
ELEKTRICKÉ JEDNOTKY A SOUPRAVY PUSH-PULL



MODERNÍ KONCEPCE
OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ ENERGIE

SOFISTIKOVANÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
KOMFORTNÍ ZPŮSOB PŘEPRAVY

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ A BEZPEČNOST

Naši spokojení zákazníci potvrzují, že elektrické jednotky Škoda 

Transportation patří k nejspolehlivějším. 

Přes sto moderních dvoupodlažních elektrických jednotek 

a souprav push-pull jezdí v provozu nejen v České republice, 

ale také na Slovensku, v Litvě, na Ukrajině a v Německu. 

V současnosti můžete na tratích v České republice vidět několik 

desítek moderních jednopodlažních vozidel a další procházejí 

procesem výroby. 

Všechna vozidla vynikají lehkou integrální stavbou z hliníkových 

profilů i moderními a spolehlivými pohony. Díky rekuperaci 

elektrické energie při elektrodynamickém brzdění navíc dochází 

k optimálnímu využití energie. To významně přispívá k jejich 

nízkým provozním nákladům.

Skupina Škoda Transportation nabízí také několik typů 

dvoupodlažních vozů.
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ŘEŠENÍ ŠITÁ NA MÍRU

Škoda Transportation u svých výrobků nabízí širokou variabilitu 

a modularitu. Díky tomu se dokáže přizpůsobit konkrétnímu 

přání zákazníka. Každá realizace s sebou zároveň přináší vývoj, 

který je zohledňován při dalších projektech.

Elektrické jednotky jsou určeny pro elektrifikované tratě 

s různými napájecími systémy, mohou být dodávány s různou 

šířkou skříně, nástupní výškou či uspořádáním interiéru. Výchozí 

konfigurací elektrických jednotek jsou tři vozy, ale vlaky se 

samozřejmě dají spojovat podle potřeb zákazníka. Rychlé 

spřažení více jednotek do jednoho funkčního celku umožňují 

koncová automatická spřáhla. Vyráběné soupravy push-pull 

mohou být taženy různými lokomotivami včetně nejmodernější 

elektrické lokomotivy Emil Zátopek. 

Kapacita vlaků závisí na přání zákazníka a konkrétní realizace se 

může lišit – vždy záleží na rozteči sedadel, počtu sedadel 1. třídy, 

počtu míst pro kola, požadované velikosti nástupních prostor atd. 

Každá souprava má dostatek místa pro přepravu vozíčkářů, je 

přizpůsobena pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu 

a orientace. Soupravy disponují bezbariérovými toaletami. Jiná 

uspořádání závisejí na požadavcích zákazníka. Vnitřní prostor 

může být zcela otevřený, bez vnitřních dveří a příček, nebo 

mohou být jednotlivé oddíly pro cestující odděleny dveřmi.

TECHNOLOGIE 

Všechny elektrické jednotky jsou nízkopodlažní s bezbariérovým 

přístupem. V případě potřeby lze výšku podlahy přizpůsobit 

požadavkům zákazníka. Otevřený multifunkční prostor 

u nástupních dveří poskytuje odkládací plochu pro zavazadla, 

jízdní kola a kočárky. Vozy nabízejí možnost Wi-fi připojení a jsou 

vybaveny elektrickými zásuvkami o napětí 230 V pro snadné 

dobíjení mobilů, notebooků nebo tabletů. 

Řízení vlaku je prováděno z pohodlné a bezpečné kabiny 

strojvedoucího pomocí řídicího systému. Z jednoho stanoviště je 

možné ovládat až čtyři spřažené jednotky díky systému nadřazeného 

řízení vlaku prostřednictvím WTB komunikace. Jednotky jsou 

vybaveny automatickým vedením vlaku včetně automatické  

regulace rychlosti. 

Pro on-line sledování vozidel v provozu slouží bezdrátový přenos 

diagnostických údajů. Elektrické jednotky mají k dispozici vnější 

i vnitřní kamerový systém. 

