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Testujeme nové seda čky od Borcadu pro dálkové 
RegioPantery  Českých drah     

České dráhy a spole čnost Borcad, český výrobce seda ček do vlak ů a zdravotní 
techniky, testují nové seda čky GENIO. Ty budou instalovány do nových 
souprav z rodiny RegioPanter pro rychlíkovou doprav u, které v p říštím roce 
vyrobí spole čnost Škoda pro České dráhy.               

Instalování sedaček GENIO v rychlíkových RegioPanterech bude jejich první použití v České republice. 
Cestujícím nabízejí oproti dosavadním sedačkám REGIO instalovaným do regionální verze vlaků více pohodlí. 
Nové sedačky budou například částečně polohovatelné. Díky posuvnému sedáku o 5 cm si bude moci cestující 
zvolit ideální polohu pro práci nebo odpočinek během jízdy. Sedačky jsou vybaveny také jiným druhem 
podhlavníku s většími „uchy“, který umožňuje pevnější opření hlavy a tedy intenzivnější formu relaxace. 
Čalouněné sedačky GENIO určené pro rychlíkovou verzi RegioPanteru jsou také měkčí oproti regionální verzi. 
Sedačky GENIO jsou navíc vybaveny sklopným stolkem, síťkou na noviny a dalšími detaily.  

České dráhy a Borcad v současnosti testují sedm dvousedadel, tedy celkem 14 míst, v elektrické jednotce 
RegioPanter 440.012 na lince Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř. Cestující při té příležitosti mohou vyplnit 
anketní lístky nebo se zúčastnit ankety přímo na stránkách společnosti Borcad (www.borcad.cz). Zkušenosti a 
pocity cestujících budou v některé dny osobně sbírat také zaměstnanci výrobce. Získané ohlasy budou využity 
při vyladění sériové podoby sedaček pro vlaky Českých drah.   

Testování nových sedaček GENIO bude na lince Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř probíhat nejméně do 
19. října 2014.  
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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.  


