
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Jihlava, 21. dubna 2011 

České dráhy nasadily na Vyso čině revitalizované 
patrové vozy   

Konec problém ů s těžkým otevíráním dve ří, snazší nástup maminek s ko čárky  

a cyklist ů, textilem potažené seda čky a kompletn ě rekonstruované WC, to jsou 

asi nejviditeln ější zm ěny u revitalizovaných patrových voz ů na Vyso čině. České 

dráhy tak plní sv ůj slib a postupn ě zvyšují kvalitu vlak ů v regionální doprav ě. 

Prvních sedm vylepšených voz ů je již v provozu, celkem jich bude dvanáct. 

Cestující se s nimi setkají na tém ěř všech hlavních tratích na Vyso čině.  

 

„Cestující si vylepšené vozy velmi chválí, a ť jde o mladé lidi nebo starší spoluob čany. Hlavn ě 

vítají snadné ovládání dve ří prost řednictvím tla čítek. Dve ře jsou navíc za jízdy bezpe čnostn ě 

blokovány,“ říká ředitelka Krajského centra osobní dopravy Českých drah Lenka Horáková. „Bohužel, 

všichni se te ď bojíme vandal ů, kteří mohou opravené vagóny zni čit. Vozy mají totiž nový vn ější 

lak a vym ěněné obložení v interiéru, které skute čně svítí novotou,“ dodává.  

 

PMV SERVIS, s.r.o. Praha, provozovna České Velenice  p ředá do poloviny letošního roku 

do provozu celkem dev ět takto vylepšených patrových vagón ů. Všechny budou v provozu 

na osobních spojích páteřních tratí Vysočiny.  

 

Nové vozy RegioShuttle vyjedou na p řelomu roku 

 

České dráhy objednaly pro Vyso činu také 17 zcela nových motorových voz ů RegioShuttle RS 1 

v německém závod ě spole čnosti Stadler.  První budou uvedeny do provozu nejpozději na přelomu 

letošního roku. 

 

Kateřina Šubová 
regionální mluvčí ČD,  M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz 

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba pro mimo řádnosti): 724 977 822, e-mail: press@cd.cz  



 

Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje 

přes 163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2009/10 vypraví České dráhy průměrně 7 500 spojů každý den.  

Díky dořešení financování veřejné železniční dopravy může národní dopravce pokračovat v masivní obnově vozidlového parku. 

V roce 2009 investovaly České dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel přes 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 

5 miliard. S tím samozřejmě úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvořily České 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 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 eTiketů do zahraničí a akčních zpátečních jízdenek ČD Tip do okolních zemí. 

 


