
                                                                                                                             

                                                                                                                                   
 

 

 

Praha, Šumperk, 10. listopadu 2010 

�eské dráhy slavnostn� podepsaly smlouvu 
na dodávku 62 jednotek Regionova 

Dnes 10. listopadu podepsal generální �editel �eských drah Petr Žaluda 
spole�n� s generálním �editelem Pars nova Tomášem Igna�ákem 
smlouvu na dodávku celkem 62 kus� dvoudílných jednotek �ady 814, 
známých jako Regionova. Dvouvozové jednotky budou vyrobeny do dvou 
let od podpisu smlouvy, tj. do podzimu roku 2012. Hodnota kontraktu je 
necelých 1,6 mld. K� a znamená práci pro p�ibližn� 250 zam�stnanc� 
spole�nosti Pars nova v Šumperku. V Parsu byly zárove� p�edány 
poslední dv� t�ívozové jednotky Regionova Trio z p�edešlého kontraktu. 
 
Na základ� podepsaného kontraktu dojde k p�estavb� 62 kus� motorových voz� �ady 810 a 
62 p�ípojných voz� �ady 010 v majetku �eských drah na 62 dvouvozových motorových jednotek 
v�etn� dodávky náhradních díl� prvního vybavení. Šumperská firma Pars nova dodala �eským 
drahám už 137 dvouvozových jednotek Regionova a 24 kus� v t�ívozové verzi.  Poslední dv� 
z uzav�eného kontraktu byly práv� dokon�eny a byly p�edány �eským drahám. Symbolicky se 
tak Pars nova rozlou�il s posledními t�ívozovými jednotkami, jejichž výroba kon�í. Z�stanou 
v domácím Olomouckém kraji, kde posílí po�et provozovaných jednotek Regionova na dvanáct.    
 
„Zakázka na nové jednotky Regionova znamená pro �eské dráhy finan�n� výhodné a rychlé 
�ešení zkvalitn�ní našeho vozového parku, a tím zvýšení komfortu cestování v regionální 
doprav�. Ve velmi krátké dob� se tak do�kají cestující ve St�edo�eském, Jiho�eském, 
Plze�ském, Libereckém a Ústeckém kraji výrazn� vyšší kultury cestování. Krom� modernizace 
starších vozidel zvyšují �eské dráhy kvalitu cestování v regionální doprav� i nákupem zcela 
nových souprav, nap�íklad již uzav�ely kontrakt na dodávku 33 motorových voz� Regio Shuttle 
od spole�nosti Stadler, vyhlásily výb�rové �ízení na nákup nových patrových vlak� pro 
St�edo�eský a Moravskoslezský kraj a p�ipravují vyhlášení výb�rových �ízení na nákup zcela 
nových motorových a elektrických regionálních vlak� pro ostatní kraje �eské republiky,“ uvádí 
Petr Žaluda, generální �editel �D.         
 
T�etí série dvouvozových Regionov nabídne �ešení vratné dvoudílné motorové jednotky, kdy jeden 
z voz� bude �ešen jako nízkopodlažní. To umožní snadné cestování vozí�ká��m, maminkám s ko�árky 
a dalším osobám se sníženou možností pohybu. Ve voze bude vyhrazený prostor pro p�epravu jízdních 
kol a samoz�ejmostí bude bezbariérové WC s uzav�ený systémem. Sou�ástí soupravy bude 
audiovizuální informa�ní systém, který bude cestující informovat o zastávkách, pr�b�hu cesty a umožní 
také informovat o p�ípadných mimo�ádnostech. Podstatnou zm�nu a zvýšení kultury cestování dozná 
interiér, kde nízké koženkové lavice až pro 5 osob na ší�ku soupravy nahradí moderní �aloun�né 
seda�ky s loketními op�rkami a podhlavníky.   



Základní parametry Regionov �eských drah: 

 Dvoudílná jednotka   Trojdílná jednotka  
Provozní ozna�ení 814 (814 + 914) 814.2 (814.2 + 014 + 814.2) 
Po�et míst k sezení / stání 84 / 105  135 / 151 
Délka soupravy 28 440 mm 42 410 mm 
Hmotnost soupravy  39,6 t 62,3 t 
Výkon  242 kW 2 x 242 kW 
Rychlost 80 km/h 80 km/h 

 
Kate�ina Šubová 
regionální mluv�í �D,  M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz 

HOT LINE (nep�etržitá tisková služba): 724 977 822, e-mail: press@cd.cz 

Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje 

p�es 163 milion� cestujících. V jízdskového odd�leníním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  

Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. 

V roce 2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 

5 miliard. S tím samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 

získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu �eských drah nebo p�es Kontaktní centrum je 

možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce nabízí výb�r 

levných eTiket� do zahrani�í a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


