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1 Úvod
Historie nočních vlaků se začala psát v roce 1855, kdy v USA vznikla
myšlenka upravit klasické vozy k sezení na vozy určené ke spaní. Od první realizace
tohoto plánu uběhlo letos 159 let a za tuto dobu ušly ubytovací vozy dlouhou cestu.
Komfort se časem zvyšoval, a to i navzdory snaze tyto vozy nabízet především
běţným, nepříliš majetným cestujícím. V současné době, kdy je moţné cestovat mezi
destinacemi vzdálenými stovky kilometrů jen za několik málo hodin, zaznamenává
noční doprava spíše útlum. I přes toto úskalí si však noční vlaky stále udrţují širokou
klientelu cestujících, kteří ocení především úsporu času a příleţitost k odpočinku za
přívětivou cenu. Aby si ţeleznice tuto klientelu udrţely, musejí reagovat na poptávku
cestujících především vozy, které odpovídají současným poţadavkům na moderní a
komfortní přepravu. Řešením je jak nákup nových vozů, tak i modernizace starších.
České dráhy začaly řešit tuto otázku koncem 90. let modernizací devíti
oddílových vozů běţné stavby na vozy lůţkové, splňující širší spektrum poţadavků
na moderní a komfortní noční cestování. Tato práce je věnována popisu takto vzniklé
vozové řady WLABmee823 po stránce technické i provozní. Závěr práce je věnován
popisu specifik

Obr. 1: Rychlík 352 z Prahy do Dortmundu v Porýní, 1995
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2 Vznik vozu
Spojení Prahy se Spolkovou republikou Německo existovalo uţ v dobách před
rokem 1989 – jak denním spojem, nazývaným „Západní expres“, tak několika páry
nočních vlaků, spojujících Prahu s Frankfurtem, Mnichovem a Stuttgartem. Po pádu
Ţelezné opony se díky snazší dostupnosti automobilů a jiným okolnostem počet
cestujících v těchto vlacích postupně sniţoval, aţ v grafikonu vlakové dopravy
1995/1996 došlo ke sjednocení do té doby dvou párů nočních vlaků, spojujících
Prahu s oblastí Porúří a Stuttgartu, do jednoho.
Ten jezdil mezi Prahou a Dortmundem, přičemţ zachovával původní relace
Praha – Mnichov a Praha – Stuttgart ve formě přímých vozů. Vyjma ubytovacích
vozů relace Praha – Dortmund byla souprava provozně zajišťována Českými
drahami, jedním lůţkovým vozem řady WLAB, jedním lehátkovým vozem řady Bc a
tehdy čerstvě modernizovanými vozy řady Bmee v počtu od jednoho do čtyř kusů
v kaţdé relaci. S postupem času a zvyšováním poţadavků na komfortní mezistátní
přepravu stála před Českými drahami otázka budoucnosti ubytovacích vozů řad
WLAB a Bc, jeţ byly i v době svého vzniku (1985, resp. 1984) konstrukčně zastaralé
a nenabízely poţadovaný komfort ani úroveň sluţeb odpovídající přepravnímu trhu
mezi hlavním městem České republiky s hospodářským centrem ekonomicky velmi
silného Německa.
V roce 1999 tak bylo vyhlášeno výběrové řízení na modernizaci devíti vozů
řady Bmee na moderní klimatizované lůţkové vozy, které by odpovídaly zvýšeným
očekáváním na komfortní přepravu přes noc. Nově vzniklá vozidlová řada měla být
primárně určena na vlak Praha – Frankfurt s přímými vozy do Mnichova a Stuttgartu.
Vozy měly být označeny řadou WLABm a zhotovitelem modernizace se stala
společnost MOVO, sídlící v Plzni. Práce na prvním voze začaly v průběhu února
a března roku 2000 a podle původních očekávání mělo být všech devět vozů
hotových a dodaných Českým drahám do konce roku 2000.
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3 Technický popis vozu
Modernizace byla provedena firmou MOVO Plzeň v letech 2000 aţ 2001. Při
kompletní rekonstrukci došlo k úpravě pojezdu, skříně a interiéru vozu. Původní
vagon řady Bmee je kompletně odstrojen a přelakován.

