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Abstrakt 
Modernizace vhodných typů starších vozidel jako smysluplný způsob obnovy 

vozidlového parku. Zvýšení užitných vlastností modernizovaného vozidla, jeho výkonu 
a ekonomiky provozu, prodloužení jeho životnosti. Zajištění požadavků na 
nízkopodlažnost, zlepšení atraktivity a komfortu cestování. 
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Úvod 
Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a řešení dopravní obslužnosti území by mělo 

patřit ke strategickým prioritám každého regionu. Nekontrolovaný růst individuální 
automobilové dopravy může vést až ke kolapsu celého dopravního systému. Alternativou 
vůči individuální automobilové dopravě by měla být páteřní síť kolejové dopravy, která 
by splňovala kvalitní dopravní obslužnost, splňovala ekologické podmínky dopravy 
a využívala regionálních železničních tratí. 

Zvýšení atraktivity a nabídky veřejné dopravy je podmíněno zvýšením kvality 
dopravy, t.j. obnovou a údržbou dopravní cesty - ovlivňuje komfort jízdy, snižuje 
náklady na údržbu vozidel - a obnovou vozidlového parku. Tato obnova je samozřejmě 
možná nákupem moderních vlakových souprav např. typu Desiro, vyžaduje však 
pořizovací náklady řádově v miliardách korun a nelze takto v reálně krátké době 
dosáhnout plné obnovy vozidlového parku. K tomu je třeba uvažovat s inovací zařízení 
a vybavení pro údržbu těchto souprav. Na řadě tratí pak není využita jejich rychlost 
a provozními náklady ohrožují rentabilitu provozu. 

Smysluplným způsobem obnovy vozidlového parku se tak stává modernizace 
vhodných typů starších vozidel, kde s vynaložením třetinové pořizovací ceny k nové 
soupravě je možno získat soupravu se zvýšenou užitnou hodnotou, která řeší využití 
stávajícího vozidlového parku (např. nejrozšířenější regionální vozidlo - motor.vůz řady 
810 je provozováno v počtu cca  500 ks). I zde je možno modernizací splnit požadavky 
na moderní regionální vozidlo, t.j.: 

- efektivnost: zjednodušení obsluhy, snížení provozních nákladů, pořizovací cena 
- využitelnost: přeprava kol, kočárků, osob se sníženou pohyblivostí, snadná 

nakládka a vykládka/nástup a výstup; je podmíněno nízkopodlažností vozidla 
- přiměřený komfort, atraktivnost 
- optimální velikost/výkon 
 

Stručný popis soupravy 
Firma Pars nova, tradiční opravce kolejových vozidel tak přichází se soupravou, 

realizovanou modernizací dvounápravových motorových vozů řady 810 (případně 
přípojných vozů řady 010). Konstrukčně vychází z již realizovaných modernizací řady 
812 a 912 a je tvořena motorovým a řídícím vozem s možností zvýšení přepravní 
kapacity vložením rovněž rekonstruovaného přípojného vozu řady 010. Na vozidlech jsou 
dosazena nová čela s pevnostní konstrukcí zvyšujících pasivní bezpečnost stanoviště 
strojvedoucího. Přivrácená čela vozidel jsou opatřena průchodem krytým měchem, na 
vnitřní straně těchto čel jsou umístěny skříně pro umístění elektrického rozvaděče, 



vzduchové výzbroje a odkládací prostory pro personál. V motorovém voze je zrušeno WC 
a celý prostor pro cestující je od nástupních prostor oddělen prosklenými příčkami. 
V řídícím voze je 50 % podlahové části vozu řešeno jako nízkopodlažní s nástupem 
dvoukřídlými předsuvnými dveřmi, ovládanými tlačítky. V tomto prostoru je umístěno 
i WC přístupné cestujícím s omezenou pohyblivostí, je zde umožněna přeprava kol, 
kočárků a vozíčkářů.  

 

 
Obr. 1: Celkový pohled na soupravu 

 
Trakce je řešena dosazením přeplňovaného motoru LIAZ (alternativně MAN) ve 

spojení s hydromechanickou převodovkou Voith Diwa. Souprava je vybavena všemi 
moderní vozidlo charakterizujícím vybavením - elektronické ovládání trakce 
s automatickou regulací rychlosti, traťovým radiovým systémem, audiovizuálním 
informačním systémem pro cestující, na přání zákazníka i výdejním automatem jízdenek 
a označovači. Vybavení soupravy umožňuje jednomužnou obsluhu.  

 

Základní technické údaje 
Délka soupravy přes nárazníky  28,7 m 
Výška nízkopodlažní části na T.K.   0,57 m 
Rozvor náprav 8,0 m 
Uspořádání náprav 1´ A´  
Jmenovitá hmotnost soupravy 39,0 t 
Hmotnost plně obsazené soupravy 54,2 t 
Nejvyšší provozní rychlost 80 km/h 
Maximální tažná síla na háku 54 kN 
Akční rádius 900 km 
Počet míst k sezení 86 
Počet míst ke stání 115 
Výkon motoru 242 kW 
Palubní napětí 24V 
 

Závěrem 
Modernizovaná vozidla jsou samozřejmě omezena původní konstrukcí vozu 

a nemohou vyřešit všechny budoucí požadavky na odpovídající přepravu cestujících tak, 
jako to lze realizovat při konstrukci nového vozidla. Nabízí však v reálném čase vhodné 
řešení přepravy cestujících v regionech a vytváří předpoklady k postupnému doplňování 
vozidlového parku o vozidla nová. 
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