
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 19. června 2012 

Do provozu zamí ří další soupravy CityElefant. V Ostrav ě 
na Czech Raildays byla p řevzata již 76. souprava 

Již 76. soupravu z řady moderních patrových jednotek CityElefant dnes 

převzali nám ěstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Antonín 

Blažek a nám ěstek st ředočeského hejtmana Robin Povšík z rukou Ji řího 

Paruzy, ředitele výrobního závodu Škoda Vagonka. Oficiální p ředání  

soupravy se uskute čnilo b ěhem veletrhu Czech Raildays 2012 v Ostrav ě, kde 

se poprvé ve řejnosti p ředstavuje také nejnov ější regionální vlak z produkce 

Škoda Transportation pro České dráhy z rodiny souprav RegioPanter.  

Posledních 8 souprav jednotek CityElefant objednaných Českými drahami a dodávaných v letošním roce je 

určeno pro Středočeský kraj pro linku Praha – Stránčice a pro Moravskoslezský kraj pro trať spojující 

Ostravu, Český Těšín, Třinec a Mosty u Jablunkova. První z těchto souprav s pořadovým číslem 76 je 

určena pro středočeskou linku.  

Jednotky CityElefant představují významné zvýšení pohodlí v příměstské a regionální dopravě. Cestujícím 

nabízejí moderní klimatizovaný interiér vybavený audiovizuálním informačním systémem a čalouněnými 

sedačkami. Nízkopodlažní nástupní prostory usnadňují cestování nejen vozíčkářům, ale také rodičům s 

dětmi, kočárky nebo seniorům. Na začátku a na konci vlaku jsou navíc u dveří zvláštní prostory pro invalidní 

vozíky, kočárky, jízdní kola nebo velká zavazadla. Cestující mají k dispozici také WC s uzavřeným systémem 

a vybrané toalety jsou řešeny jako bezbariérové.  

Hodnota celého kontraktu na 8 souprav pro Středočeský a Moravskoslezský kraj je cca 1,75 miliardy Kč. Na 

financování se podílí také Evropská unie prostřednictvím regionálních operačních programů, a to ve výši až 

40 % z hodnoty kontraktu.           

Ve Středočeském kraji a v Praze přispějí tyto soupravy k dalšímu omezení provozu starších pantografů. 

České dráhy v uplynulém desetiletí investovaly do obnovy příměstských a regionálních vlaků jen ve 

Středočeském kraji a v Praze více než 16 miliard Kč. Díky tomu je průměrný věk vozidel v tomto regionu 

přibližně 17 let a kolem 90 % všech cestujících v tomto regionu dnes cestuje novými, modernizovanými nebo 

revitalizovanými soupravami. Vedle CityElefantů jsou to například jednotky Regionova, motorové vozy řady 

854 a přípojné vozy a další typy vozidel. 
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