
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

Praha, 6. listopadu 2012 

 

Praha – Ostrava: na tra ť míří modernizované vozy  
 

České dráhy za řadily do provozu nov ě modernizované vozy. První vagóny 

jsou za řazeny do souprav expres ů a vlaků EuroCity mezi Prahou, 

Pardubicemi, Olomoucí, Ostravou a Žilinou a z Prahy  do Brna a Vídn ě. Další 

vozy budou za řazeny do vlak ů ve sm ěru Slovensko, Ma ďarsko a také na 

nejrůznější vnitrostátní rychlíkové linky.  

Nově modernizované vagóny uvád ěné v sou časnosti do provozu nabízejí cestujícím p říjemné 

klimatizované prost ředí, několik klasických oddíl ů po 6 místech, v ětší otev řený oddíl s 12 místy, oddíl 

pro vozí čkáře, bezbariérové WC nebo prostory pro uložení jízdní ch kol. Cestující mají k dispozici 

nové textilem potažené seda čky, v ětší stolky nebo elektrické zásuvky 230 V pro napáje ní drobné 

elektroniky cestujících (notebooky, mobilní telefon y). Vůz je řešen jako bezbariérový se zvláštním 

oddílem pro vozí čkáře, přístupným WC a plošinou pro jejich nástup. Informace  o cest ě mohou získat 

cestující z moderního audiovizuálního informa čního systému. Vozy jezdí rychlostí až 160 km/h.   

Modernizované vagóny zamí ří také do b ěžných rychlík ů  
České dráhy uvedou do provozu do konce roku přibližně 15 vozů, které doplní soupravy expresů a vlaků 

EuroCity z Prahy do Ostravy a dále do Varšavy a Žiliny, z Prahy přes Brno do Vídně nebo Bratislavy a 

Budapešti a z Prahy přes Plzeň do Mnichova. Další modernizované vagóny, kterých bude celkem 64, budou 

zařazeny také do běžných rychlíkových souprav v celé České republice. Cestujícím nabídnou své služby 

například z Prahy do Plzně a Chebu, z Prahy do Českých Budějovic, z Brna přes Havlíčkův Brod do Prahy, 

přes Přerov do Ostravy a Bohumína nebo z Brna přes Jihlavu a České Budějovice do Plzně.  

Modernizací vozů nově označených jako typ Bbdgmee zajišťuje společnost ŽOS Trnava. Hodnota zakázky 

je 1,5 miliardy Kč. Všechny vozy mají být zmodernizované do poloviny roku 2014.             

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 milion ů 

cestujících a jejich po čet stále roste. Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb. Společnost 

uvede letos do provozu tém ěř 200 nových nebo modernizovaných voz ů, lokomotiv a jednotek.  K úplným novinkám pat ří 

elektrické jednotky RegioPanter, motorové jednotky LINK a pokra čovat budou i dodávky motorových voz ů RegioShuttle RS1. 

V dálkové doprav ě probíhá modernizace osobních voz ů i nákup nových vysokorychlostních souprav railjet.   
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