Elektrické  jednotky plní nejnovější legislativní požadavky TSI, 

resp. GOST, včetně požadavků na protipožární bezpečnost podle 

EN 45545. Konstrukce skříně i interiéru je z moderních nehořlavých 

materiálů. Ve vozech je také zabudován automatický systém pro 

monitorování a detekci kouře a požáru. Každý z vozů má centrální 

zavírání dveří a blokování dveří za jízdy. 
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JEDNOPODLAŽNÍ 
ELEKTRICKÉ 
JEDNOTKY

Jednopodlažní elektrické jednotky se mohou skládat ze dvou 

až sedmi vozů. Na koncích jednotky se vždy řadí hlavové vozy 

a mezi nimi vozy vložené. 

Vozy mají klasické uspořádání podvozků – každý vůz je 

nesen dvěma samostatnými podvozky. Koncept pohonného 

systému umožňuje použít trakční podvozky pod hlavovými 

i pod vloženými vozy. Celkový výkon vozidla tedy závisí na 

požadavcích zákazníka a provozním určení elektrické jednotky. 

Jednopodlažní elektrické jednotky jsou konstruovány pro 

rozchod 1 435 mm a 1 520 mm. Od rozchodu se také odvíjí 

rozdílná šířka skříně vozidla.

Vozy disponují obrysem G1 podle EN 15273-2 nebo GOST 9238.

Nízkopodlažnost vozů a bezbariérový nástup jsou zajištěny díky 

širokému rozmezí nástupní šířky dveří. V každém voze mohou 

být jeden nebo dva páry dveří. 

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETR JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY 

Rozchod kolejí 1 435 mm / 1 520 mm

Trolejové napětí 3 kV DC, 3 kV DC+25 kV/50 Hz, 25 kV/50 Hz, 15 kV/16,7 Hz

Maximální rychlost 160 km/h

Maximální zrychlení až 1,1 m/s2

Celková šířka skříně 2 820 / 3 400 mm

Výška vozidla / skříně 4 260 mm

Nástupní výška 580 – 760 mm nad TK

Šířka nástupních dveří 1 300 – 1 500  mm

Výkon jednotky Počet trakčních motorů × 340 kW

JMÉNA NOVÝCH VLAKŮ REGIOPANTER A INTERPANTER 
SE VYBÍRALA V  SOUTĚŽÍCH, DO KTERÝCH PŘIŠLO VÍCE 
NEŽ 15 000 NÁVRHŮ.
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REGIOPANTER

RegioPanter je určen především pro regionální tratě, kde cestující 

ocení pohodlné a komfortní sedačky, klimatizaci nebo Wi-fi 

připojení. Široké vstupní dveře a plně průchozí interiér bez vnitřních 

dveří umožňují rychlý a plynulý pohyb cestujících ve stanicích. Uvnitř 

vlaků je také dostatek místa pro osoby se sníženou schopností 

pohybu či pro jízdní kola. Samozřejmostí je bezbariérový nástup  

s výsuvnými schody pro různé výšky nástupišť.

Elektrické jednotky RegioPanter jsou jednosystémové pro napětí 

3 kV DC nebo dvousystémové pro napětí 3 kV DC a 25 kV 50 

Hz. Jsou konstruovány na rozchod kolejí 1 435 mm a vozy jsou 

vybaveny hnacím podvozkem se dvěma asynchronními motory 

a jedním běžným podvozkem.

Dvou a třívozové RegioPantery jezdí v několika krajích České 

republiky. Na přání zákazníka poskytují dvouvozové jednopodlažní 

elektrické jednotky 147 míst k sezení s celkovou kapacitou 317 

cestujících. Třívozové jednopodlažní elektrické jednotky nabízejí 

241 míst k sezení s celkovou kapacitou 497 cestujících. 

Škoda Transportation v konsorciu se společností ŽOS Trnava 

zvítězila v roce 2018 v tendru na dodávku až 25 elektrických 

jednotek RegioPanter pro Slovenské železnice (ZSSK). Dodány 

budou dvě provedení elektrické jednotky. První s délkou 80 m 

a kapacitou 247 sedadel a druhé provedení dlouhé 106 m 

s kapacitou 343 sedadel.

