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Olomouc, 20. �íjna 2010 

�eské dráhy p�edaly cestujícím v Olomouckém 
kraji další t�ívozovou Regionovu, plánují 
investice za stovky milion� 

Ve st�edu 20. �íjna p�edaly �eské dráhy za ú�asti generálního �editele Petra 

Žaludy cestujícím v Olomouckém kraji již �tvrtou t�ívozovou jednotku 

Regionova. Jednotky �ady 814.2 Regionova Trio budou od nového jízdního 

�ádu nasazeny na významných regionálních tratích nap�íklad mezi Olomoucí 

a Moravským Berounem, Olomoucí, Uni�ovem a Šumperkem nebo mezi 

Záb�ehem a Šumperkem. �eské dráhy p�i této p�íležitosti p�edstavily své 

plány na obnovu vozového parku v kraji a zhodnotily investice do 

rekonstrukcí nádražních budov. 
 
 
Regionovy na Olomoucku 
 

�eské dráhy již p�evzaly od výrobce celkem 161 Regionov. Regionova má p�íjemný interiér, polstrované 

seda�ky, je nízkopodlažní, a tak umož�uje pohodlné cestování vozí�ká��m nebo maminkám s ko�árky. 

Je vybavena audiovizuálním informa�ním systémem nebo moderními tla�ítky na ovládání dve�í, které jsou 

za jízdy z bezpe�nostních d�vod� blokovány. 

 

V Olomouckém kraji doposud využívaly �eské dráhy celkem �ty�i dvouvozové jednotky �ady 814.0 a dv� 

t�ívozové �ady 814.2, znám�jší jako Regionova Trio. 13. zá�í 2010 p�edal výrobce jednotek spole�nost Pars 

nova v Šumperku první ze �ty� dalších nových souprav Regionova Trio. Dnes 20. �íjna slavnostn� p�edal 

�tvrtou soupravu Olomouckému kraji osobn� generální �editel �D Petr Žaluda. V Olomouckém kraji tak 

aktuáln� jezdí �ty�i dvouvozové soupravy a šest t�ívozových. Investice �D do t�chto souprav 

p�edstavuje zhruba 150 milion� korun.  

 

Vedle Regionov využívají �eské dráhy na trati z Olomouce do Moravského Berouna, p�evážn� na sp�šných 

vlacích a rychlících, moderní motorové vozy 843 a �ídící vozy �ady 954. Jejich nasazení na další trat� 

umožní od nového jízdního �ádu efektivn� rušit p�estupy ve stanici Uni�ov ve sm�ru na Šumperk. Všechny 



 

vlaky vedené touto soupravou pojedou vždy v celé relaci Olomouc – Uni�ov – Šumperk bez p�estupu, což 

bude jist� ze strany cestujících p�ijato kladn� jako zlepšení dopravní obslužnosti. 

 

Využití jednotek Regionova na Olomoucku: 

• Olomouc – Drahanovice (100 % spoj�);  

• Olomouc – Hrubá Voda – Moravský Beroun (80 % spoj�);  

• Olomouc – Uni�ov (70 % spoj�); 

• Šumperk – Uni�ov (90 % spoj�); 

• Záb�eh na Morav� – Šumperk (40 % spoj�); 

• Šumperk – Hanušovice – Jeseník (30 % spoj�). 

 

Od prosince letošního roku budou definitivn� staženy z pravidelného provozu zastaralé motorové 

vozy �ady 851 a 831. Cestující se s nimi již nesetkají na b�žných spojích. Využití najdou pouze v p�ípad� 

mimo�ádnosti �i posílení dopravy. Motoráky �ady 831 tak kon�í svoji aktivní �innost po p�ibližn� padesáti 

letech služby. 

