
                                                                                                                             

                                                                                                                                   
 

 

 

Praha, 3. prosince 2010 

�D vyhlásily sout�ž na modernizaci 11 motorových 
jednotek   

�eské dráhy dnes zve�ejnily v informa�ním systému ve�ejných zakázek sout�ž 

na dodávku 11 dvoudílných motorových jednotek vzniklých p�estavbou 

ze starších motorových a p�ípojných voz� �ady 810 a 010 známých nap�íklad 

pod lidovým ozna�ením „kufr“.  

 
Motorové jednotky budou ur�eny pro trat� v Pardubickém, St�edo�eském a Moravskoslezském kraji 

a jejich modernizace se uskute�ní v rámci Regionálních opera�ních program� za spolufinancování 

Evropské unie. P�edpokládaná hodnota zakázky je 286 milion� korun a vít�z sout�že musí dodat všech 

11 souprav do 16 m�síc� od podpisu zakázky.  

 

Modernizované soupravy nabídnou vyšší komfort oproti sou�asným motorovým voz�m ze 70. let. 

Cestující budou moci využít nový interiér s �aloun�nými seda�kami, o pr�b�hu cesty bude informovat 

audiovizuální informa�ní systém, pro objemná zavazadla a jízdní kola bude v souprav� vy�len�ný v�tší 

prostor. Jeden z voz� bude mít nízkopodlažní nástup, který ocení p�edevším starší cestující, maminky 

s ko�árky nebo vozí�ká�i, pro které bude upraveno také sociální za�ízení.      

 

Mgr. Petr Š�áhlavský 

tiskový mluv�í �D, a.s. 
M: 602 220 487, T: 972 232 299 
hotline tiskového odd�lení �D: 724 977 822, 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. 

 