INTERPANTER

Soupravy InterPanter jsou určené pro meziregionální a dálkovou 

dopravu. Interiér elektrických jednotek Interpanter je uzpůsoben 

pohodlnému cestování na větší vzdálenosti.

Elektrická jednotka InterPanter má prostorově i hlukově 

oddělené oddíly pro cestující, 1. třídu, oddíly pro matky s dětmi 

a velkoobjemové police pro nadměrná zavazadla.

V České republice jezdí ve tří a pětivozovém provedení. Na 

přání zákazníka nabízí třívozový InterPanter 200 míst k sezení 

a pětivozový 350 míst k sezení. Samozřejmostí je také dostatek 

prostoru pro osoby se sníženou schopností pohybu či pro jízdní kola. 

Elektrické jednotky InterPanter jsou dvousystémové,  

pro napětí 3 kV DC a 25 kV 50 Hz a rozchod kolejí 1 435 mm.
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DVOUPODLAŽNÍ 
ELEKTRICKÉ 
JEDNOTKY

Dvoupodlažní elektrické jednotky se mohou skládat ze dvou 

až šesti vozů. 

Vozidla mají klasickou podvozkovou koncepci se dvěma 

samostatnými podvozky pod každou skříní vozidla. 

Dvoupodlažní elektrické jednotky jsou konstruovány na rozchod 

1 435 mm a 1 520 mm. Od rozchodu se také odvíjí rozdílná šířka 

skříně vozidla. 

Vozy disponují obrysem G2 s rozšířením DE2 nebo DE3 v horní 

části podle EN 15273-2 nebo GOST 9238.

Samozřejmostí jednotek je nízkopodlažnost vozů a bezbariérový 

přístup do spodního podlaží. V každém voze jsou dva páry dveří, 

díky kterým pohyb cestujících probíhá rychle a plynule. 

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETR DVOUPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY

Rozchod kolejí 1 435 mm / 1 520 mm

Trolejové napětí 3 kV DC, 3 kV DC+25 kV/50 Hz, 25 kV/50 Hz

Maximální rychlost až 160 km/h

Maximální zrychlení až 1 m/s2

Celková šířka skříně 2 820 / 3 370 mm

Výška vozidla / skříně 4 635 mm

Nástupní výška 550 – 960 mm nad TK

Šířka nástupních dveří 1 300 – 1 500  mm

DÍKY REKUPERACI ELEKTRICKÉ ENERGIE PŘI BRZDĚNÍ 
SE AŽ 35 % ENERGIE NAVRACÍ ZPĚT DO SÍTĚ. DOCHÁZÍ 
K  OPTIMÁLNÍMU ZUŽITKOVÁNÍ ENERGIE A  ZAJIŠTĚNÍ 
ŠETRNOSTI K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.
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CITYELEFANT

Dvoupodlažní elektrické jednotky CityElefant, určené pro 

příměstskou dopravu v České republice, s rozchodem 1 435 mm 

jsou konstruovány na elektrifikovaný systém 3kV DC. Vozy jsou 

vybaveny širokými nástupními dveřmi a zvedací plošinou pro 

bezbariérový přístup do spodního podlaží. Otevřený prostor 

u nástupních dveří nabízí dostatek odkládací plochy pro 

zavazadla, jízdní kola a kočárky. 

Interiér vozů je plně klimatizovaný, vzdušný a snadno průchozí. 

Variabilní uspořádání sedadel poskytuje cestujícím pohodlí 

a komfort s dostatkem prostoru pro osoby se sníženou 

pohyblivostí. 

Na přání zákazníka poskytují třívozové jednotky CityElefant 

310 míst k sezení s celkovou kapacitou 640 cestujících. 

Čtyři asynchronní trakční motory s výkonem 500 kW společně 

s elektrodynamickou brzdou s možností rekuperace výrazně 

snižují energetickou náročnost provozu.

DVOUPODLAŽNÍ 
JEDNOTKY V EVROPĚ

Dvoupodlažní elektrické jednotky dodala Škoda Transportation 

na Slovensko, do Litvy a také na Ukrajinu. Konstrukční řešení 

a hlavní rozměry všech vozů jsou stejné. 

