
814 914 Regionova
 

Prototyp motorové ásten  nízkopodlaní 
jednotky ady 814 914 s obchodním názvem 
Regionova byl p edstaven a pokt n v roce 

2005 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v 
Brn . Jednotka zde byla ocenna Zlatou medailí 
MSV a souasn  Cenou Technického týdeníku. 
Regionova byla také nominována Design centrem 

eské republiky do soute Vynikající výrobek 
roku 2007. O úspchu této modernizace svd í 
jist  také smlouva mezi D a Pars na dodávku 
100 ks tchto jednotek.

Regionova je tvoena motorovým a ídicím vozem, jen jsou v provoze trvale spojeny pivrácenými ely. Jedná se vlastn o 
modernizaci pvodních voz vyráb ných ve Vagonce Studénka v letech 1973  1983, konkrétn motorového vozu ady 810 a 
p ípojného vozu ady 010 z majetku eských drah. Tento zpsob je efektivním e ením obnovy vozidlového parku D, navíc za 
nepomrn  ni í cenu ne je nákup srovnatelného nového vozidla. Souasn  je vytváen prostor pro doplování vozidlového parku 
vozidly novými. Motorová jednotka Regionova nabízí cestující veejnosti souasným podmínkám odpovídající kvalitu. Atraktivní 
design vozidel a celková úprava interiéru zvyují kulturu cestování. Ke zvýení komfortu cestování na regionálních tratích pispívá 
také monost pepravy objemných zavazadel, uzpsobení nízkopodlaní ásti ídicího vozu pro pepravu cestujících se sníenou 
pohyblivostí a také zjednoduení pepravy nevidomých cestujících pomocí akustických majá k  a mo nosti otevení dveí pomocí 
slepecké vysílaky VPN. Na druhé stran vylep uje Regionova také podmínky obsluhujícího personálu, a to nejen ovládáním trakce 
(elektronický ídicí systém, vícelenné ízení, automatická regulace rychlosti), ale také prost edím, nebo také stanovit  strojv dce 
je kompletn modernizováno. Z pohledu zákazníka zde dolo hlavn  ke zlepení ekonomiky provozu a údrby, nap. sní ení spoteby 
pohonných paliv a maziv, sníení náklad na údrbu, jedno muná manipulace se soupravou a odlehení provozu ve stanicích. 
Podstatným zpsobem byly zlepeny trak ní vlastnosti a výkon vozidla. Celá tato modernizace je orientována na eské výrobce a 
dodavatele, co krom  nízkých náklad zaru uje i jednodu í dostupnost pouívaných komponent.

Návod na sestavení:

Dva tipy, jak ohýbat díly pi sestavování modelu. Udlejte si rýhy v míst ohybových ar a ohnte výsledný tvar díve, ne jej slepíte. 
Tím si zajistíte v prvé ad  snazí pochopení tvaru dílu a ve finále kvalitnji vyhotovený model. K vytvoení rýh pouijte pravítko a 
vypsané pero nebo tupou hranu noe. Perem pitla te tak siln , abyste udlali rýhu, ale ne tolik, abyste protrhli papír. Drobné díly je 
vhodné narýhovat pedem jet  nevysti ené - lépe se potom ohýbají. K lepení nejlépe pouijte lepidlo Herkules, po zaschnutí vytvoí 
bezbarvý pruný spoj.

A nyní se ji  m ete pustit do práce. Postup je u obou vozidel 814 - 914 shodný.
 
1. Nejprve vytvarujte díl 1 a slepte karoserii vozu.
2. Vytvarujte spodek vozu - díl 2 a postupn ho vlepujte do karoserie. Doporuji lepit od stedu smrem k el m vozu.
3. Nyní zkompletujte podvozky (díly 3) a jednotlivé celky vlepte do skín  vozu.
4. Na spodek vozidla 814 pilepte spodní víka - díly 4 + 5 a na zadní elo p echodový mch - díl 6.
5. Na zadní ela nalepte nárazníky - díl 7 (díl 5 u vozu 914).
6. Zbývá zhotovit nárazníky na stranách stanovit  strojvedoucího. Pipravte si naern nou pejli a skalpelem nebo ostrým noem si
    u e te 2x 2 kusy dlouhé 3mm - díl 8. Na jedno elo váleku nalepte nárazník - díl 7. Druhou stranou hotový díl p ilepte na
    vyznaené místo na elech vozu.

Chcete-li, aby vá  model vypadal opravdu dob e, m li byste se dr et následujících rad:


