
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 19. ledna 2011 

České dráhy vyhlásí t ři sout ěže na modernizaci 
190 osobních voz ů pro dálkovou dopravu 

České dráhy pokra čují v plánované obnov ě souprav pro dálkové vlaky 

zahrnující spoje EuroCity, InterCity, expresy a ryc hlíky. V této souvislosti 

vypisují t ři výb ěrová řízení na modernizaci t ří typů osobních voz ů z přelomu 

80. a 90. let. Část z nich je již od poloviny 90. let využívaná ve spojích EuroCity a 

InterCity, další z nich se používají v rychlíkové a  regionální doprav ě. Po 

přibližn ě 30 letech provozu je vhodná jejich modernizace, p ři které se zvýší 

nabízený komfort i technicko-provozní parametry.        

 

Čtyřicet voz ů pro vlaky EuroCity a InterCity  

 

První z vyhlášených výběrových řízení (jednací řízení s uveřejněním) je zaměřeno na kompletní 

modernizaci 40 osobních vozů Bmee, které dnes České dráhy využívají především ve spojích EuroCity 

a InterCity. Vagóny byly vyrobeny v letech 1986 a 1987 v tehdejší východoněmecké vagónce 

v Budyšíně (Bautzen). Pro svou moderní konstrukci a vybavení podvozky typu GP 200 S jsou vhodné 

pro rozsáhlejší modernizaci.  

 

Rozsah modernizace a změny, které čekají cestující, popsal náměstek generálního ředitele Českých 

drah pro osobní dopravu Antonín Blažek: „Vůz bude p ři modernizaci upraven na velkoprostorový 

se 76 až 80 místy k sezení. Budou vym ěněny podlahy, obložení, okna a instalováno nové 

osvětlení. Cestující ur čitě ocení nové polohovatelné seda čky, které jsou v našem technickém 

zadání. Ty budou v p řípadě leteckého uspo řádání za sebou vybaveny sklopnými stolky, 

v případě umíst ění proti sob ě bude stolek mezi nimi. Cestující budou mít k dispo zici také 

elektrické zásuvky pro napájení drobné elektroniky,  například notebook ů nebo mobilních 

telefon ů. Vůz bude klimatizovaný. Zcela p řestaveny budou také toalety. Ty budou mít uzav řený 

systém a cestující je tak budou moci využít i ve st anici. Snadný nástup a pr ůchod mezi vozy 

zajistí nové dve ře ovládané tla čítky nebo madly s elektrickým nebo elektropneumatic kým 

pohonem. Nástupní dve ře budou b ěhem jízdy bezpe čnostn ě blokovány. Vozy budou vybaveny 

také elektronickým informa čním a rezerva čním systémem.“    

 



Významné změny doznají také technické celky, které jsou skryté očím cestujících. Vůz bude vybaven 

novým centrálním zdrojem energie, tzv. CZE, který zásobuje energií veškerá elektrická zařízení ve 

voze. Upraven bude brzdový systém dosazením tzv. elektropneumatické brzdy s možností přemostění 

záchranné brzdy nezbytné pro provoz na tratích s délkou tunelů do 5 kilometrů. Podvozky budou 

doplněny o magnetickou kolejnicovou brzdu. Maximální rychlost vozů bude zachována na úrovni 160 

km/h.          

 

Předpokládaná hodnota zakázky je 880 milionů Kč a doba dodání celé čtyřicetikusové série je 

plánována na 32 měsíců od podpisu kontraktu. Po modernizaci budou využívány přesevším ve spojích 

EuroCity a InterCity.     

Zmodernizuje se 150 velkoprostorových voz ů také pro rychlíky  

 

Další dvě výběrová řízení (jednací řízení s uveřejněním) jsou zaměřena na částečnou modernizaci 

dvou typů vozů (řada Bdt a Bp) vyráběných na počátku 90. let v moravské vagónce MSV Studénka. 

Mezi cestujícími jde o oblíbené vozy využívané v některých rychlících a v regionální dopravě.  

 

„Tento typ vozů chceme využívat i nadále pro vnitrostátní rychlíky s větším počtem zastávek, kde 

dochází k častější výměně cestujících, cestující je využívají na kratší přepravní vzdálenost a tráví ve 

vlaku méně času. Tomu odpovídá i rozsah modernizace,“ uvádí náměstek pro osobní dopravu Antonín 

Blažek a vyjmenovává změny, které se dotknou kvality cestování: „Ve vozech bude zachováno 

sou časné oblíbené uspo řádání míst se seda čkami proti sob ě v tzv. fiktivních oddílech, dojde ale 

k rozší ření prostoru na p řepravu jízdních kol, ko čárků a objemných zavazadel na jedné stran ě 

vozu. Vznikne tak místo pro p řepravu nejmén ě 7 jízdních kol. Revitalizací projde také interiér,  

podlahy, část voz ů obdrží nové pevné sedáky. V části voz ů jsou již z výroby pohodlné sedáky 

s textilními potahy. Ty projdou opravou. U vybranýc h míst budou instalovány elektrické zásuvky 

230 V / 50 Hz pro napájení drobné elektroniky našic h cestujících. Významn ě se usnadní 

nastupování. Sou časné klasické dve ře nahradí nové, p ředsuvné s elektrickým pohonem, 

ovládané tla čítky. Navíc budou dve ře za jízdy blokované, což p řisp ěje k vyšší bezpe čnosti. Do 

vozů bude instalován také rozhlas, jehož prost řednictvím bude možné poskytovat cestujícím 

informace o zastávkách nebo mimo řádnostech.“                

 

Podobně jako u vozů Bmee projdou změnami také některé technické celky vozů Bdt a Bp. Bude 

dosazen nový centrální zdroj energie (CZE) nebo systém elektropneumatické brzdy s překlenutím 

záchranné brzdy. Upravena bude také konstrukce podvozku. Ta dnes omezuje maximální rychlost na 

120 km/h. Po rekonstrukci by se měla rychlost vozů zvýšit na 140 km/h. To umožní jejich řazení také do 

souprav rychlíků na koridorech s revitalizovanými vozy typu Y podle UIC (běžné rychlíkové vozy ČD) a 

s lokomotivami řad 162 a 362. Tato vozidla mají maximální rychlost také 140 km/h.      

 

První z obou těchto výběrových řízení má za cíl najít dodavatele modernizace 88 vozů řady Bdt 

v předpokládaném finančním objemu 440 mil. Kč. Druhé se zaměřuje na modernizaci 62 vozů řady Bp 

v předpokládané hodnotě 310 mil. Kč. V obou případech by měly být modernizovány všechny vozy do 

30 měsíců od podpisu kontraktu.    



 

Modernizace těchto vozů navazuje na již zahájené projekty modernizace 58 kusů vozů pro vlaky 

EuroCity a InterCity, které budou uvedeny do provozu v průběhu letošního roku, revitalizaci 110 

rychlíkových vagónů, které jsou již v současné době postupně předávány do provozu, a modernizaci 21 

restauračních vozů, která bude zahájena také v letošním roce. V současné době probíhá výběrové 

řízení na modernizaci 64 bezbariérových vozů určených pro dálkovou dopravu. Rozsáhlou modernizací 

procházejí také regionální a příměstské vlaky.              
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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. 

 