Obr. 2: Nákres vozu
Při tvorbě designu nového vozu byl brán zřetel především na zdůraznění nové
kvality cestování, s čímţ souvisela snaha vůz odlišit od vozidel stávajících. Skříň
i střecha vozu tak byla nalakována safírově modrou barvou (RAL 5003) a pomocí
signální ţluté (RAL 1003) byl dotvořen reliéf, znázorňující kontrast dne a noci. Jako
grafické prvky reliéfu byly vybrány symboly všeobecně známých kulturně-historických
motivů České Republiky, konkrétně hory Říp, Kutné Hory, praţských Hradčan,
brněnského Petrova, Ostravy a Karlštejna. Na protější bočnici vozu byl samostatně
umístěn motiv Hradčan, doplněný o symboliku noční hvězdné oblohy. Původně se
uvaţovalo o odlišení vstupních dveří ţlutou barvou pro lepší orientaci; tento návrh
však byl při realizaci vypuštěn.

Obr. 3: Vůz v průběhu modernizace
5

Mezi prvky modernizace patří:
-

úprava podvozků pro rychlost 160 km/h dosazením kvalitnější kotoučové brzdy,

-

dosazení nového systému záchranné brzdy včetně přemostění,

-

dosazení klimatizace prostoru pro cestující,

-

dosazení centrálního zdroje energie (CZE) o vyšším výkonu (50 kW),

-

dosazení uzavřeného vakuového systému WC,

-

odstranění vstupních dveří na jednom konci vozu,

-

dosazení elektrického blokování a automatického zavírání vstupních dveří,

-

dosazení prvků pro zvýšení bezpečnosti cestujících (přídavné zámky v oddílových
dveřích, telefonické spojení a nouzová signalizace k průvodci…),

-

zřízení pracovního stanoviště pro průvodce v boční chodbě,

-

dosazení komunikačního systému dle UIC,

-

nové prostorové uspořádání oddílů se sklopnými sedadly pro denní provoz,

-

nové vizuální pojetí celého vozu,

-

pouţití nehořlavých a netoxických materiálů.
Z původních jedenácti oddílů vybavených 66 místy k sezení vzniklo deset

