
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 27. prosince 2010 

České dráhy zmodernizují 64 bezbariérových vagón ů 
pro rychlíky a expresy 

České dráhy vyhlásily sout ěž na dodavatele modernizace 64 bezbariérových 

vagón ů pro expresní vlaky a rychlíky. Vozy z konce 80. le t konstruované již 

tehdy pro rychlost až 160 km/h projdou kompletní re konstrukcí, p ři které bude 

instalován nový interiér, dosazena klimatizace, nov é plošiny umož ňující nástup 

vozíčkářů i bezbariérové WC s uzav řeným systémem.   

 
Modernizací projde 64 kombinovaných vozů 2. třídy se zavazadlovým oddílem, které jsou navíc 

upravené pro přepravu vozíčkářů (současné řady BDbmsee a BDhmsee). Vagóny byly vyrobeny 

v letech 1987 a 1988 ve východoněmecké vagónce v Bautzenu a ve své době patřily mezi 

nejmodernější vagóny v tehdejším „východním bloku“ s maximální rychlostí až 160 km/h.   

 

„Pro tento vůz jsme díky jeho moderní konstrukci vhodné k modernizaci zvolili rozsáhlejší rekonstrukci,“ 

uvádí náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Antonín Blažek a vyjmenovává novinky, se 

kterými České dráhy počítají, a které ocení především cestující: “Kompletní vým ěnou projde interiér 

vozu, kde bude zachováno n ěkolik klasických oddíl ů s 6 místy a nov ě chceme vytvo řit menší 

velkoprostorový oddíl. Zachován bude oddíl pro vozí čkáře, kompletn ě zrekonstruována bude 

bezbariérová toaleta a nov ě koncipován bude také prostor pro uložení 6 jízdníc h kol.“  Antonín 

Blažek dále dodává další výhody, které modernizovaný vůz nabídne svým cestujícím: „Samoz řejmostí 

bude klimatizace a ve všech oddílech po čítáme s elektrickými zásuvkami 230 V 50 Hz pro 

napájení drobné elektroniky cestujících. K pohodlné mu nástupu do vozu a pr ůchodu mezi vozy 

přisp ějí dve ře s elektrickým pohonem ovládané tla čítky. Vozy budou vybaveny také elektrickou 

zdvihací plošinou, která umožní pohodlný a bezpe čný nástup vozí čkářům. Ke snadné orientaci 

všech cestujících na jejich cest ě přisp ěje nový audiovizuální informa ční systém.“    

 

Rozsáhlými změnami projdou i některé technické celky skryté zraku cestujících, které však znamenají 

dobré fungování celého vozu a bezpečnější cestování. Rekonstrukce se dotkne například podvozku GP 

200 S a brzdy vozu. Podvozek bude doplněn o elektromagnetickou kolejnicovou brzdu a celý brzdný 

systém bude upraven pro činnost tzv. ep brzdy s možností přemostění záchranné brzdy. Tento brzdový 

systém je nezbytý pro provoz v delších tunelech. Nový a výkonnější bude také tzv. centrální zdroj 

energie, který napájí klimatizaci, osvětlení, el. zásuvky 230 V 50 Hz, nástupní plošiny pro invalidy a 

další elektrická a elektronická zařízení.              



 

České dráhy p ředpokládají náklady na modernizaci bezbariérových v agónů ve výši 1,5 miliardy 

Kč a spln ění celého kontraktu do 36 m ěsíců od jeho podpisu. Vozy budou po své modernizaci 

nasazeny na všechny typy dálkových spoj ů od vlak ů EuroCity a InterCity po vnitrostátní 

rychlíky.     

 

Modernizace bezbariérových rychlíkových vozů navazuje na již zahájené projekty modernizace 58 kusů 

vozů pro vlaky EuroCity a InterCity, revitalizaci 110 rychlíkových vagónů a modernizaci 21 

restauračních vozů. Vozy 1. a 2. třídy z těchto rekonstrukcí zvýší kvalitu cestování ve vlacích EuroCity, 

InterCity a ve vnitrostátních rychlících již v průběhu roku 2011.         
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Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje 

přes 163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2009/10 vypraví České dráhy průměrně 7 500 spojů každý den.  

Díky dořešení financování veřejné železniční dopravy může národní dopravce pokračovat v masivní obnově vozidlového parku. 

V roce 2009 investovaly České dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel přes 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 

5 miliard. S tím samozřejmě úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvořily České dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 

získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je 

možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr 

levných eTiketů do zahraničí a akčních zpátečních jízdenek ČD Tip do okolních zemí. 

 