 
Modernizace vozového parku bude pokra�ovat nákupem nových jednotek 

 

„Cestující na vybraných regionálních spojích Olomouckého kraje �ekají do t�í let radikální zm�ny 

v komfortu na železnici,“ �íká nám�stek generálního �editele pro osobní dopravu Antonín Blažek 

a vyjmenovává novinky moderních vlakových souprav, se kterými se cestující budou setkávat: „Nové 

elektrické i motorové jednotky, které pro Olomoucký kraj nakoupíme, budou nízkopodlažní. Všem 

cestujícím tak umožní snadný nástup a výstup. I samotné ovládání dve�í bude velmi jednoduché 

tla�ítky. Dve�e budou za jízdy blokované, což zvýší bezpe�nost cestujících. Cestující ur�it� p�ivítají 

i moderní design s pohodlnými seda�kami. Cestování v lét� zp�íjemní klimatizace. Informace 

o pr�b�hu cesty a zastávkách získají cestující díky modernímu audiovizuálnímu informa�nímu 

systému. Pro jízdní kola a objemná zavazadla bude vy�len�ný zvláštní prostor.“ 

 

Nové soupravy otev�ou široké možnosti cestování a svobodného pohybu také osobám se zdravotním 

postižením, jak zd�raz�uje Antonín Blažek: „Díky nízko umíst�ným nástupním prostor�m a dalšímu 

vybavení umožní soupravy snadný nástup vozí�ká��. Vlaky budou vybaveny i bezbariérovou 

toaletou.“  

 
Výb�rové �ízení je zam��eno na dodávku t�ívozových elektrických jednotek s kapacitou 240 míst 

k sezení pro napájení 3 kV ss a 25 kV 50 Hz. Celkový objem této zakázky bude 432 mil. K�. Z toho 

Evropská unie p�isp�je �ástkou cca 173 mil. K�. Soupravy budou ur�eny pro rychlost až 160 km/h 

a objeví se na páte�ních tratích Olomouckého kraje do t�í let od podpisu kontraktu, tedy p�ibližn� do konce 

roku 2013. Dv� soupravy budou jezdit na trati mezi Nezamyslicemi a Olomoucí p�es Prost�jov, t�etí 

mezi Záb�ehem a Šumperkem. 

 

 



 

Investice do oprav nádraží 
 

�eské dráhy investovaly a investují nemalé prost�edky do rekonstrukcí budov. V lo�ském i letošním 

roce se nejvíce prost�edk� p�esunulo do rekonstrukcí hlavní olomoucké výpravní budovy 

a železni�ní stanice v Jeseníku.  

 

Rekonstrukce výpravní budovy krajské metropole byla zahájena v roce 2009 a stavební práce byly 

financovány výhradn� z prost�edk� �eských drah. Cestující již dnes užívají budovu, kde je opraven vstup 

i východ do haly, rekonstrukcí prošla st�echa, elektrorozvody �i kanalizace. Vznikla nová restaurace, nové 

sociální za�ízení a také nové komer�ní prostory. Vym�n�na byla okna, výlohy ve 2. poschodí. Kompletn� se 

vym�nila dlažba ve vestibulu s vodicími pásy pro nevidomé a vy�istila se fasáda budovy. Náklady dosáhly 

18,5 mil. K�. Do konce roku plánují �D opravu st�echy nad 1. nástupišt�m v�etn� opravy žlab� a všech 

vstupních dve�í. Dokon�í se i venkovní soklový obklad budovy. B�hem prvních m�síc� p�íštího roku se 

vrátí práce do vestibulu, kde vznikne nové odbavení pro cestující (pokladny) a sjednotí se obklady a celý 

interiér vestibulu. V úplném záv�ru prací se do�istí fasáda budovy ze strany od kolejišt�. 

 

Výpravní budova v Jeseníku také prochází komplexní rekonstrukcí a �eské dráhy plánují ukon�ení 

prací do konce února p�íštího roku. Poslední etapa oprav bude stát necelých 19 mil. korun. Nová je fasáda, 

vym�n�na byla okna i dve�e. Prob�hly i dispozi�ní zm�ny a vznikl nov� i komer�ní prostor. Zcela nové jsou 

pokladny, �ekárna stejn� jako sociální za�ízení. Samoz�ejmostí jsou stavební �innosti, které p�ímo souvisí 

s kompletní rekonstrukcí objekt� (rozvody apod.), které nejsou na první pohled cestujícímu patrné. 