oddílů o celkové kapacitě 30 lůţek. Zbylé místo bylo vyuţito pro umístění kompletní
buňky WC s uzavřeným vakuovým systémem a sprchou. Na tento celek navazuje
oddíl pro průvodce a skladový prostor, nahrazující původní nástupní představek
s nástupními dveřmi.
Kaţdý oddíl je vybaven třemi lůţky, jeţ se dají jednotlivě sklopit ke stěně, čímţ
se zpřístupní trojité sedadlo pro cestování v denní době. Lůţka od firmy Borcad mají
rozměry 1900 × 650 mm a jsou potaţena látkou v nehořlavé úpravě. Na stěně
naproti lůţkové stěně se nachází hygienický kout ze sklolaminátu s umyvadlem,
zrcadlem a šatní skříní s tyčí na šaty, věšáky a policí na zavazadla v nehořlavém
provedení. Obloţení bočnic je provedeno ze sklolaminátových panelů v nehořlavé
úpravě. Ozvučovací a komunikační zařízení odpovídá normě UIC 568 a bylo dodáno
firmou Regonik. Hlasitost reprodukce je regulována individuálně v kaţdém oddíle pro
cestující, v ostatních prostorách je nastavena skupinovým regulátorem z oddílu
průvodce. Kaţdý oddíl je osazen komunikačním zařízením pro spojení cestujícího
s oddílem vlakového doprovodu a tlačítkem pro nouzové přivolání průvodce.
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Obr. 4: Interiér vozu
V rámci modernizace byly dosazeny nové nástupní dveře, okna a nová
teplená a zvuková izolace. Vstupní dveře byly ponechány pouze na jednom konci
vozu, jsou předsuvné s elektropneumatickým pohonem a odpovídají vyhlášce UIC
560. Čelní přechodové dveře jsou dvoukřídlé posuvné s elektropneumatickým
ovládáním. Okna v oddílech pro cestující jsou v horní části výklopná, čtyři okna na
chodbě jsou pevná; jedno okno v oddílu pro průvodce a jedno přilehlé chodbové
okno je ponecháno jako spouštěcí, zasklena v horní i dolní části dvojitým
bezpečnostním sklem. Dodavatelem všech oken i dveří je firma Pars komponenty.
Řada WLABmee823 byla, jako jedna z prvních u Českých drah, vybavena
klimatizací. Dodavatelem agregátu byla firma Liebherr. Pro zamezení prostupu tepla
a hluku byla věnována zvýšená pozornost i samotné izolaci vozové skříně, přičemţ
tepelná izolace dosahovala v měřeních hodnot lepších, neţ vyţaduje norma UIC
567-1. Původní centrální zdroj byl nahrazen novým, od firmy Pintsch Bamag, o
výkonu 50 kW.
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Obr. 5: Vůz WLABmee v soupravě frankfurtského rychlíku, Praha ONJ

4 Provoz
Vozy WLABmee823 za třináct let od opuštění bran plzeňské firmy MOVO prošly
řadou provozních technických problémů a dodnes patří mezi nejméně spolehlivé
lůţkové vozy u Českých drah.

4.1 Provozně-technické obtíže
Vozy byly jiţ v průběhu rekonstrukce doprovázeny velkým mnoţstvím problémů
technického rázu. Ty se začaly objevovat ještě před uvedením do provozu, coţ mělo
za následek zpoţdění dodávek série devíti vozů o jeden rok. V počátcích provozu se
objevovaly potíţe především s atypickým CZE, jenţ ve vozovém parku Českých drah
do té doby nebyl zastoupen. Postupem času byl problém se zdrojem energie
vyřešen; místo něj se ale objevily nedostatky ve zpracování řemeslných prvků,
například vstupních dveří, skříní, poliček a dalších komponentů. Při vyšší rychlosti
vlivem nasávání vzduchu docházelo k nepříjemným zvukům a v zimních měsících
zamrzal odpad pod umyvadly v oddílech. Kvůli velkému mnoţství závad se tak mezi
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posádkami vozy zařadily k nejméně preferovaným lůţkovým vozům v parku vozidel
Českých drah.

