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NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ
SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA
PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST 

VYSOKÁ SPOLEHLIVOST 
PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE

Soupravy metra ze Škody Transportation zajišťují flexibilní 

a efektivní řešení dopravy pro velká města. Škodovka má 

zkušenosti z rozsáhlé modernizace vozů pražského metra. 

Šlo celkově o 93 souprav, kterým byla výrazně prodloužena 

jejich životnost. Vozidla pro další léta splňují všechny nejvyšší 

standardy bezpečnosti, mají kompletně nový interiér, trakční 

motory s možností rekuperace a moderní řídicí systém. 

Kompletní trakční výzbroj vyrobila Škodovka také pro soupravy 

metra v maďarské Budapešti, ukrajinském Kyjevě nebo ruské 

Kazani, další dodává například do čínského města Suzhou. 

Zatím nejmodernější soupravy metra NěVa jsou určené pro ruský 

Petrohrad. Škoda Transportation je vyrábí ve spolupráci s ruskou 

společností Vagonmash v Petrohradu. Soupravy byly vyvinuty 

s cílem obnovy stávajícího vozového parku a od roku 2013 

spolehlivě jezdí v pravidelném provozu s cestujícími. Poslední 

smlouva na dodávku sedmi nových souprav metra byla uzavřena 

v roce 2017.
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METRO 
NĚVA

Základní konfigurací nové generace metra pro Petrohrad je 

šestivozová varianta s osmi trakčními podvozky a čtyřmi 

běžnými podvozky. Alternativní soupravy metra mohou být 

složené z čelních motorových vozů a různé kombinace vložených 

motorových a vložených bezmotorových vozů (třívozové až 

osmivozové soupravy). Podíl náprav osazených trakčním 

pohonem činí 66 %.

Vozy metra i jednotlivé komponenty jsou konstruovány 

s ohledem na vysokou výkonnost, spolehlivost a s důrazem na 

nízkou hmotnost. Ta společně s vysokou energetickou účinností 

přináší nízké provozní náklady po celou dobu životnosti souprav.

Při údržbě je navíc umožněn snadný přístup k jednotlivým 

zařízením a komponentům vozů. 

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

MODERNÍ SOUPRAVY METRA DOKÁŽÍ UŠETŘIT AŽ 
25 PROCENT ELEKTRICKÉ ENERGIE OPROTI DŘÍVE 
PROVOZOVANÝM SOUPRAVÁM.

PARAMETR SOUPRAVA METRA NĚVA 

Uspořádání soupravy Mh-M-T-T-M-Mh

Uspořádání dvojkolí soupravy B'oB'o+B'oB'o+2'2'+2'2'+B'oB'o+B'oB'o 

Materiál skříní vozu ocel se zvýšenou odolností proti korozi

Rozchod koleje 1 520 mm / 1 432 mm

Maximální rychlost 90 km/h

Napájecí napětí 750 V DC / 3. kolej

Délka soupravy přes spřáhla 116 540 mm

Šířka vozů 2 700 mm

Výška podlahy 1 150 nad TK

Hmotnost podvozků trakční / běžný 6 500 kg / 4 300 kg

Rozvor podvozků 2 100 mm

Průměr kola maximální / minimální 850 mm / 770 mm

Výkon asynchronního trakčního motoru 167 kW

Hmotnost vozů soupravy mh / m / t 29,9 t / 29,5 t / 22 t

Hmotnost prázdné soupravy / maximální 
hmotnost 162,8 t / 274,38 t (8 cestujících/m2)

Maximální nápravové zatížení 12,5 t

Počet míst k sezení 276 osob

Celková kapacita při 8 osobách/m2 1 594 osob

Počet dveří na voze 8

Nejmenší poloměr oblouku na trase / v depu 100 m / 60 m

Maximální stoupání 60 ‰

Maximální zrychlení rozjezdu 1,3 m/s2

Maximální brzdné zpomalení 1,4 m/s2

3vozová souprava

6vozová souprava

8vozová souprava
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KVALITA 
A POHODLÍ

MODERNÍ 
ELEKTRICKÁ VÝZBROJ

Vnitřní prostor vozů metra je navržen takovým způsobem, aby 

nabídl komfortní prostředí pro cestující i pro strojvedoucího. 

Uspořádání interiéru a audiovizuální informační systém umožňují 

cestujícím snadnou a rychlou orientaci ve voze.

