
 

 

Praha, 4. �íjna 2010 

�eské dráhy získaly už p�l miliardy z fond� EU 

 
Evropské dotace znamenají pro �adu firem, obcí �i celých region� zajímavý 
zdroj p�íjm� na investice nebo opravy a uchází se o n� i národní železni�ní 
dopravce. Úsp�šnost žádostí �eských drah o dotace je zhruba 60 %. 
Z celkových 67 žádostí podaných od roku 2005 schválil Brusel 40, a �eské 
dráhy tak získaly již p�l miliardy korun.  
 
Roky 2009 a 2010 jsou z tohoto hlediska nejúsp�šn�jším obdobím. �eské dráhy se prosadily 
v národních i mezinárodních projektech a byly jim p�iznány dotace na investi�ní akce a výzkumné 
projekty �ešící provozní problémy. P�íkladem m�že být žádost o p�ísp�vek na odstran�ní ekologických 
zát�ží v lokalit� Brodek u P�erova s celkovými náklady 230 milion� korun a dotací 82 %. 
 
Další p�l miliardy chce dopravce získat na ekologické projekty, opravy a zateplení železni�ních stanic a na 
snižování emisí. Zcela samostatnou kapitolou jsou pak Regionální opera�ní programy, kde se �eské dráhy 
ucházejí celkem o 2,5 miliardy na nákup vozidel pro regionální dopravu. 
 
Krom� vlastních projekt� se ale v poslední dob� �eské dráhy podílejí i na p�íprav� spole�ných žádostí. 
„P�íkladem je rekonstrukce pardubického p�ednádraží, která bude stát 105 milion� korun a 85 % z toho zaplatí 
Evropská unie m�stu Pardubice jakožto žadateli. Dalším takovým projektem je po�ízení infopanel� se 
sdruženými informacemi o ve�ejné doprav� v Plze�ském kraji, kde míra dotace �iní 92,5 % a žadatelem je 
Plze�ský kraj,“ uzavírá Martina Mannová, �editelka Projektové kancelá�e �D, a.s. 
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Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje p�es 

163 milion� cestujících. V jízdním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  

Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. V roce 

2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 5 miliard. S tím 

samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské 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 �eských drah nebo p�es Kontaktní centrum je možné nakupovat 

jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce nabízí výb�r levných eTiket� do zahrani�í 

a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 