V poslední fázi se musí provést odbourání �ásti objektu, zrekonstruuje se kanalizace a modernizací projde 

nádražní restaurace. Zpev�ovat se po dostavb� a úpravách budou i okolní plochy. �ást takto vzniklých ploch 

bude využita jako zastávka m�stské dopravy a pro parkování osobních automobil�. 

 

V letošním roce plánují �eské dráhy vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci uni�ovské 

výpravní budovy. Plán realizace dle uvoln�ných finan�ních prost�edk� je v p�íštím roce. Objekt plánují �D 

zmenšit (odbourání prvního patra), vybudovat nové zázemí pro zam�stnance, komer�ní prostory �i 

rekonstruovat vestibul. Plánuje se i oprava p�íst�ešku u 1. nástupišt� a zajišt�ní prostoru pro zastávky 

autobus�. 

 

Navržena je také rekonstrukce budovy v Lipníku nad Be�vou. V plánu je vým�na st�ešního plášt�, oken, 

izolace nosného zdiva pod�ezáním, zateplení objektu. Dále pak rekonstrukce �ásti komer�ního prostoru – 

bufetu, opravy venkovní kanalizace a zpevn�ných ploch. Demolice stávajících ve�ejných WC  a vybudování 

nových WC pro cestující ve�ejnost ve výpravní budov�. Sou�ástí rekonstrukce je i p�estavba prostor pro 

cestující, a to �ekárna a vestibul. 

 

V nadcházejícím roce se vypracuje projekt na opravy nádraží v P�erov�. Fasáda objektu se vrátí do 

p�vodní podoby. Opraven bude i p�íst�ešek nad 1. nástupišt�m v�etn� nosných litinových sloup�. Vym�ní se 

okna a dve�e ze strany od kolejišt�. Objekt p�erovské výpravní budovy je památkov� chrán�n. 



 

 

V sou�asnosti se také zvažují dv� studie na rekonstrukci nádraží ve Šternberku, kde samospráva 

p�ipravuje v rámci ROPu nové autobusové nádraží a ve spolupráci s �D bude využita i �ást výpravní 

budovy, konkrétn� zázemí pro cestující, pro �idi�e autobus� a komer�ní prostory. 

 

V rámci v�tších investic se ješt� letos vypracuje projektová dokumentace na zateplení a rekonstrukci 

místního nádraží v Prost�jov�. Akce prob�hne za spolupráce s m�stem, které odkoupí zbytné pozemky 

u tohoto objektu, a celé okolí výpravní budovy získá zcela nový vzhled. Samotná budova bude zateplena 

s novou fasádou. Vym�ní se okna a opraví st�echa. Rekonstrukcí projdou i vnit�ní prostory pro cestující. 

 

Vedle výše uvedených v�tších rekonstrukcí však �eské dráhy provád�jí menší opravy hlavn� se z�etelem na 

ekologii. Opravy jsou pro b�žného cestujícího nepost�ehnutelné, nicmén� jsou nemén� d�ležité. Nap�íklad 

ve Valšov� a Moravském Beroun� se realizují opravy jímek. V Hustope�ích �i Št�pánov� pak opravy 

vodovodu. Pro stanici Branná se p�ipravuje projekt na opravu st�echy, kanalizace, izolaci zdiva a �áste�n� 

i opravy prostor pro cestující. Zpracovává se i projekt na zateplení, izolace a snížení energetické náro�nosti 

hranické výpravní budovy. V plánu je i rekonstrukce vytáp�ní, kanalizace a st�echy v Hanušovicích. 

 

Regionální správa majetku �D v Olomouci spravuje celkem 1 321 objekt� v rámci 

Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Jen výpravních budov je 173. Ro�n� stojí 

�eské dráhy v t�chto t�ech krajích b�žná údržba nemovitostí desítky milion� korun. K tomu více než 

sto milion� �ítají lo�ské a letošní investice do kompletních rekonstrukcí. 

 
 
Kate�ina Šubová 
regionální mluv�í �D pro Moravu,  M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz 

HOT LINE (nep�etržitá tisková služba): 724 977 822, e-mail: press@cd.cz 

 

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. 

 


