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Začala modernizace rychlovlak ů pendolino  

České dráhy a jejich dce řiná spole čnost DPOV v červnu zahájily projekt 
modernizace interiéru rychlovlak ů pendolino. B ěhem p říštích m ěsíců projde 
všech sedm jednotek omlazovací kúrou. Kv ůli modernizaci pendolin nahradí 
od p říštího týdne dopravce dva páry spoj ů SC Pendolino expresy kvality 
InterCity.  

„P ři obnov ě vybavení pendolin se zam ěříme zejména na interiér oddíl ů pro cestující, toalety, ale také na 
vybavení bistrooddílu. Jde o vybavení, které po 12 letech intenzivního provozu už vykazují známky 
opot řebení. Nová budou sedadla, obložení st ěn, podlahy, zavazadlové police a bu ňky WC. Vým ěnou 
projdou elektrické zásuvky a osv ětlení,“ vysvětluje důvody a rozsah úprav člen Představenstva ČD 
odpovědný za techniku, servis a majetek Miroslav Kupec. „Doplníme také moderní prvky, které p řed 12 lety 
nebyly u vybavení vlak ů obvyklé. P ůjde nap říklad o instalaci vizuálního informa čního systému pro 
cestující. Ve vlaku vznikne také malé d ětské kino, podobné tomu, které nabízejí rychlovlaky  railjet.“ 

Kvůli přistavení jedné jednotky k omlazovací kúře a poškození jedné jednotky pendolino před dvěma lety 
při střetu na přejezdu s polským kamionem ve Studénce přijaly České dráhy taková opatření, aby došlo 
k co nejmenšímu snížení komfortu a kvality cestování na této trase Praha – Ostrava.  

„Kv ůli soub ěžné oprav ě dvou jednotek pendolino národní dopravce samoz řejmě žádné spoje neruší. 
Obvykle místo jednoho páru vlak ů, jehož jednotka bude procházet omlazovací kúrou, a le nabídneme 
cestujícím spoje v kvalit ě InterCity. Ty cestujícím poskytnou klimatizované m odernizované vozy 
s elektrickými zásuvkami. Ve vybraných vozech bude k dispozici také Wi-Fi p řipojení k internetu. 
V souprav ě bude za řazen klasický restaura ční vůz s barem. Soupravy InterCity jen neumí nabídnout 
vlakový zábavn ě-informa ční portál. Nadále ale budou spoje povinn ě místenkové, aby m ěli cestující 
garantovaná svá místa. V ěřím, že tato opat ření cestující p řijmou s pochopením, a že všem za do časné 
snížení komfortu budou odm ěnou vylepšené jednotky pendolino. Na první soupravu  se můžeme těšit už 
letos, zhruba do poloviny zá ří,“ uvedl Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah odpovědný 
za osobní dopravu.      

České dráhy tak od dnešního 3. července nahradí od pondělí do pátku a v neděli spoje SC Pendolino 509 
Praha hl.n. (13:37) – Ostrava hl.n. (16:38) a SC Pendolino 502 Ostrava hl.n. (17:21) – Praha hl.n. (20:22), 
v sobotu vlak SC Pendolino 511 Praha hl.n. (15:37) – Bohumín (18:48) a v neděli vlak SC Pendolino 510 
Bohumín (9:12) – Praha hl.n. (12:22) vlaky kategorie InterCity. Jízdní řády a rozsah nabízených služeb jsou 
publikovány ve vyhledávačích spojení.  

„První revitalizace už za čala na jednotce 680.005. Na základ ě kilometrických prob ěhů byla začátkem 
dubna nejprve p řistavena k vyšší periodické oprav ě, během které jsme na ní dosadili kompletn ě 
opravené podvozky z DPOV PSO Nymburk,“ uvedl informaci o aktuálním průběhu modernizace první 
jednotky předseda představenstva dceřiné společnosti ČD Dílny pro opravy vozidel (DPOV) Roman Kott. 
„V pr ůběhu kv ětna jsme pak zahájili p řípravné práce na vybavení pracovišt ě, kde budeme revitalizaci 
interiéru pendolin provád ět. To se nachází v prostorách JLV Praha a umož ňuje nám modernizovat celou 
dvousetmetrovou jednotku rozd ělenou na dv ě části v uzav řené hale na dvou sousedních kolejích. Jeho 
přípravu jsme dokon čili koncem června. Zárove ň jsme b ěhem června odstartovali na odstavném 
kolejišti DKV Praha samotou revitalizaci demontáží původního interiéru. Od za čátku července bude 
jednotka 680.005 p řistavena do nov ě upravených prostor na JLV Praha, kde bude pokra čovat 
revitalizace a instalace nového interiéru a vybaven í. Celý projekt bude probíhat nejen v tomto roce, a le 
bude pokra čovat i b ěhem roku 2018,“ doplnil Roman Kott.  



 

Zajímavosti z modernizace rychlovlak ů pendolino:  

• Pendolina již ujela více než 26,25 milionu kilometrů, nejvíce pak jednotka 680.006 s téměř 4 miliony 
kilometrů; 

• Přepravila více než 12 milionů cestujících; 

• Modernizováno bude 49 vozů (z toho 2 vozy po opravě u společnosti Alstom po nehodě s kamionem 
v loňském roce); 

• Vyměněno bude 2 331 sedaček;  

• Nově instalováno bude 196 LCD monitorů nového vizuálního informačního systému;  

• Bude dosazeno nové LED osvětlení místo současného se zářivkami; 

• V každé jednotce bude zřízeno nové dětské kino.  
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 
 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 

dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti zhruba 171,5 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému 

omlazení vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost 

na otevřeném trhu investovala firma desítky milionů korun do nákupu a modernizace vozidel. 