Jednotky do Litvy a na Ukrajinu jsou konstruovány pro široký 

rozchod 1 520 mm a  maximální rychlost 160 km/h.

 

Dvoupodlažní jednotka pro Litvu je určena pro příměstský provoz 

ve dvou a třívozovém provedení. Třívozová souprava nabízí 

304 míst k sezení a celkovou kapacitu 640 cestujících.

Dvoupodlažní elektrická jednotka pro Ukrajinu je dvousystémová 

a má sloužit pro účely meziregionální dopravy. Vozy jsou 

speciálně upraveny do náročných klimatických podmínek. 

Jednotky pro Ukrajinu jsou šestivozové a nabízejí 636 míst 

k sezení. 

Slovenská vlaková souprava je dvousystémová jednotka, 

připravená pro evropský zabezpečovací systém ETCS. 

Dvoupodlažní jednotka je určena pro rozchod 1 435 mm 

a příměstskou dopravu slovenských měst. Třívozová souprava 

nabízí 307 míst k sezení s celkovou kapacitou 640 cestujících. 
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DVOUPODLAŽNÍ 
SOUPRAVY  
PUSH-PULL

Soupravy push-pull jsou netrakční vozy tažené nebo tlačené 

lokomotivou. Například za nejnovější elektrickou lokomotivu 

Škody Transportation řady Emil Zátopek lze tímto způsobem 

připojit až sedm vozů. 

Push-pull soupravy jsou konstruovány pro rozchod 1 435 mm 

a 1 520 mm. 

Rozmezí výšky nástupu do vozu umožňuje obsluhovat 

nástupiště od 200 do 960 mm od temene kolejnice. 

Samozřejmost představuje bezbariérový nástup, vůz může 

disponovat výsuvnými schody pro různé výšky nástupišť.

První generace vozů je konstruována pro maximální rychlost 

160 km/h a slouží pro příměstskou a regionální dopravu. 

Druhá generace push-pull souprav je určena pro meziměstskou 

dálkovou dopravu a konstruována na maximální rychlost 

až 200 km/h.

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETR DVOUPODLAŽNÍ SOUPRAVY PUSH-PULL

Rozchod kolejí 1 435 mm / 1 520 mm

Trolejové napětí  15 kV/16,7 Hz    

Maximální konstrukční 
rychlost až 200 km/h

Celková šířka skříně 2 800 / 2 820 / 3 370 mm

Výška vozidla / skříně 4 630 / 4 635 mm

Nástupní výška 550 – 960 mm nad TK

Šířka nástupních dveří 800 – 1 340 mm

HLAVNÍ VÝHODY SOUPRAV SPOČÍVAJÍ V JEJICH VYSOKÉ 
PŘEPRAVNÍ KAPACITĚ A VELMI PŘÍZNIVÉ HMOTNOSTI 
NA SEDADLO – TA JE NEJMÉNĚ O 25 % NIŽŠÍ  
VE SROVNÁNÍ S JEDNOPODLAŽNÍMI VOZY.
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REALIZACE SLOVENSKO

Push-pull souprava pro Slovensko je složena z dvoupodlažního 

řídicího vozu a dvoupodlažních vložených vozů. 

Souprava je konstruována na maximální rychlost 160 km/h 

a rozchod 1 435 mm.

Skříň vozidla, která je vyrobena z velkoplošných hliníkových dílů, 

výrazně snižuje hmotnost souprav a prodlužuje jejich životnost.

Vnitřní kamerový systém se záznamem a s přenosem obrazu 

v reálném čase na stanoviště strojvedoucího a vnější nátěr 

antigraffiti pomáhají zvýšit bezpečnost cestujících a snížit dopady 

vandalismu.

K efektivnosti provozu přispívají široké nízkopodlažní vstupní 

dveře pro rychlý, pohodlný a bezpečný nástup a výstup cestujících, 

včetně osob se sníženou schopností pohybu a cestujících se 

zavazadly a dětskými kočárky.

