
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 30. března 2011 

České dráhy hledají jméno pro vlak od Škodovky 

Příští rok si cestující Českých drah poprvé vyzkouší novou jednopodlažní 
elektrickou jednotku, jejíž montáž práv ě začala ve Škod ě Vagonka.  Vlakové 
souprav ě chybí už jen jediná v ěc – jméno. České dráhy a Škoda 
Transportation proto vyhlašují sout ěž „Pojmenujte nový vlak“. Zú častnit se 
může každý, sta čí svůj návrh zaslat p řes www.NovyVlak.cz, poštou nebo e-
mailem.  
 
České dráhy se ve spolupráci se Škoda Transportation  rozhodly oslovit širokou ve řejnost 
a připravily sout ěž o pojmenování nového vlaku. Vlakové soupravy pone sou vít ězné jméno na svém 
boku a postupn ě od p říštího roku za čnou jezdit na regionálních tratích v Jiho českém, 
Královehradeckém, Olomouckém, Pardubickém a Ústecké m kraji. 

„Pojmenování vlak ů Českých drah má dlouhou tradici a každý ví, co si p ředstavit pod ozna čením 
CityElefant, Regionova nebo Pendolino. Práv ě takovéto ozna čení nyní hledáme pro novou 
jednopodlažní jednotku, která bude obstarávat regio nální dopravu v p ěti krajích,“  říká k významu 
názvu Petr Žaluda, generální ředitel Českých drah. 

„Věříme, že hlavní motivací bude pro fanoušky železnice  šance vyhrát se svým návrhem,“ doplňuje 
generální ředitel Škody Transportation Josef Bernard. „Autory nejlepších návrh ů navíc odm ěníme 
hodnotnými cenami.“  

Ze zaslaných návrhů bude vybrána početná skupina názvů, která bude právně ověřena na případné použití 
ve spojení s novým vlakem. Z nich pak zástupci Českých drah, Škody Transportation a hejtmani krajů, kde 
bude nový vlak jezdit, vyberou vítězný návrh. Deset nejlepších nápadů bude odměněno. Autoři se mohou 
těšit na produkty od firmy HTC (nový tablet HTC Flyer, nebo telefony HTC Desire) nebo jízdenky od Českých 
drah. Další informace o nové vlakové jednotce a zároveň podrobné podmínky soutěže jsou k dispozici 
na webové stránce www.NovyVlak.cz.  

Jak navrhnout název 

● Prostřednictvím formuláře na www.NovyVlak.cz 

● e-mailem na NovyVlak@skoda.cz  

● Poštou na adresu Škoda Transportation, Tylova 1/57, 301 28 Plzeň. Obálka musí být označena heslem 
„Soutěž“.  

 

Mgr. Radek Joklík 
vedoucí tiskového oddělení – tiskový mluvčí ČD  

M: 724 845 091, T: 972 232 532 

hotline tiskového oddělení ČD: 724 977 822, press@cd.cz 
 



Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 

163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost masivně 

investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci stávajících a nákup 

nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České dráhy spustily projekt 

zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity Pendolino i na další dálkové 

vlaky. 

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na 

eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC 

a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 


