
MODERNIZOVANÁ NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJ K3R-N 
 

Jiří SCHREIER 
Ing. Jiří SCHREIER, MBA, Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, Šumperk 

 

Abstrakt 
Modernizace stávajícího tramvajového vozidla podle požadavku zákazníka tak, aby 

byla splněna podmínka poměrného zastoupení plochy s nízkou podlahou pro ulehčení 
nastupování tělesně postižených cestujících a cestujících s rozměrnými zavazadly, 
zlepšena kultura cestování a minimálně zachovány jízdní vlastnosti původního vozidla. 
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Úvod 
Stále více se objevují požadavky provozovatelů městské hromadné dopravy na 

tramvajové vozidlo, které bude schopno realizovat požadavky na přepravu cestujících se 
sníženou pohyblivostí, cestujících upoutaných na invalidní vozík a ulehčí nástup matkám 
s kočárky za úměrné finanční náklady. V tomto duchu jsou posuzovány možnosti nákupu 
nových vozidel v porovnání s komplexní modernizací vybraných typů a jejich přestavby 
na vozidla částečně nová, která rovněž splňují požadované vlastnosti v relativně dobré 
životnosti. Na základě průzkumu technických a technologických možností realizace a ve 
spolupráci s technicky Dopravního podniku města Brna vznikl projekt komplexní 
modernizace a přestavby tramvaje K2 na částečně nízkopodlažní vozidlo. 

 
Obr. 1 Celkový pohled na vozidlo K3R-N 



 

Stručný popis vozidla 
Daný vůz řeší kromě prodloužení životnosti původního vozidla K2 také zvýšení 

atraktivnosti vozidla pro cestující a řidiče, snížení provozních nákladů a v neposlední 
řadě též odstranění některých provozních nedostatků vozidla. 

Nová jednosměrná tříčlánková osminápravová 100% adhezní tramvaj K3R-N vznikla 
přestavbou a modernizací staré jednosměrné dvoučlánkové šestinápravové tramvaje K2 
vložením nízkopodlažního článku mezi oba původní články. Nízkopodlažní článek byl 
vyroben nově, je tvarově a rozměrově odvozen od hrubé stavby tramvaje typu K2 
a tvoří nízkopodlažní část tramvaje K3R-N. Vložený nízkopodlažní střední článek je lehké 
ocelové konstrukce a konstrukčně je přizpůsoben krajním článkům vozu K2. Vůz má 
čtyři trakční podvozky o rozvoru 1900 mm, které jsou záměnné. Vozidlo má jedno 
stanoviště řidiče. Pro ovládání tramvaje při jízdě vzad je vybaveno pomocným zadním 
stanovištěm. Elektrická výzbroj CEGELEC pro pohon vozidla je umístěna v původních 
prostorech zrychlovače a přístrojových rámů. K chlazení trakčních kontejnerů 
a trakčních motorů krajních článků jsou použity třífázové motorventilátory (vždy jeden 
motorventilátor pro podvozek či jeden kontejner pohonu). Pro chlazení trakčních motorů 
u podvozků pod přechody jsou použity čtyři jednofázové motory. K napájení palubní sítě 
24V a dobíjení vozové baterie slouží místo původního motorgenerátoru statický měnič 
SMT 6,3. K napájení palubních sítí 3x230/400V, 30-65Hz a 3x400V, 50Hz slouží statický 
měnič SMTS 7,5N. Polopantograf je elektricky ovládán s možností nouzového ručního 
ovládání. K řízení vozidla je použit ruční řadič 6KRD42. Nově je uspořádán vnější 
i vnitřní design vozidla. Změněna jsou informační a další pomocná zařízení pro cestující 
i pro řidiče. 

Vůz splňuje zvýšené nároky na komfort cestujících (částečně nízká podlaha, nový 
interiér, moderní elektrická výzbroj, nové řízení vozu) a pro provozovatele vznikl nový 
vysokokapacitní částečně nízkopodlažní vůz. 

 

Základní technické údaje 
 

 Hodnota 
Délka skříně vozidla 28 250 mm 
Šířka skříně vozidla 2 500 mm 
Vzdálenost otočných čepů podvozků 6400 / 7850 / 6400 mm 
Výška podlahy nad TK 890 / 375 mm 
Počet trakčních podvozků 4 
Hmotnost prázdného vozidla 36 200 kg 
Hmotnost plně obsazeného vozidla 56 990 kg 
Počet míst – včetně invalidních vozíků: 
sezení 
stání 
invalidní vozík 
celkem (včetně řidiče) 

 
57 
222 
2 
280 

Počet míst – mimo invalidních vozíků : 
sezení 
stání 
invalidní vozík 
celkem (včetně řidiče) 

 
57+ 2 sklopná sedadla 
238 
0 
297 

 

Provedení vozidla 
Původní vozidlo K2 Dopravního podniku města Brna prošlo kompletní rekonstrukcí. 

To znamená, že obě čelní vozidla byla odstrojena, podrobena důkladné kontrole 



a opravě hrubé stavby skříně společně s realizací konstrukčních úprav na vnitřních 
čelech vozidel pro uložení a montáž středního článku. Obě vozidla byla vybavena 
laminátovými čely provedení “KOTAS“. 

Střední, nízkopodlažní článek, byl zkonstruován a následně vyroben nově podle 
požadavků provozovatele. Jeho součástí je instalace nástupní plošiny a realizace 
nouzového východu kompletně nové konstrukce, který splňuje požadavky na rychlé 
a bezpečné opuštění vozidla v případě havárie. 

