
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 9. května 2011 

ČD koupily 32 rychlíkových voz ů z Rakouska  

České dráhy koupily od Rakouských spolkových železni c (ÖBB) 
32 rychlíkových voz ů z počátku 80. let za 1,85 milion ů € (cca 46 milion ů 
Kč). Vozy zlepší kvalitu cestování na rychlících Prah a – Plzeň – Cheb ješt ě 
v průběhu letošního roku.     
 
„P řestože se jedná o vozy z po čátku 80. let, budou znamenat zvýšení kultury cestov ání 
na rychlících z Prahy p řes Plzeň do Chebu,“ uvedl náměstek generálního ředitele pro osobní 
dopravu Antonín Blažek a dodal: “Tyto vozy jsou cestujícími u našich jižních soused ů díky svému 
komfortu dodnes velmi oblíbené. V minulosti se s ni mi setkali i naši cestující v n ěkterých 
vlacích EuroCity a komfort srovnatelný s t ěmito vlaky nabídnou cestujícím na západ ě Čech. 
Vozy z Rakouska mají kupé jen se 6 místy na rozdíl od osmimístných kupé českých 
rychlíkových voz ů. Sedačky jsou tvo řeny jednotlivými polohovatelnými sedáky na rozdíl 
od koženkových lavic starších českých voz ů,“ vyjmenoval některé výhody rakouských vozů 
náměstek pro osobní dopravu Antonín Blažek.       
 
Jednodušší bude také nástup do vozů a průchod mezi vozy díky posuvným dveřím ovládaným madly. 
Zvýší se také bezpečnost cestujících, neboť tento typ vnějších dveří je centrálně zavíraný a za jízdy 
blokovaný proti otevření. Systém vlakového rozhlasu umožní vlakovému doprovodu informovat cestující 
o zastávkách a mimořádnostech při cestě.  
 
U všech voz ů se předpokládá postupné vykonání p říslušných revizí a díl čích oprav, 
přečaloun ění sedaček a provedení vn ějšího nát ěru v barvách Českých drah. První z voz ů by 
měly být nasazeny do provozu ješt ě v letních m ěsících a p řibližn ě do konce roku se 
předpokládá, že bude do provozu nasazen jejich plný p očet.   
 
Vozy typu Z1 Bmz 21-70 500 až 594 ÖBB byly vyrobeny v letech 1980 až 1982 v rakouské vagónce 
SGP. Jsou určeny pro provoz na mezinárodní železniční síti rychlostí až 160 km/h. Cena srovnatelného 
nového vozu se pohybuje okolo 30 milionů Kč a obdobného vozu pro rychlost až 200 km/h s klimatizací 
kolem 50 milionů Kč.        
 
České dráhy v současné době nasazují do provozu také první z 58 modernizovaných vozů pro vlaky 
EuroCity a InterCity z ŽOS Trnava. Tyto vozy jezdí na spojích z Bohumína do Prahy nebo z Prahy 
do Bratislavy a Budapešti. Zároveň jsou do provozu postupně uváděny revitalizované vozy z podniku 
JANOZA CZ. Tyto vozy jezdí na rychlících Cheb – Ústí nad Labem – Praha a mezi Českými 
Budějovicemi a Prahou přes Příbram. Na trati České Budějovice – Tábor – Praha budou uvedeny 
do provozu v průběhu roku. Revitalizací projde během letošního roku 110 rychlíkových vozů různých 
typů.             
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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. 
 

 