Pro výstup a nástup cestujících jsou všechny vozy vybaveny čtyřmi 

dvoukřídlými dveřmi na obou stranách. Řešení interiéru vozů navíc 

umožňuje maximální přepravní kapacitu souprav metra. 

V každém voze jsou umístěny ventilační jednotky, které 

spolu s příjemným osvětlením zvyšují komfort při cestování 

petrohradským metrem. Alternativně lze namontovat 

i klimatizační systém. 

Bezpečnost cestujících i řidiče zajišťuje moderní kamerový systém. 

Elektrická výzbroj na bázi osvědčené IGBT technologie přináší 

významnou úsporu energie oproti dříve provozovaným 

soupravám. Veškerá výzbroj je umístěna v trakčních 

kontejnerech, které jsou zavěšeny pod podlahou vozů. Napájecí 

napětí 750 V DC se přivádí z třetí kolejnice do vozů pomocí čtyř 

trakčních sběračů. 

Výkonná elektrická výzbroj zajišťuje elektrodynamické brzdění 

s možností rekuperace, což přináší značné úspory nejen ve 

spotřebě elektrické energie, ale i snížení provozních nákladů na 

elektropneumatickou brzdu. 

Snadnou a jednoduchou obsluhu soupravy metra umožňuje 

strojvedoucímu ergonomicky uspořádaný pult vybavený řídicím 

kontrolérem, displejem kamerového systému a nadřazeným 

řízením, které zajišťuje sběr a zpracování dat z jednotlivých částí 

vozů. Souprava je také vybavena přípravou na instalaci mobilní 

části systému automatického vedení vlaku. 
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KOMPLEXNÍ 
MODERNIZACE

Škoda Transportation nabízí nejen výrobu nových souprav 

metra, ale také modernizaci staršího vozového parku. Firma 

má zkušenosti s rozsáhlou a komplexní modernizací původních 

ruských vozů pražského metra. Nové pětivozové soupravy  

81-71 M, které jezdí na dvou trasách metra, se skládají ze dvou 

čelních vozů, vloženého vozu s bateriemi a vložených vozů 

s kompresorem. Díky rekonstrukci se podařilo zvýšit bezpečnost 

pro cestující i strojvůdce, výrazně prodloužit životnost vozů 

a zefektivnit údržbu a provoz natolik, že modernizované soupravy 

mají srovnatelné parametry s novými vozidly. Zároveň výrazně 

vzrostl komfort pro cestující.

Zásadní změnou prošla čelní část vozidla včetně kabiny 

strojvedoucího. Rekonstruované vozy získaly nové výkonné 

kompresory, pneumatickou výzbroj včetně vysoušečů vzduchu 

či počítačové řízení. Vozy mají moderní trakční pohon s rekuperací 

energie při brzdění. Splňují také nejnovější bezpečnostní předpisy 

včetně požadavku na odolnost proti hoření a netoxičnost podlahy, 

vnitřního obložení či použitých kabelů. Každý z vozů disponuje 

novou moderní požární signalizací. Zcela nově je koncipován 

interiér vagonu, který poskytuje dostatek pohodlí sedícím 

i stojícím pasažérům, samozřejmost představuje přehledný 

informační systém.
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FULL SERVIS

Společnost Škoda Transportation nabízí také kompletní servis 

souprav metra. Například v Praze provádí firma full servis v největším 

servisním centru a také ve dvou ze tří dep pražského metra. Jde 

o všechny opravy kompletního vozového parku dvou linek pražského 

metra, celkově tedy 93 modernizovaných souprav metra 81-71 M. 

Údržba a opravy probíhají 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Škoda 

Transportation nabízí vysokou kvalitu provedených prací, přesné 

dodržování servisních intervalů a rovněž i rychlost při navracení 

opravených vozů zpět do provozu. Společnost ručí nejen za údržbu 

a opravy produktů, ale i za diagnostiku poruch a závad, čistotu 

interiéru a exteriéru vozidla včetně odstraňování následků graffiti 

a vandalismu. Firma rovněž spolupracuje s dodavateli na vývoji 

v oblasti náhrady zastarávajících náhradních dílů.
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ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Emila Škody 2922/1
301 00 Plzeň

T +420 378 186 666
F +420 378 186 455
E transportation@skoda.cz

www.skoda.cz
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