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České dráhy zap ůjčí na další dva roky polským 
železnicím p ět brejlovc ů   

České dráhy usp ěly v poptávkovém řízení polského dopravce PKP Intercity 
na zapůjčení pěti výkonných tra ťových motorových lokomotiv pro provoz 
dálkových vlak ů na neelektrifikovaných tratích. Český národní dopravce tak na 
další dva roky zap ůjčí do Polska p ět lokomotiv řady 754 p řezdívaných v Česku 
„brejlovec“ a u našich severních soused ů „nurek“ – „potáp ěč“.  

 
„České dráhy spolupracují dlouhodob ě s celou řadou polských železni čních dopravc ů. Společnost 
PKP Intercity pat ří v tomto sm ěru k našim nejvýznamn ějším partner ům. Díky úsp ěchu v jejich 
poptávkovém řízení se tak prodlouží spolupráce p ři provozu našich lokomotiv 754 na dálkových spojích  
PKP Intercity na r ůzných neelektrifikovaných tratích o další dva roky.  »Brejlovce«, nebo podle polského 
zvyku »nurky«, p ůjčujeme polským partner ům již od b řezna 2014,“ uvedl Miroslav Kupec, člen 
představenstva Českých drah odpovědný za techniku, servis a majetek a doplnil: „Zap ůjčení lokomotiv 
pro nás p ředstavuje i zajímavý dodate čný p říjem ve výši asi 2 miliony eur, který m ůžeme vložit do další 
péče o náš vozidlový park, do jeho modernizace i do vy lepšení dep, ve kterých se naše lokomotivy 
a soupravy udržují.“    
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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. 
 
 