Na přání zákazníka poskytuje souprava 362 míst k sezení 

s celkovou kapacitou 714 cestujících.

REALIZACE NĚMECKO

Push-pull souprava pro Německo je určena pro provoz Deutsche 

Bahn na trati Norimberk-Ingolstadt-Mnichov.

Souprava se skládá z řídícího vozu, koncového vozu,  

čtyř vložených vozů a lokomotivy řady Emil Zátopek 

značky Škoda.

Souprava je konstruována pro maximální rychlost 200 km/h 

a bude provozována rychlostí nejvýše 190 km/h.

Škoda Transportation je prvním dodavatelem pro Německo,  

který nabízí vozidlo s bezbariérovým vstupem z nástupiště ve 

výšce 760 mm. Push-pull souprava plní nejpřísnější německé 

i evropské standardy.

Jednotky jsou vybaveny speciální tlakotěsnou skříní, která 

umožňuje potkávat jiné jednotky v tunelech při rychlosti až 

300 km/h, což přispívá k pohodlnému a nerušenému cestování.

Interiér vozu se klasicky dělí na první a druhou třídu a nově přibyl 

i dětský oddíl. 

Na přání zákazníka poskytuje souprava 676 míst k sezení. Každá 

souprava také nabízí 37 míst pro kola a několik míst pro osoby 

se sníženou schopností pohybu, která jsou doplněna o místa 

pro jejich doprovod. Též díky této inovaci se přeprava touto 

soupravou stává ideální volbou.
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DVOUPODLAŽNÍ 
VOZY 

Dvoupodlažní vagóny jsou produktem dceřiné společnosti 

Škody Transportation ve Finsku – společnosti Škoda Transtech. 

Společnost má ve svém portfoliu několik typů dvoupodlažních 

vagónů. Jedná se o osobní, řídící, restaurační či spací vozy. 

Všechny typy vozů jsou koncipovány jako tlakotěsné a vynikají 

výbornou tepelnou izolací, která je předurčuje pro provoz v 

náročných severských podmínkách s teplotami klesajícími až k 

-35 stupňů Celsia. Tlakotěsností disponují i přechodové uličky, 

díky nimž je pohyb mezi vagóny pohodlný a bezpečný. 

Všechny vozy mají silnou hliníkovou konstrukci, která je 

navržena dle platných bezpečnostních norem tak, aby 

deformační zóny v případě nehody pohltily důsledky střetnutí 

a prostor pro cestující zůstal uchráněn následků kolize.

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETR DVOUPODLAŽNÍ VOZY PRO FINSKO

Rozchod kolejí 1 524 mm

Trolejové napětí 25 kV

Maximální rychlost až 200 km/h

Celková šířka skříně 3 200 mm

Výška vozidla 5 200 mm

Nástupní výška 550 mm nad TK

Šířka nástupních dveří 2 100 – 2 200 mm

VE FINSKU JE V PROVOZU VÍCE NEŽ 200 VOZŮ  
VYROBENÝCH VE ŠKODĚ TRANSTECH.
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REALIZACE FINSKO 
OSOBNÍ A ŘÍDÍCÍ VOZY 

První dvoupodlažní osobní vůz ze Škody Transtech byl na finské 

tratě nasazen již v červnu 1998. V současnosti vozí cestující více než 

150 těchto osobních vozů na všech hlavních tratích. Díky komfortu 

a spolehlivosti se dvoupodlažní osobní vozy ze Škody Transtech  

staly mezi cestujícími velmi oblíbenými. Vozy vynikají prostorným 

a světlým interiérem s širokým rozsahem služeb na obou podlažích. 

Spodní podlaží v úrovni nástupiště zároveň umožňuje snadný nástup 

do vozu i pro cestující se sníženou schopností pohybu.

      

V nabídce Škody Transtech jsou tři hlavní typy osobních vozů. 

Základní model Ed je vybaven sedadly pro cestující v obou 

podlažích a v koncovém oddílu. Model Eds je navržen speciálně pro 

rodiny a cestující se sníženou mobilitou a je rozdělen na dvě části. 

