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ÚČINNÁ MODERNIZACE 
NÍZKÉ POŘIZOVACÍ A PROVOZNÍ NÁKLADY

VYSOKÁ BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST
NOVÝ DESIGN

KVALITNÍ SERVIS

Efektivním způsobem řešení obnovy vozidlového parku jsou 

modernizace vhodných typů starších vozidel, které provozovateli 

umožňují za nepoměrně nižší cenu, než je cena nákupu 

srovnatelného nového vozidla. Dochází tím k zefektivnění 

provozu a cestující získávají kvalitu odpovídající současným 

požadavkům na moderní dopravu.

Pars nova, dceřiná společnost Škoda Transportation, se 

modernizacemi, rekonstrukcemi, opravami a výrobou kolejových 

vozidel zabývá již od roku 1997 a za uplynulých téměř dvacet let 

realizovala stovky projektů. Modernizace přináší zákazníkům 

zlepšení ekonomiky provozu a údržby vozidla, prodloužení jeho 

životnosti, snadnou dostupnost dosazovaných komponentů, 

vyšší komfort a bezpečnost přepravy pro cestující a v neposlední 

řadě snížení negativních vlivů na životní prostředí. 

Modernizované vozy jsou také uzpůsobeny pro přepravu 

nevidomých cestujících a cestujících se sníženou pohyblivostí.
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RYCHLÍKOVÉ VOZY Bdpee

VOZY PRO MEZISTÁTNÍ 
PROVOZ Bhmpz, Bdmpz

VOZY 1. A 2. TŘÍDY 
A RESTAURAČNÍ VOZY

Vozy Bdpee231 mohou po osazení nové elektrické výzbroje nově vozit cestující téměř po celé 

střední Evropě s rozchodem 1 435 mm a s tunely délky do 5 km. Vozidla budou provozována na 

mezistátních a vnitrostátních spojích Eurocity a Intercity. Vozy vznikly modernizací původního 

osobního vozu řady Bp282 z let 1990 – 1991 výrobce moravskoslezská Vagónka ve Studénce. 

Rychlíkové osobní vozy Bdpee slouží k přepravě cestujících na dlouhé vzdálenosti s nově 

zvýšenou maximální provozní rychlostí ze 120 km/h na 160 km/h. Pro přepravu cestujících 

slouží velkoprostorový oddíl 2. třídy. Ve vozech je zcela nový klimatizovaný interiér včetně 

sedaček a sklopných nebo rozkládacích stolků. K dispozici jsou elektrické zásuvky 230 V pro 

napájení drobné elektroniky a k pohodlí přispívá i moderní audiovizuální informační systém. 

K vyšší bezepčnosti a pohodlí při cestování přispívají i nové nástupní dveře s možností 

selektivního blokování proti otevření i při zastavení vlaku. Vozy mají také nové čelní dveře, 

okna a také centrální zdroj energie. Samozřejmostí je hluková a tepelná izolace vozu. 

Představky jsou vybaveny nosiči kol a dvěma toaletami s uzavřeným systémem. Oba 

představky dělí od oddílu pro cestující interiérové posuvné prosklené dveře. 

REALIZACE
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MODERNIZACE 
OSOBNÍCH VOZŮ

Pars nova v posledních letech úspěšně modernizuje osobní vozy. Dochází zejména 

k úpravám vnitřního uspořádání dle přání zákazníka. Jedná se především o modernizaci 

interiéru (např. osvětlení, sedadla, obložení stěn a stropů), dosazení komponentů 

a systémů (např. vakuové WC, informační systém, klimatizace). Úpravou skříní a podvozků 

lze dosáhnout zvýšení možné rychlosti vozidel.

Osobní multifunkční a velkoprostorové vozy 2. třídy jsou určeny pro mezinárodní dopravu 

v Evropě a ostatní tratě celostátní a regionální dráhy normálního rozchodu 1 435 mm. 

Vozidla budou provozována na lince Praha – Děčín – Berlín – Hamburk. Vozy vznikly 

modernizací původních osobních vozů Bmz235. Vozy jsou určeny k přepravě cestujících na 

dlouhé vzdálenosti maximální rychlostí 200 km/h a jsou vybaveny klimatizací.   

Při modernizaci vozů byl původní interiér oddílového uspořádání zcela odstraněn 

a instalován zcela nový ve velkoprostorovém provedení. Sedačky jsou nyní částečně 

umístěny za sebou jako v letadle, a cestující mají na těchto místech k dispozici sklopné 

stolky. U každé dvojice sedaček je elektrická zásuvka 230 V 50 Hz a USB konektor pro 

napájení elektroniky. Vozy jsou vybaveny moderním audiovizuálním systémem s LCD 

monitory a je v nich k dispozici Wi-Fi připojení k internetu. Cestující s malými dětmi mohou 

v části vozu využít malý uzavřený oddíl. Samozřejmostí je bezbariérová toaleta s uzavřeným 

systémem, která je navíc vybavena sklopným pultem pro přebalování kojenců. 

