
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 5. srpna 2011 

 
České dráhy koupí pro Liberecko další čtyři 
moderní motorové vozy  
 
České dráhy vypsaly ve řejnou zakázku na nákup 4 moderních nízkopodlažních 

motorových voz ů v předpokládané hodnot ě 221,5 milionu K č. Vozy doplní již 

vyráb ěnou flotilu 16 motorových voz ů pro Liberecký kraj, které jsou nyní ve výrob ě 

a v pravidelném provozu se objeví již v nadcházejíc ím jízdním řádu 2012. Zásadním 

způsobem tak zm ění kulturu cestování na tratích na Liberecku.             

 
 „Nové motorové vozy budou řešeny jako nízkopodlažní v četně bezbariérové toalety s uzav řeným 

systémem. Nabídnou p řibližn ě 70 míst k sezení a samoz řejmostí bude také univerzální prostor pro 

přepravu velkých zavazadel, jako jsou ko čárky, kola nebo lyže a sá ňky. P říjemnou atmosféru i v lét ě 

zajistí klimatizace. U t ěchto motorových voz ů počítáme s rychlostí do 100 km/h a s možností provozu 

na naší nejstrm ější trati z Tanvaldu do Ko řenova,“ popisuje základní parametry nových vozů náměstek 

generálního ředitele pro osobní dopravu Antonín Blažek. Termín dodávky těchto 4 vozů by měl být přibližně 

do dvou let od podpisu kontraktu, tedy přibližně na přelomu let 2013 / 2014.     

 

České dráhy vypsaly veřejnou zakázku formou jednacího řízení s uveřejněním a hodnotícím kritériem bude 

ekonomická výhodnost nabídky zahrnující cenu (60 % hodnocení), náklady na údržbu (30 % hodnocení) 

a rozsah záruk nad 24 měsíců (10 % hodnocení).  

 

České dráhy tak plánují do dvou let nasadit v Libere ckém kraji celkem 20 nových nízkopodlažních 

motorových voz ů v hodnot ě přibližn ě 1,1 miliardy K č. První z nich budou uvedeny do provozu již 

v nadcházejícím jízdním řádu 2012.  Část těchto vozů nahradí i modernizované soupravy Regionova, které 

se přesunou na jiné výkony v Čechách a na Moravě, kde nahradí starší, méně komfortní soupravy.  

 

České dráhy mají v současné době uzavřené kontrakty na dodávku 33 nových motorových vozů 

od společnosti Stadler pro Liberecký kraj a pro Kraj Vysočina a probíhají dvě výběrová řízení (včetně tohoto) 

na dodávku dalších 13 motorových vozů pro Pardubický a Liberecký kraj. Kromě toho je uzavřen kontrakt 

na dodávku 31 nových dvoudílných nízkopodlažních motorových jednotek od společnosti PESA. Tyto 

soupravy jsou určeny pro provoz například v Pardubickém, Karlovarském, Ústeckém nebo Zlínském kraji. 

České dráhy již uzav řely nebo plánují ješt ě uzav řít kontrakty na nákup nových regionálních 

motorových souprav v celkové hodnot ě kolem 4,5 miliardy K č.      
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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. 