4.2 Běžný provoz
Hlavním cílem nasazení vozů WLABmee823 bylo nahradit v krátkém časovém
horizontu nevyhovující vozy typových řad WLAB na lince Praha – Frankfurt,
s kurzovými vozy do Mnichova a Stuttgartu. Kvůli problémům zmíněným v bodě 4.1
se však skutečné nasazení do provozu nabralo zpoţdění a první vozy byly do
soupravy rychlíku 352/353 zařazeny aţ s koncem roku 2001, tedy prakticky aţ na
začátku platnosti GVD 2001/2002. Z celkových devíti vozů typu WLABmee jich bylo
do pravidelného oběhu na tomto vlaku obvykle zařazeno šest. Jeden vůz
představoval provozní zálohu a další dvojice byla určena pro jinou významnou
destinaci, kde komfortnější řada nalezne uplatnění, a zároveň bude kapacitně
dostačovat jediný exemplář na soupravu. Původní záměry z roku 2001 počítaly
s nasazením na kurz Praha – Varšava, který byl do té doby obsazován vozem
polských ţeleznic. Ty se ovšem linky Praha – Varšava odmítaly vzdát, a tak zbývající
dva kusy řady WLABmee byly zařazeny na kurz Cheb – Plzeň – Praha – Vídeň, kde
se tato situace se ustálila na několik let.
Postupná redukce počtu nočních spojení ze strany Deutsche Bahn však
v polovině desetiletí dostihla i noční spojení Prahy s bývalou NSR a v prosinci 2006
vyjel rychlík Praha – Cheb - Frankfurt naposledy. Jeho náhradou se stal vlak EN
352/353, trasovaný z Prahy přes Ústí nad Labem, Dráţďany, Erfurt a Frankfurt do
Wiesbadenu. Spojení Prahy a Frankfurtu tak zůstalo zachováno, i kdyţ ČD na něj
začaly nasazovat tehdy nově dodané vozy řady WLABmz, jejichţ dodání zásadně
ovlivnilo význam modernizované řady WLABmee ve vozovém parku dopravce.
V GVD 2006/2007 se kromě přeţívajícího kurzu Praha – Vídeň objevovaly
vozy WLABmee také na kurzech Dráţďany – Vídeň, Praha – Ţilina – Zvolen a Cheb
– Ústí nad Labem – Praha – Bratislava – Banská Bystrica. Turnusová potřeba tak
stále činila osm vozů plus jedna záloha. V praxi ovšem nebylo plánované řazení
striktně dodrţováno a především na linkách z ČR na Slovensko docházelo k častým
náhradám v podobě vyslouţilých vozů řady WLAB.
V GVD 2007/2008 začaly České dráhy na vídeňskou linku nasazovat moderní
vůz řady WLABmz, coţ pro problémovou řadu WLABmee znamenalo sníţení počtu
9