Ve spodním podlaží je uspořádání uzpůsobeno pro handicapované 

cestující, zatímco v horním podlaží je hrací koutek a také oddělení 

nabízející klid cestujícím s dětmi. Třetí typový model Edfs je 

vybaven prostorem jak pro cestující se sníženou mobilitou, tak pro 

rodiny s dětmi a navíc má vůz oddíl pro průvodčího a jídelní oddíl 

s chladicím zařízením.

Řídící vozy patří mezi nové produkty společnosti Škoda Transtech. 

Vozy jsou v provozu řazeny do souprav v systému Push-Pull, 

či-li s řídícím vozem na jednom konci a lokomotivou na druhém. 

Tento systém umožňuje řízení vlakové soupravy z obou konců 

bez nutnosti přepřahat lokomotivu. Strojvedoucí se v cílové 

stanici pouze přesune z kabiny lokomotivy do kabiny řídícího 

vozu a souprava může vyrazit opačným směrem. Vozy nabízejí 

pasažérům stejně příjemné a bezpečné prostředí pro cestování 

jako dvoupodlažní osobní vozy. 

REALIZACE FINSKO
LŮŽKOVÉ 
A RESTAURAČNÍ VOZY

První dvoupodlažní spací vůz vyrobený společností Škoda 

Transtech byl představen v únoru 2006. Spací vozy nabízejí 

pohodlné a klidné prostředí pro odpočinek během cesty na 

dlouhé vzdálenosti či přes noc. Finské dráhy mají v současné 

době v provozu 40 dvoupodlažních spacích vozů. Každé kupé 

disponuje dvěma lůžky. Na dolním podlaží je navíc možné 

některá kupé propojit do jednoho prostorného rodinného 

oddílu. Kupé na horním podlaží jsou mimo jiné vybaveny vlastní 

koupelnou. Vozy jsou klimatizované a v jednotlivých kupé je 

možné regulovat teplotu.

Nejnovějšími vozy ze společnosti Škoda Transtech jsou 

restaurační vagóny. Tyto vozy doplňují portfolio společnosti 

a umožňují provozování dvoupodlažních vozů s kompletním 

servisem pro pasažéry. Oddíl pro cestující v horním podlaží je 

zároveň možné využít jako konferenční místnost až pro 41 osob. 

Součástí restauračního oddílu ve spodním podlaží vozu jsou 

kuchyně, prodejní pult a jídelna. Kavárna je umístěna na konci 

vozu v průchozím podlaží. Nabízí otevřený prostor pro setkání 

cestujících a zároveň může být místem pro kulturní program. 

Na opačném konci vozu je umístěn kiosek, který zároveň zajišťuje 

obsluhu horního podlaží. 
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SERVIS

Pro Škodu Transportation nekončí starost o zákazníky dodávkou 

vozidel. Pravidelný a kvalitní servis zajišťuje na jednopodlažních 

i dvoupodlažních elektrických jednotkách.

Moderní vozidla splňují náročné podmínky evropského trhu. 

Samozřejmostí je garanční servis a tedy každodenní dostupnost 

celé flotily těchto moderních jednotek.

 Se servisem vlaků má Škoda Transportation zkušenosti z řady 

zemí světa, například z České republiky, Slovenska, Litvy 

a Ukrajiny.

Zejména zkušenosti ze zahraničí znamenají záruku kvality servisu 

ze Škody Transportation.

EKOLOGIE

Celý cyklus výroby elektrických jednotek přes jejich provoz až po 

likvidaci stojí na zásadách úspornosti a ekologie.

Dle normy EN ISO 14001 zohledňujeme vztah a vliv na životní 

prostředí již při samotné výrobě vozidel. Stejnou strategií se řídí 

i naši dodavatelé.

Díky nízkým nákladům na údržbu a redukci spotřeby energie je 

dosaženo významných úspor provozních nákladů. To s sebou 

přináší pozitivní efekt nejen na životní prostředí, ale i na úsporu 

potřebných zdrojů.

Komponenty a prvky, ze kterých se skládají elektrické jednotky, 

jsou z více než 95 % recyklovatelné.
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