkem ztenčeným o 10 milimetrů. Tento jízdní obrys je použit například u třínápra
vových podvozků nákladních vozů Px.  
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Používají se obrysy s okolkem ztenčeným o 2, 5,10 a 15  
milimetrů - zejména u vícenápravových podvozků.. 

 

 
Optické měření profilu dvojkolí Podúrovňový CNC soustruh Kolový soustruh H165 CNC

 
 
 
 



 17 

 
 
Dvojkolí pro lokomotivu DJ1 od  
firmy Siemens. Jedno z  
nejtěžších dvojkolí vyráběných 
ve firmě Bonatrans.  
Dvojkolí je s brzdovými kotouči  
na kole a s pohonem s přenosem 
hnací síly na nápravu.  
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Lokomotivní dvojkolí pro  
lokomotivy Euroshuttle  
převodovkou s přenosem 
hnací síly přes dutou 
hřídel na kolo; před montáží  
ložiskových domků 
 
 