turnusovaných vozů o dva. Místo zrušeného kurzu Dráţďany – Vídeň se vozy začaly
nasazovat na vlak Praha – Krakov, v létě masivně vyuţívaný zahraničními turisty
jakoţto nejdostupnější moţnost pro noční přesuny do Polska. Vedla Krakova i nadále
pokračovalo nasazení na kurzy Praha – Ţilina – Zvolen a Cheb – Ústí nad Labem Praha – Bratislava – Banská Bystrica. Reálné sníţení turnusové potřeby na šest
kusů z dostupných devíti znamenalo, ţe i přes časté problémy se celková
spolehlivost vypravení řady WLABmee v tomto období zlepšila.
V GVD 2008/2009 byly oba kurzy z ČR na Slovensko zajišťovány starými vozy
řady WLAB, zatímco vozy WLABmee se po roční přestávce opět vrátily do Německa.
Díky zavedení nočního vlaku EN 476/477, spojujícího Budapešť s Berlínem, a
obecnému nedostatku kvalitních vozů maďarských ţeleznic začal být lůţkový vůz
kurzu Budapešť – Vídeň zajišťován Českými drahami. Dopravce proto na tento obrat
začal nasazovat řadu WLABmee, coţ po několika letech znamenalo návrat na jednu
z nejvýznamnějších tras v portfoliu společnosti. Návoz na tento kurz probíhal o den
dříve spojením Praha – Budapešť, díky čemuţ do takto dlouhého turnusu byly
potřeba hned čtyři vozy. Dva exempláře zůstaly nadále řazeny na kurz Praha –
Krakov a zbylé tři vozy byly ponechány jako záloţní.
Výrazné změny přišly v GVD 2009/2010, kdy na vlaku Berlín – Budapešť
začaly České dráhy zajišťovat lůţkový vůz kurzu Berlín – Vídeň, a to modernějšími
vozy řady WLABmz. Na kratší rameno Praha – Vídeň se tak opět vrátila řada
WLABmee, která navíc stále pokrývala i kurz Praha – Krakov a sezónní výkony na
lince Praha – Záhřeb. Mimo letní sezónu klesla turnusová potřeba pouhé čtyři vozy,
coţ bylo jedním z důsledků zálohování modernějších vozů řady WLABmz, jeţ byly
kvůli nasazení na kurzech Berlín – Budapešť/Vídeň turnusovány v plném počtu.
GVD 2010/2011 byl pro vozy řady WLABmee revolučním: opět se vrátily na
Slovensko, tentokrát však aţ na jeho východní konec, a to dokonce v počtu dvou
vozů na soupravu. Na nočním rychlíku 442/443, spojujícím Prahu a Humenné, tak
nahradily dvojici vozů řady WLAB, a nově tak i cestujícím v této dlouhé relaci přinesly
cestovní komfort na úrovni doby. Dále byly stabilně nasazovány na kurz Praha –
Krakov a místo zrušeného kurzu Praha – Záhřeb byly v letní sezóně posílány v úterý
a pátek aţ ke Středozemnímu moři do černohorského Baru. Na těchto relacích se
nasazení vozů řady WLABmee ustálilo a v průběhu následujících let uţ probíhaly jen
méně výrazné změny v plánovaném nasazení.
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Obr. 6: Vůz WLABmee relace Berlín – Vídeň ve výchozí stanici
S GVD 2011/2012 přišla nová relace pro vozy řady WLABmz – Kodaň. Jejich
100% disponibilitu v relaci Berlín – Budapešť/Vídeň jiţ nebylo moţno garantovat, a
tak byly do oběhu začleněny i vozy řady WLABmee v poměru 1:2 vůči řadě
WLABmz. Z tohoto důvodu se na kurzu Praha – Krakov opět objevil zastaralý vůz
řady WLAB a jediný kurz, kde nasazení řady WLABmee zůstalo relativně spolehlivé,
byla relace Praha – Humenné, zajišťovaná dvěma dvojicemi vozů. Počet záloţních
vozů tak opět stoupl na tři, z toho jeden byl i tentýţ rok nasazován v úterky a pátky
na letní sezónní kurz Praha – Bar.
Nasazování vozů do černohorského Baru však s sebou přinášelo spíše
komplikace. Velké mnoţství zařízení bylo napájeno tzv. žlutým potrubím, které na
území Srbska nebylo vţdy spolehlivě zapojeno, čímţ docházelo k časté nefunkčnosti
klimatizační jednotky. Při absenci stahovacích oken tak vnitřní teplota vozu v letních
dnech dosahovala kritických hodnot pro lidské zdraví. V kombinaci s nespolehlivostí
mechanismu dveří se tak v krátké době objevilo mnoţství silných argumentů pro
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návrat k starým vozům řady WLAB na sezónních spojích. V GVD 2012/2013 tak bylo,
stejně jako rok předtím, pravidelně vyuţíváno po celý rok šest vozů se třemi
provozními zálohami. Nasazení probíhalo v relacích Berlín – Budapešť/Vídeň
a Praha – Humenné; ve vybrané dny pak jeden vůz zajišťoval kurz Praha – PopradTatry jako ubytovací vůz k autovozu.
V GVD 2013/2014 se nasazení vozů řady WLABmz na kurzy Praha –
Budapešť, Berlín – Budapešť a Berlín – Vídeň ustálilo a problémy v Srbsku byly
vyřešeny, takţe řada WLABmee se opět mohla vrátit do svých původních relací,
včetně jedné dříve opuštěné: kromě letního kurzu Praha – Bar, na němţ se ale
nakonec kvůli záplavám v Srbsku vyskytl pouze vůz k sezení řazený do srbské
Subotice, byl další vůz řady WLABmee nasazován v letní sezóně v úterý a pátek na
kurz Praha – Split. Toto spojení – dříve pravidelné a počátkem devadesátých let
zrušené – bylo později obnoveno dokonce přímým vlakem, avšak v roce 2010 bylo
opět zrušeno. V letní sezóně roku 2014 se ovšem přímé spojení Prahy
s chorvatským Splitem vrátilo, byť nasazení řady WLABmee zde nemělo dlouhého
trvání. Kvůli problémům s výkonem dieselových lokomotiv na chorvatském území,
a tedy i častými problémy s napájením souprav, byl přibliţně od poloviny července
vůz WLABmee vystřídán řadou WLAB. Jeden vůz z dvojice nasazované v relaci
Praha – Humenné byl také vystřídán starší variantou, čímţ do pravidelného provozu
nadále zasahovala pouze čtveřice vozů – vůbec nejméně v historii této řady.
Aktuální grafikon vlakové dopravy pro období 2014/2015 opět počítá
s nasazením vozů řady WLABmee na sezónní destinace: dvakrát týdně Bar a
dvakrát týdně Split, přičemţ i zdejší problémy s napájením souprav se podařilo
vyřešit. Novinkou jízdního řádu je nasazení jednoho vozu řady WLABmee na EN
444/445 Slovakia, spojující Prahu s Košicemi. Stále tedy zůstává jeden vůz na kurz
Praha – Humenné a Praha – Krakov, kde i nadále budou zajišťovat pohodlné spojení
přes noc.