Všechny modernizované vozy 1. i 2. třídy budou vybaveny Wi-Fi a novým audiovizuálním 

informačním systémem. Došlo také ke generální opravě klimatizace pro provoz při 

teplotách nad 36°C. V 1.třídě jsou rovněž nové polohovatelné sedačky, nová zádová 

výbava (sklopný stolek, odkládací síť, sklopná podnožka), integrovaný rezervační systém 

nebo individuální čtenářské lampičky. Ve všech vozech bylo revitalizováno vnitřní obložení 

a modernizovány toalety. U některých vozů 2. třídy přibyl oddíl pro přepravu rodin s dětmi 

a místo pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Z provozních parametrů došlo k výměně centrálního zdroje energie, což zajišťuje vyšší 

spolehlivost vozů. Nejvyšší povolená rychlost vozidel je 200 km/h. Nástupní dveře nově 

splňují normy TSI, UIC 560, EN14752 a TB0.
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETR DVOUSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADY 363.5

Trakční systém 3 kV DC, 25kV/50Hz AC

Délka přes nárazníky 16 800 mm 

Délka skříně 15 500 mm 

Šířka 2 940 mm 

Uspořádání pojezdu Bo'Bo' 

Služební hmotnost  88 t 

Rozchod 1 435 mm

Trvalý výkon 3 700 kW

Rychlost 120 km/h

MODERNIZACE 
LOKOMOTIV

Společnost Pars nova provádí modernizace elektrických lokomotiv. Díky tomu 

lze například vytvořit z jednosystémových lokomotiv vícesystémové. Rovněž 

dochází k dosazení systémů dle požadavků zákazníka (WTB komunikace, 

diagnostika, apod.). Lokomotivy tím zlepšují svojí spolehlivost a bezpečnost. 

Také se zvyšuje komfort řízení, a to díky modernizaci řídicího systému.

DVOUSYSTÉMOVÁ 
LOKOMOTIVA ŘADY 363.5

Lokomotiva řady 363.5 vznikla modernizací původní stejnosměrné lokomotivy 

řady 163. V rámci modernizace byl například dosazen nový trakční transformátor 

nebo  kompletně nová elektrická AC i DC výzbroj. 

Pro zvýšení komfortu obsluhy byly nahrazeny původní dveře do kabiny 

a strojovny novými s lepším těsněním, pulty byly osazeny novými ovládacími 

a signalizačními prvky. Zcela nově je řešeno nadřazené řízení včetně TFT displejů 

na pultu strojvedoucího, lokomotivy je možné provozovat ve dvoučlenném řízení.

U trakčních motorů byl zvýšen výkon na 925 kW, původní kompresory jsou 

nahrazeny jedním bezolejovým kompresorem poháněným asynchronním 

motorem. Hnací vozidlo je schváleno pro provoz na tratích SŽDC, ŽSR a MAV.

REALIZACE
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Opravy kolejových vozidel jsou tradiční zakázkovou náplní 

společnosti Pars nova. V rámci vyvazovacích, hlavních a generálních 

oprav se provádí opravy podvozků, převodovek, vzduchové armatury 

vozidel, opravy poškozených částí skříně vozidel nebo trakčních či 

spalovacích motorů. U interiéru se opravuje například obložení stěn 

nebo čalounění sedáků.

Pars nova provádí rovněž opravy násilného poškození způsobeného 

kolizí na železničním přejezdu nebo střetem s jinými železničními 

vozidly. V rámci oprav jsou na vozidlech realizovány i náhrady již 

nevyráběných komponentů, dosazovány komponenty s vyšší 

spolehlivostí a prvky zlepšující pracovní prostředí strojvedoucích. 

Mezi příklady úspěšně dokončených realizací patří například 

motorové vozy 854, elektrické jednotky 471 CityElefant, elektrické 

lokomotivy 380, 381, 363 nebo opravy trakčních motorů.

OPRAVY 
KOLEJOVÝCH 
VOZIDEL

Elektrická lokomotiva řady 380 je určena pro vozbu osobních vlaků pro trakční 

systémy  3kV DC, 25kV/50Hz a 15kV 16 2/3Hz AC do rychlostí 200km/h. Pohon 

lokomotivy je tvořen čtyřmi třífázovými asynchronními trakčními motory 

s kotvou s klecovým vinutím nakrátko. Trakční motory jsou napájeny z trakčních 

měničů. Pomocné pohony (kompresory, ventilátory) jsou poháněny třífázovými 

asynchronními motory. Řízení trakce je mikroprocesorové, lokomotiva může být 

řízena v manuálním režimu, v režimu automatické regulace rychlosti (ARR) nebo 

v režimu automatického vedení vlaku (AVV).

