
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 25. července 2011 

 
 
České dráhy vyberou dodavatele oprav lokomotiv 
a vozů na další 4 roky 
 

České dráhy vypisují celkem 18 nadlimitních ve řejných zakázek na periodické 

opravy r ůzných typ ů lokomotiv a voz ů na období p říštích 4 let. Souhrnný objem 

všech osmnácti zakázek p ředstavuje provedení až 233 oprav hnacích vozidel 

a 1 930 oprav osobních voz ů v celkové hodnot ě 7,124 miliardy K č.  
 

 

„Vozidla jsou pro periodické opravy rozd ělena do jednotlivých okruh ů podle spole čných 

charakteristických prvk ů, proto je vytvo řeno celkem 18 skupin a tomu odpovídá celkem 

18 vyhlášených ve řejných zakázek,“ vysvětluje ředitel odboru centrálního nákupu a logistiky Filip 

Potůček a jako příklad uvádí charakteristiky některých skupin: „ Hnací vozidla jsou rozd ělena podle 

trakcí, zda jde nap říklad o elektrické lokomotivy pro stejnosm ěrnou nebo st řídavou trakci nebo 

zda jde o motorové lokomotivy. V p řípadě vozů jsou kritérii pro jednotlivé skupiny nap ř. 

nasazení voz ů do zahrani čí nebo pouze na vnitrostátní linky, maximální rychl ost 200 km/h nebo 

speciální ur čení v podob ě lůžkových voz ů.       

 

Veřejná zakázka probíhá jednacím řízením s uveřejněním a hodnotícím kritériem bude nejvýhodnější 

nabídková cena.    
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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. 