4.3 Úpravy
V průběhu let nebylo vybavení vozů téměř nijak upravováno. Některé vozy
obdrţely po několika letech provozu nové koberce, případně byla vyměněna některá
odnímatelná zařízení, jeţ vykazovala opotřebení.
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V roce 2009 byl představen nový vizuální styl Českých drah, obsahující
barevnou kombinaci bílé a dvou odstínů modré. Přibliţně po roce se toto schéma
nátěru začalo aplikovat i na ubytovací vozy, přičemţ řada WLABmee se, ani přes své
unikátní grafické podání, nestala výjimkou. Prvním vozem, který obdrţel nový nátěr,
a zároveň vůbec prvním vozem speciální stavby v tomto barevném řešení, se stal
vůz WLABmee823 70-71 002, jenţ nový lak v prosinci 2009. Další vozy následovaly
po dvou letech a od roku 2012 se vozy začaly lakovat do upraveného grafického
provedení s modře zbarvenou střechu s bílým pruhem mezi střechou a bočnicí. Do
léta roku 2014 byly do jednotného barevného schématu přelakovány všechny vozy,
v současné době je tak původní modrý nátěr minulostí.

Obr. 7: Vůz WLABmee823 004 v nejnovějším nátěru v Pardubicích

5 Závěr
Lůţkové vozy řady WLABmee823 byly prvními kvalitními ubytovacími vozy
u Českých drah. Nabízely ve své době nebývalý komfort a směle se mohly řadit
k tomu nejlepšímu, co šlo na kolejích potkat. Bohuţel, nekvalitní provedení si vzalo
svou daň v podobě nadměrného mnoţství závad, a ani v současnosti nepatří mezi
zaměstnanci společností zajišťujících sluţby v ubytovacích vozech k oblíbeným.
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V současné době jsou vozy nasazeny na optimální relace a i přes technické
nedostatky budou i nadále zajišťovat pohodlné spojení Prahy s východním
Slovenskem, Krakovem nebo přímořskými destinacemi. Třináct let provozu se však
na vozech projevuje viditelným opotřebením. Otázka další revitalizace zůstává
nicméně otevřenou, zejména s přihlédnutím k postupnému útlumu nočních spojů.
Pravděpodobnější variantou je proto pokračující provoz vozů v původním provedení
aţ do konce ţivotnosti, jeţ je nyní přibliţně v polovině plánovaného věku.
Tato modernizace, ve své době překonávající obvyklý rozsah, nicméně
posunula vozový park Českých drah o krok blíţe západním ţeleznicím a přinesla
poţadované zkvalitnění ubytovacích sluţeb na ţeleznici v době, kdy to bylo nejvíce
potřeba.

Obr. 8: Vůz WLABmee, Praha ONJ
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