 
Pojezd vozidla 
Pojezdová část vozidla zůstává původní – do vozidla jsou dosazeny čtyři původní 

repasované podvozky. Jedinou podstatnou změnou na podvozcích je změna brzdového 
systému, kdy je staré provedení nahrazeno novými kotoučovými brzdami DAKO M1. 

 
Elektrická část vozidla  
Elektrická výzbroj PROGRESS IV je určena pro stejnosměrnou napájecí soustavu 

se zápornou polaritou v troleji, pro pohon stejnosměrných sériových trakčních motorů 
řízenými polovodičovými pulsními měniči a je schopna rekuperace energie do sítě 
v režimu brždění – dodavatel firma CEGELEC. Pro řízení vozidla je použit 
mikroprocesorový distribuovaný řídicí systém CECOMM taktéž od firmy CEGELEC. 

Vůz je řízen ručním řadičem jízdy a brzdy, umístěném na předním stanovišti. 
V řadiči je integrován reverzační přepínač, jež je s ovládací pákou vzájemně blokován. 
Funkce „mrtvý muž“ je zajištěna spínačem v rukojeti řadiče tak, aby řidič musel po dobu 
jízdy mít ruku umístěnou na rukojeti.  

Na zadním čele je umístěno pomocné stanoviště řidiče pro manipulační zpětný 
pojezd. Ovládací prvky jsou umístěny pod zamykatelným krytem. Funkce manipulačního 
pojezdu je vázána na předepsané nastavení řídících prvků na předním řídícím stanovišti.  

Provedení elektrických rozvodů vozu odpovídá ČSN 34 1510 / Z5 a ČSN EN 50 153. 
 
Stanoviště řidiče 
Stanoviště řidiče je provedeno ve zvětšeném půdorysu oproti původnímu vozu K2. 

Před řidičem je nový panoramatický panel s ovládacími a kontrolními prvky, zobrazovací 
jednotkou diagnostického systému, řídícím počítačem informačního systému 
a ukazatelem tachografu. Po levé straně má řidič ruční jízdní a brzdový řadič, kterým 
jsou nahrazeny původní nožní pedály jízdy a brzdy. Součástí zástěny za řidičem, 
oddělující stanoviště od prostoru pro cestující, je integrovaná skříň elektrického zařízení 
vozu. Na její stěně, obrácené do stanoviště řidiče, je umístěn pomocný kontrolní 
a ovládací panel řidiče s odpojovačem.  

Pro zajištění kvalitního pracovního prostředí řidiče je použita sedačka typu C.I.E.B. 
560 00/111 s pneumatickým vypružením, dvěmi loketními opěrkami a opěrkou hlavy. 
Seřízení v podélném směru a seřízení sklonu opěradla a výškové nastavení je řešeno 
mechanicky. Dalším bodem je větrání kabiny řidiče a to buď přirozeně samovolnou 
výměnou vzduchu po odklopení výklopné části okna kabiny, nebo nuceně 
prostřednictvím klimatizační jednotky umístěné na střeše nad řídícím stanovištěm, příp. 
zapnutím ventilátoru kaloriferu. 

 
Nástupní plošina 
V prostoru pod podlahou u nástupních dveří nízkopodlažního článku je umístěna 

nájezdová rampa NP-04 od firmy CTS Servis spol. s.r.o. Okřínek – Poděbrady. Tato 
plošina umožňuje nástup a výstup cestujících na invalidních vozících a cestujících 
s kočárky. 

 

Zkoušky vozidla 
Vozidlo úspěšně absolvovalo zkušební program podle požadavků normy 

ČSN 28 1300 a podle specifikace požadavků Drážního úřadu Praha. Střední článek prošel 
jak statické tak dynamické pevnostní zkoušky. Celé vozidlo pak prošlo zkouškami 



trakčních charakteristik, EMC, jízdními zkouškami bez a s cestujícími, měřením 
hlučnosti, posouzením Státního zdravotního ústavu z hlediska bezpečnosti práce 
a ovlivnění cestujících provozem vozidla. 

 

Závěrem 
Užitné hodnoty modernizovaného (rekonstruovaného) vozidla můžeme shrnout do 

následujících bodů: 
 
 • Částečná nízkopodlažnost – střední článek 
 • Vysoký komfort pro cestující 
 • Maximální přepravní kapacita 
 • Moderní design 
 • Výhodná cena 
 • Nízké náklady na provoz 
 • Vysoká dynamika jízdy 
 
A zároveň můžeme uvést klady a zápory projektu : 

 
Klady : Zápory : 
• maximální dynamika jízdy • vozidlo nelze rozpojit 
• nízkopodlažní vstup 
• průchozí celý vůz 
• použití osvědčených komponentů 

 
Vložením nízkopodlažního článku do modernizované tramvaje K2 vzniklo tříčlánkové 

tramvajové vozidlo určené pro jednosměrný provoz. Nový typ vozu je označen K3R-N. 
Souprava je určena pro tratě s trakční soustavou 600 V DC a rozchodem 1435 mm. 
Realizací tohoto projektu vznikl nový vůz s plánovanou životností 20 let, který reaguje 
na požadavek nízkopodlažnosti, zajišťuje dobrou dynamiku jízdy a vysokou obsaditelnost 
vozidla a komfort pracoviště řidiče za velmi efektivně vynaložené náklady. 
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