
 

 

 

 

 

 

Plzeň, 27. září 2012 

Motorová jednotka RegioShark za čne jako první 
v České republice vozit cestující na pravidelných 
linkách v Plze ňském kraji 

Na třech tratích Plze ňského kraje se od pond ělí 1. října setkají cestující  s novou  
motorovou jednotku RegioShark. Moderní v ůz, který byl slavnostn ě pok řtěn 21. 
září na plzeňském hlavním nádraží, bude jezdit v pracovních dnec h na trati Plze ň 
– Domažlice a Plze ň – Plasy, v sobotu na trati Plze ň – Domažlice a v ned ěli na 
trati Plze ň – Rokycany. Motorová jednotka řady 844 od polského výrobce PESA 
Bydgoszcz dostala ozna čení RegioShark podle p řední části soupravy, která 
připomíná tlamu žraloka. 

„První cestující se svezou jednotkou RegioShark v p ond ělí 1. října, a to na trati z Plzn ě do Domažlic. 
Jednotka pojede jako pravidelný vlak s odjezdem v 7 :05 hodin z Plzn ě hlavního nádraží,“ uvedl 
Vladimír Kostelný, ředitel Krajského centra osobní dopravy Českých drah v Plzni. 

Jednotka RegioShark bude  na tratích Plzeňského kraje jezdit v následujícím rozsahu: 

 

Trať 180 z Plzně do Domažlic a zp ět 

v pracovní dny :  

z Plzně hlavního nádraží  v  7:05 a v 19:08 hodin 

z Domažlic  v  9:41 a ve 22:31 hodin 

v sobotu:  

 z Plzně hlavního nádraží v 7:05, 12:09 a 16:18 hodin 

 z Domažlic v  9:41,  14:30 a  19:31 hodin 

 

Trať  160 z Plzně do Plas a zp ět 

v pracovní dny:  

z  Plzně hlavního nádraží ve 13:05 a 15:05 hodin 

z Plas ve 14:04 a 16:04 hodin  

 

Trať 170 z Plzně do Rokycan a zp ět 

v ned ěli:   

z  Plzně hlavního nádraží v 11:20, 13:20, 15:20, 17:20 a 19:20 hodin 

z  Rokycan  ve  12:13, 14:13, 16:13, 18:13 a 20:13 hodin 

 



 

 

 

České dráhy nová regionální vozidla pro Plzeňský kraj pořizují v rámci Regionálního operačního programu 
Jihozápad, a to ve dvou projektech: šest jednotek v projektu Moderní železniční vozidla pro Plzeňský kraj 
a jednu jednotku v projektu Moderní železniční vozidla pro Plzeňský kraj II. Cena motorové jednotky činí 
64 milionů Kč, podíl dotace na jednotku dosahuje výše až 35 %. 

Dále budou do Plzeňského kraje dodána ještě další 2 totožná vozidla, které České dráhy hradí výhradně 
z vlastních zdrojů. Celkový počet jednotek RegioShark pro Plzeňský kraj je 9 v celkové hodnotě 
577 118 016 Kč.  První čtyři budou v Plze ňském kraji k dispozici do konce letošního roku, vše chny 
jednotky za čnou v provozu jezdit od poloviny roku 2013.       

 

 

Charakteristika vozidel RegioShark 

Maximální rychlost vozidla je 120 km/h, délka vlaku je 44 metrů, počet míst k sezení je 120, z toho je 
15 sedaček sklopných a 9 míst je v 1. třídě, celková kapacita vlaku je 240 osob. Vlak je vybaven uzavřeným 
systémem WC v bezbariérové úpravě, prostorem pro jízdní kola, klimatizací, audiovizuálním informačním 
systémem. Výkon vlaku je téměř 800 kW. Vlak nabízí: 

 

 

• moderní, světlý a dobře přehledný interiér; 
• bezbariérový nástup do prostor se sníženou podlahou; 
• bezbariérové WC s uzavřeným systémem WC, které lze využívat i ve stanici; 
• audiovizuální informační systém; 
• klimatizaci; 
• moderní ergonomické sedačky potažené textilem; 
• centrálně zavírané a za jízdy blokované dveře, které jsou snadno ovladatelné tlačítky; 
• univerzální prostory pro kočárky, jízdní kola a objemná zavazadla. 
• Vlak je ekologický a vysoce bezpečný, odpovídá současným přísným ekologickým a bezpečnostním 

požadavkům.  

Mgr. Radka Pistoriusová 
tisková mluvčí ČD  

M: 725 032 134, T: 972 522 004 

hotline tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 724 977 822, press@cd:cz 

Informace o Českých drahách, a. s.  

České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2011 využilo jejich spoje 166 milionů cestujících. 
Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské 
dopravě. Společnost letos uvede do provozu téměř 200 nových nebo modernizovaných vozů, lokomotiv a jednotek. K úplným novinkám 
patří elektrické jednotky RegioPanter, motorové jednotky RegioShark a pokračovat budou i dodávky motorových vozů RegioShuttle 
RS1.  

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). 

 