Lokomotivy řady 381 mají nižší maximální rychlost (160km/h) a jsou vybaveny 

zabezpečovacím zařízením ETCS L1. Pars nova na těchto lokomotivách provádí 

pravidelné periodické vyvazovací opravy.

Elektrická univerzální lokomotiva je určena pro trakční systémy 3kV DC 

a 25kV/50Hz.  Lokomotivy mají pulzní regulaci výkonu, pohon dvojkolí je DC 

s trakčními motory s kloubovou spojkou a převodovkou. Pars nova provádí hlavní 

opravy těchto hnacích vozidel. Znamená to zejména kompletní vývaz všech celků 

ze strojovny a jejich oprava nebo náhrada za modernější.

V rámci modernizace je možné zvýšení rychlosti lokomotivy až na 140km/h, 

dosazení nadřazeného řízení včetně displejů na pult strojvedoucího pro spolupráci 

s řídícími vozy prostřednictvím WTB komunikace, přidání požární signalizace, 

elektronického tachografu, telerailu pro dálkový přenos dat, automatické regulace 

rychlosti, přemostění záchranné brzdy nebo automatického vedení vlaku. Dále je 

možné dosadit nový vlakový zabezpečovač, vlakový rozhlas, informační systém 

včetně zobrazovacího panelu a kamerový systém.

TŘÍSYSTÉMOVÉ 
LOKOMOTIVY ŘADY 380, 381

DVOUSYSTÉMOVÉ 
LOKOMOTIVY ŘADY 362, 363

REALIZACE



98

Kromě modernizací a oprav kolejových vozidel vyrábí Pars nova také zcela 

nové komponenty. Jedná se například o hrubé stavby hliníkových skříní pro 

elektrické jednopodlažní jednotky RegioPanter a InterPanter. Společnost 

také provádí výrobu a montáže běžných podvozků pro dvoupodlažní 

elektrické jednotky, které vyrábí Škoda Vagonka například pro Českou 

republiku (elektrické jednotky 471 CityElefant), Slovensko (EJ 671), Litvu (EJ 

575) a Ukrajinu (EJ 675). 

POPIS HLINÍKOVÝCH SKŘÍNÍ

VŮZ
ROZMĚR (MM)

HMOTNOST (KG)
Délka Šířka Výška

HVD1 – hlavový vůz pro dálkovou dopravu  
(hlavový vůz se sběračem) 23 100 2 820 3 150 8 584

HVD2 – hlavový vůz pro dálkovou dopravu  
(hlavový vůz bez sběrače) 23 100 2 820 3 150 8 561

VVD1- vložený vůz pro dálkovou dopravu 25 700 2 820 3 150 9 454

VÝROBA 
KOMPONENTŮ

Podvozky pro vložené a řídicí vozy dvoupodlažních elektrických jednotek řady 

575 Litevských železnic jsou dvounápravové o rozchodu 1520 mm se vzduchovým 

vypružením a kotoučovou brzdou.Dvojkolí jsou vybavena třemi brzdovými 

kotouči a celistvými koly s tlumiči hluku. Vedení dvojkolí a primární vypružení 

je realizováno kyvnými rameny, v nichž jsou uloženy ložiskové jednotky TBU. 

Pružiny primárního vypružení jsou triplexní doplněné hydraulickými tlumiči.

Rám podvozku je svařen ze dvou podélníků, dvou středových příčníků a dvou 

trubkových nosičů brzdy. Podélníky jsou ve střední části prolomené za účelem získání 

prostoru pro montáž vzduchového vypružení. Sekundární vypružení je vzduchové 

membránové doplněné hydraulickými tlumiči a dvěma torzními stabilizátory. Přenos 

podélných sil mezi podvozkem a skříní vozu je řešen lemniskátovým mechanismem 

a otočným čepem, který je přišroubován ke skříni vozu.

Brzda podvozku je pneumatická kotoučová. Každému dvojkolí přísluší tři brzdové 

jednotky. Vždy jeden ze dvou podvozků každého vozu je vybaven střadačovou 

zajišťovací brzdou. Součástí vybavení podvozku jsou čisticí jednotky kol, snímače 

otáček protismykové ochrany, snímače teploty nápravových ložisek, nápravové 

sběrače a přední podvozek řídicího vozu je navíc vybaven mazáním okolků 

a pískovacím zařízením.

BĚŽNÉ PODVOZKY 
PRO ELEKTRICKÉ 
DVOUPODLAŽNÍ  
JEDNOTKY 575

REALIZACE
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