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České dráhy koupily 14 moderních elektrických 
jednotek pro vnitrostátní rychlíky   

České dráhy a Škoda Vagonka uzav řely kontrakt na dodávku 14 jednotek 
z osvědčené rodiny RegioPanter v úprav ě pro dálkovou dopravu. Jednotky 
budou vyrobeny v letech 2015 a 2016 a budou nasazen y na vnitrostátní rychlíky. 
O přesném nasazení na konkrétní linky bude rozhodnuto v  průběhu roku 2015 
po dohod ě s objednatelem dálkové dopravy MD ČR. Pořízení nových 
elektrických jednotek souvisí s p řípravou na otevírání trhu dálkové osobní 
železniční dopravy a s postupným rušením starších rychlíkov ých voz ů z bývalé 
NDR. Hodnota kontraktu je 2,6 miliardy K č.              

Nové jednotky pro rychlíky vycházejí z osvědčené koncepce elektrických jednotek RegioPanter. „Cestujícím 
nabídnou moderní, p řehledný, sv ětlý a klimatizovaný interiér. Nástupní prostory maj í sníženou podlahu, 
což umožní pohodlný nástup a výstup vozí čkářům, maminkám s ko čárky a malými d ětmi, ale i dalším 
osobám se sníženou schopností pohybu a orientace v četně senior ů. Nízkopodlažní koncepce vozidla 
umožní také rychlý výstup a nástup ostatním cestují cím s pozitivním dopadem do délky pobytu ve 
stanicích,“  vyjmenovává některé výhody moderního vlaku Michal Štěpán, člen představenstva ČD odpovědný 
za osobní dopravu.  

Cestující budou mít k dispozici i další výhody známé z jednotek RegioPanter, jako jsou například elektrické 
zásuvky 230 V pro napájení drobné elektroniky cestujících, moderní audiovizuální informační systém s LCD 
displeji, palubní WiFi připojení k internetu nebo nástupní dveře ovládané tlačítky a za jízdy blokované.  

Určení jednotek pro dálkovou dopravu si vyžádá ale některé úpravy, jak říká Michal Štěpán: „V každém voze 
budou na rozdíl od regionální verze pouze jedny nás tupní dvouk řídlé dve ře. Nástupní prostory budou 
odd ěleny od oddíl ů pro cestující p říčkou s posuvnými dve řmi. V souprav ě bude také více 
multifunk čních míst pro uložení objemných zavazadel a podéln ě umíst ěné zavazadlové police nad místy 
k sezení pojmou v ětší zavazadla než v regionální verzi jednotky. V rá mci rozvoje cyklistiky v ěnujeme 
pozornost míst ům pro umíst ění jízdních kol. Pro ko čárky po čítáme také se zvláštními místy. Odd ělené 
prostory se p ředpokládají pro cestující s malými d ětmi. Dve ře u prostoru pro cestující s d ětmi budou 
ovládané tla čítkem, aby pobíhající d ěti tyto dve ře neotvíraly svým pohybem. Ostatní dve ře mezi oddíly 
budou automatické na fotobu ňku. České dráhy požadují také instalování komfortn ějších seda ček pro 
dálkovou dopravu. Rezervaci místa budou indikovat d ispleje elektronického rezerva čního systému 
nejen u míst k sezení ale i u hák ů pro zav ěšení jízdních kol,“  vyjmenoval Michal Štěpán některé odlišnosti 
od regionální jednotky RegioPanter.  

Výhodou nových souprav budou také rychlé rozjezdy a účinné brzdy, které umožní na rychlíkových linkách 
s větším počtem zastávek dosahovat optimální cestovní časy.   



 

Využití ucelených jednotek v dálkové dopravě nebylo v České republice v posledních desetiletích na rozdíl od 
západní Evropy příliš obvyklé. Tento koncept je přitom pro některé rychlíkové linky výhodný. Umožňuje na nich 
garantovat vysokou kvalitu služeb, optimalizovat náklady na provoz dálkových vlaků, např. v oblasti poplatku za 
dopravní cestu. Díky možnosti rychle spojovat a rozpojovat několik jednotek do jednoho vlaku prostřednictvím 
automatických spřáhel pak může dopravce pružně reagovat na poptávku cestujících ve špičce a v sedle nebo 
v některých úsecích tratí včetně možnosti vytvářet přímá, tzv. křídlová spojení bez nutnosti přestupování. 
Ucelené jednotky v dálkové dopravě hojně využívají například ve Švýcarsku, Velké Británii, Dánsku nebo 
v Nizozemí.     

 

Orienta ční parametry jednotek      5 voz ů   3 vozy  

Počet jednotek        10  4   

Délka         132 m  79 m 

Hmotnost         240 tun  153 tun 

Rychlost        160 km/h 160 km/h 

Výkon          2 720 kW 2 040 kW  

Počet míst 2. třída (+ sklopné)       292 + 16  162 + 13 

- z toho v dětských oddílech (zónách)   30  24 

Počet míst 1. třída        42  25 

Zvláštní místa pro kočárky      8  6 

Počet držáků pro jízdní kola      15  10 

Napájení         3 kV ss, 25 kV 50 Hz 

Mgr. Petr Š ťáhlavský 
tiskový mluvčí ČD  

T: 972 522 004 

hot-line tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 

O spole čnosti České dráhy, a.s. 

České dráhy patří k předním železničním společnostem v rámci Evropské unie. Každý všední den vypraví národní dopravce přes 7 300 

vlaků. Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské 

dopravě. V roce 2013 využilo spoje Českých drah 169,3 milionu cestujících.  


