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Abstrakt 
Modernizace a rekonstrukce vhodných typů starších vozidel jako smysluplný způsob 

obnovy vozidlového parku. Řídící vůz jako významný článek ekonomiky provozu 
vytvářením tzv.vratných souprav. Respektování požadavků na intermobilitu. 
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Úvod 
Jedním z efektivních způsobů řešení obnovy vozidlového parku jsou modernizace a 

rekonstrukce vhodných typů starších vozidel, umožňující provozovateli za nepoměrně 
nižší cenu než nákup srovnatelného nového vozidla zefektivnit provoz a nabídnout 
cestující veřejnosti současným podmínkám odpovídající kvalitu. Zároveň je tím vytvářen 
prostor pro postupné doplňování vozidlového parku vozidly novými. 

Firma Pars nova a.s. Šumperk jako dlouholetý opravce kolejových vozidel realizovala 
v roce 1997 prototyp komplexní modernizace motorového vozu řady 853 na řadu 854. 
Úspěšnost této modernizace prokazuje fakt, že k 30.6.2006 jsou všechny motorové vozy 
řady 852 a 853 v počtu 50 kusů provozované ČD zmodernizovány na řadu 854. 
Modernizace jsou vybaveny mikroprocesorovým řídícím systémem, který m.j. umožňuje i 
ovládání motorového vozu z jiného, obdobným způsobem vybaveného vozidla. 
Ekonomicky výhodným způsobem tvorby vlakových souprav jsou soupravy tvořené 
hnacím vozidlem na jednom čele vlaku, několika vloženými vozy a řídícím vozem na 
opačném čele vlaku. Tato konfigurace usnadňuje provoz tím, že v koncových stanicích 
není nutné klasickou soupravu rozpojovat z důvodu jejího přestavení pro zpětnou jízdu.  

České dráhy vypsaly na podzim roku 2004 veřejnou soutěž na dodávku prototypu 
čtyřnápravového řídícího vozu, v soutěži zvítězila firma Pars nova nabídkou rekonstrukce 
vyřazených poštovních vozů řady Postw, kde dobrý technický stav skeletu a podvozky 
GP 200 dávají dobrý předpoklad úspěšnosti rekonstrukce a modernizace. V roce 2005 
probíhaly konstrukční práce, koncem téhož roku byla realizována hrubá stavba a v první 
polovině letošního roku je vozidlo dokončováno a prováděny nezbytné zkoušky.  

 

Popis řídícího vozu 
Řídící vůz je koncipován jako velkoprostorový s oddílem pro přepravu jízdních kol, 

umožňující i přepravu osobám s omezenou pohyblivostí. Je určen pro provoz na 
vnitrostátních hlavních i vedlejších tratích. 

Z původního vozu řady Postw zůstává zachován upravený rám, střecha a podvozky. 
Původní bočnice jsou nahrazeny novými, čelo se stanovištěm strojvedoucího je upraveno 
do podoby řady 854, zadní čelo je průchozí. Na jednom konci vozu je nástupní prostor 
s předsuvnými vstupními dveřmi a sklopným schůdkem pro pohodlný nástup ze sypaných 
nástupišť. Průchod do dalšího vozu je umožněn dvoukřídlými posuvnými 
elektropneumatickými dveřmi, za nimiž je klasický přechodový můstek krytý návalky. 
Z nástupního prostoru je vstup křídlovými dveřmi do oddílu pro cestující s 63 
čalouněnými sedadly s hlavovými a loketními opěrkami, nad kterými jsou umístěny 
příčné zavazadlové police. Okna jsou polospouštěcí (mimo oken u předsuvných dveří) 
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s dvojitým zasklením a determálními skly, opatřena protislunečními roletami. Na 
opačném konci oddílu je prostor se sklopnými sedadly pro dva invalidní vozíky a široké 
jednokřídlé elektropneumatické posuvné dveře do předního nástupního prostoru. Přední 
nástupní prostor je po obou stranách vozu opatřen dvoukřídlými předsuvnými dveřmi, u 
kterých jsou nainstalovány zdvihací plošiny s elektromotorickým pohonem. Na nástupní 
prostor navazuje modul WC s uzavřeným rovnotlakým systémem EVAC, uzpůsobený i pro 
osoby s omezenou pohyblivostí a vybavený m.j. i sklopnou deskou pro přebalování 
kojenců. Za modulem WC je oddíl pro přepravu rozměrnějších příručních zavazadel, 
vybavený držáky jízdních kol. Sedadla v tomto prostoru jsou sklopná, nad okny bez 
držáků kol je dosazena podélná zavazadlová police. Na příčce oddělující stanoviště 
strojvedoucího je umístěna skříň elektrické a pneumatické výzbroje s panelem ovládání 
topení a osvětlení. Stanoviště strojvedoucího je obdobného provedení a vybavení jako u 
motorových vozů řady 854. 

Palubní napětí vozu je 24V. Zdrojovou soustavu tvoří gelová baterie 370 Ah, dobíjená 
přes usměrňovač SUR 10 generátorem, umístěným na nápravě. Vůz je rovněž vybaven 
statickým dobíječem 230/24V, umožňujícím dobíjení a provoz z běžné sítě. Vnitřní 
osvětlení je zářivkové, zářivky s vlastními měniči jsou umístěny nad 
sedadly, reproduktory vlakového rozhlasu pak ve středovém kanálu. Regulátor řídícího 
systému INTELO je umístěn s elektrickém rozvaděči, výstup do ostatních vozů je 
prostřednictvím zásuvky UIC. 

Vytápění vozu je prostřednictvím naftového topného agregátu Eberspächer o výkonu 
35 kW a radiátory, umístěnými podél bočnic vozu. Je umožněno temperování i předehřev 
vozidla. Větrání je nucené agregátem, umístěným nad stropem zadního nástupního 
prostoru s příhřevem vzduchu při nižších venkovních teplotách. 

Podvozky GP 200 se špalíkovou brzdou jsou repasovány, vlastní brzda vozu je 
ovládána elektricky řízeným brzdičem DAKO BSE. Záchranná brzda je typu DAKO PZ 4. 

Řídící vůz je vybaven radiostanicí VS 47, vlakovým zabezpečovačem LS90 a 
informačním systémem pro cestující AVIS. Informační systém zahrnuje i tzv. zastávku na 
znamení a umožňuje i spojení cestujícího se strojvedoucím prostřednictvím panelu, 
umístěného na stěně modulu WC. Je provedena příprava pro dosazení výdejního 
automatu jízdenek a oznamovačů.  

 

Základní technické údaje 
 

Délka vozu přes nárazníky .................................................................... 24,5 m 
Vzdálenost otočných čepů podvozků .....................................................17,2 m 
Jmenovitá hmotnost vozu............................................................................39 t 
Hmotnost plně obsazeného vozu .............................................................49,5 t 
Nejvyšší provozní rychlost..................................................................120 km/h 
Počet míst k sezení .................................................................................63 + 8 
Počet míst ke stání ........................................................................................35 
Palubní napětí ............................................................................................ 24V 

 

Závěrem 
České dráhy předpokládají realizaci 19 řídících vozů do konce roku 2008. Soupravy 

854 a 954 budou doplněny o firmou KOS Krnov modernizované přípojné vozy řady 053 
(po modernizaci řada 054). 
 
Příloha: typový výkres řídícího vozu ř. 954 
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