
                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                   

 

 

Praha, 26. září 2012 

Na východ Čech mí ří nejmodern ější český vlak 
RegioPanter ze Škody Transportation   

První dv ě třívozové soupravy bezbariérových a klimatizovaných s ouprav 
RegioPanter za čnou vozit cestující ve východních Čechách. Jsou ur čeny pro 
spole čnou linku Královéhradeckého a Pardubického kraje. V  průběhu 
následujícího roku nahradí veškeré starší soupravy na osobních vlacích 
a na většin ě spěšných vlak ů na lince Pardubice – Hradec Králové – Jarom ěř. 
Na své výkony postupn ě najedou b ěhem nadcházejícího týdne.  

„Nové elektrické jednotky podstatným zp ůsobem zkvalitní cestování na spole čné lince 
Královéhradeckého a Pardubického kraje na nejfrekve ntovan ější meziregionální lince obou kraj ů 
mezi Jarom ěří, Hradcem Králové a Pardubicemi. P ři výb ěrovém řízení jsme p řihlíželi k požadavk ům 
region ů a jejich zástupc ů, kteří regionální spoje objednávají. V ěřím, že budou s vít ězným vozidlem 
spokojeni stejn ě jako naši cestující v obou východo českých krajích,“ uvedl Antonín Blažek, náměstek 
generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu. 

Modernizaci regionálních vlaků ocenil také hejtman Pardubického kraje Radko Martínek: „České dráhy 
v podob ě nového vlaku plní své závazky z dlouhodobých smluv  a je pot ěšitelné, že prvním regionem, 
kde je uveden do provozu s cestujícími jsou práv ě východní Čechy. P řitom se nejedná ani o první ani 
o poslední komfortní regionální vlak v našem kraji.  Na našich tratích jezdí moderní CityElefanty, 
modernizované Regionovy i řídící vozy a b ěhem října uvedeme do provozu také zcela nový motorový 
vůz na trati do Lanškrouna. Pokud p řed čty řmi roky tvo řil podíl nových a modernizovaných vlak ů jen 
7 %, tak na konci letošního roku to bude již dv ě třetiny všech spoj ů v Pardubickém kraji. A 
o modernizaci dalších souprav, stejn ě jako dopln ění vn ějších polep ů, s Českými drahami jednáme.“  

Nové soupravy na páteřní linku v okolí Hradce Králové vítá také hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír 
Franc: „Na neelektrifikovaných tratích kraje znají naši ob čané několik typ ů komfortních 
modernizovaných souprav, a ť jde o Regionovy nebo velké motorové vozy. Podstatn á část spoj ů tak 
nabízí lepší komfort než p řed pár lety. Soupravy na páte řních elektrifikovaných tratích v okolí 
krajského m ěsta ale byly stále takovou popelkou. Cestující zde museli čekat o n ěco déle, ale jsem 
přesvědčen, že to rozhodn ě stálo za to a popelka se nyní zm ění na p říjemnou a krásnou princeznu. 
Zcela nový vlak spl ňuje nejnov ější parametry jak na komfort, tak na bezpe čnost cestujících, 
a obyvatelé Královéhradeckého kraje budou v ůbec první v České republice, kte ří si nový vlak 
vyzkoušejí p ři pravidelných cestách do zam ěstnání, do školy nebo za zábavou a poznáním.“   

RegioPanter kromě komfortu zvyšuje zároveň i bezpečnost cestujících. Je totiž jedním z prvních vozidel 
svého typu, které plní přísné crashové normy TSI. „Odstartovali jsme novou, moderní éru cestování 
na našich železnicích. Zákazník dostává špi čkov ě vybavený a technologicky pokro čilý vlak, který 
výrazn ě zvýší komfort na regionálních tratích. P ředávání probíhá p řesně podle harmonogramu, což 
znamená, že se na »své« RegioPantery mohou v nejbli žší dob ě těšit cestující v dalších krajích,“  říká 
generální ředitel společnosti Škoda Transportation Josef Bernard.  

České dráhy objednaly u spole čnosti Škoda Vagonka, dce řiné firmy nejv ětšího českého výrobce 
kolejové techniky Škoda Transportation, celkem 19 v laků za téměř 2,5 miliardy K č, z toho 5 souprav 
je určeno pro linku Jarom ěř – Hradec Králové – Pardubice.  Na jejich financování se podílí také 
Regionální operační program Severovýchod. Cena pěti nových vlaků je 680 mil. Kč a regionální operační 
program se podílel na financování ze 40 %.    



 

 

 

 

Nový komfort srovnatelný s dálkovými expresy  

Nové soupravy nabízejí v regionální dopravě zcela nový komfort, který je srovnatelný i s vlaky dálkové 
dopravy a soupravami soukromých dopravců. Nové vlaky nabídnou cestujícím:  

• moderní interiér s oddíly 1. a 2. třídy; 
• bezbariérové nástupní prostory umožňující snadný nástup seniorům, cestujícím s malými dětmi, 

maminkám s kočárky, vozíčkářům nebo cyklistům; 
• snadný nástup zajistí také dvoukřídlé tlačítky ovládané dveře, jejich zavírání je centrální a během 

jízdy jsou bezpečnostně blokované; 
• pro nástup v zastávkách bez vysokých nástupišť jsou nástupní prostory vybaveny výsuvným 

pomocným schůdkem pro snazší nástup cestujících;  
• interiér je vybaven moderními ergonomickými sedačkami společnosti Borcad, která vybavuje 

sedačkami také další vlaky v ČR a v zahraničí (např. soupravy LEO Express); 
• v interiéru jsou místa vyhrazená pro kočárky, invalidní vozíky, objemná zavazadla nebo jízdní kola; 
• cestující jsou o průběhu cesty a následujících zastávkách informováni moderním audiovizuálním 

informačním systémem vybaveným LCD displeji; 
• WC je vybaveno uzavřeným systémem, lze ho tedy využívat i ve stanicích, jedna toaleta je navíc 

bezbariérová vybavená sklopným pultem pro přebalování kojenců; 
• souprava je vybavena zařízením Wi-Fi pro připojení k internetu, tato služba bude aktivována 

v průběhu nadcházejících měsíců; 
• vlak je vybaven klimatizací, což přivítají cestující zejména v teplých letních dnech; 
• všechna místa v 1. třídě a vybraná místa ve 2. třídě jsou vybavena elektrickými zásuvkami 230 V pro 

napájení drobných elektronických zařízení cestujících, např. notebooků nebo mobilních telefonů. 

Technické parametry souprav RegioPanter  

• délka vlaku: 79,4 metru 
• počet vozů: 3 
• počet hnaných podvozků: 3 
• počet běžných podvozků (bez pohonu): 3 
• počet míst 1. třídy: 9 
• počet míst 2. třídy: 232 
• výkon: 2040 kW 
• maximální rychlost: 160 km/h  
• 65 % podlahy je v tzv. nízkopodlažním provedení (v úrovni moderních nástupišť výšky 550 mm).  

Mgr. Petr Š ťáhlavský       
tiskový mluvčí ČD, a.s. 

M: 602 220 487, T: 972 232 299 

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

O spole čnosti České dráhy, 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 LINK a pokračovat budou i dodávky motorových vozů RegioShuttle RS1.  

 


