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Pojmenujte nový vlak pro České dráhy       

Společnost Škoda Transportation pracuje na výrob ě první nové moderní 
elektrické jednotky pro České dráhy. Nový jednopodlažní vlak ur čený pro 
meziregionální a dálkovou dopravu vyjde z osv ědčené koncepce elektrických 
souprav RegioPanter. V souvislosti s tím vyhlašují České dráhy a Škoda 
Transportation sout ěž, ze které vzejde název pro tento nový vlak. Návrh  může 
zaslat kdokoli.    

České dráhy celkem získají deset p ětivozových a čtyři kusy t řívozových elektrických jednotek 

s kapacitou 350 a 200 sedících cestujících. Jedná s e o moderní  nízkopodlažní vlaky, které budou 

vyrobeny b ěhem p říštích dvou let. Na první se mohou cestující t ěšit již v druhé polovin ě letošního roku. 

Škoda Transportation a budoucí provozovatel souprav České dráhy v současnosti začínají hledat název 

pro tento nový vlak v duchu tradice předchozích souprav, které nesou například označení CityElefant, 

RegioPanter nebo Regionova. Veřejnost se může soutěže zúčastnit a své návrhy zasílat do 31. března 2015 

na e-mailovou adresu novyvlak@skoda.cz.   

Soupravy nabídnou cestujícím komfortní klimatizovaný interiér, bezbariérové sociální zařízení nebo Wi-Fi. 

Interiér bude navíc uzpůsoben pro dálkovou přepravu. Samozřejmostí jsou polstrované a polohovatelné 

sedačky, sklopné stolky, elektrické zásuvky pro napájení drobné elektroniky, oddělené oddíly pro cestující 

s dětmi do 10 let nebo prostory pro uložení jízdních kol, kočárků a dalších objemných zavazadel. Informace 

o průběhu jízdy a následujících zastávkách lze sledovat pomocí moderního audiovizuálního informačního 

systému.  

Inspiraci pro pojmenování lze hledat na webové stránce www.novyvlak.cz, která nový vlak podrobněji 

představuje, a kde je také možné vyplnit on-line hlasovací formulář. Oceněno bude deset nejzajímavějších 

návrhů. Vítěz získá In Kartu s aplikací IN 100 na jeden rok v ceně 19 990 Kč, soutěžící na druhém místě obdrží 

In Kartu s aplikací IN 50. Další účastníci v pořadí obdrží Kilometrické banky a vouchery v ceně 1000 Kč pro 

cestování s Českými drahami.  

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.  



 

 
Mgr. Michal Tobrman                                                  
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T: 731 462 730, michal. Tobrman@skoda.cz 

O spole čnosti Škoda Transportation a.s. 

Společnost Škoda Transportation je jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství. Mezi její výrobky patří především 

nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní 

pohony pro dopravní systémy. Jen díky vysokým investicím do výzkumu a vývoje může Škoda Transportation přicházet pravidelně na trh 

s novými a moderními produkty, které si úspěšně nacházejí své místo na zahraničních trzích. Více na: www.skoda.cz. 


