Ostrava, 22. září 2012

Moderní vlaky pro Těšínské Slezsko
České dráhy představily při příležitosti oslav Dne železnice v sobotu
22. září na bohumínském nádraží další soupravy zakoupené za finanční
podpory ROP Moravskoslezsko. Dvě moderní dvoupodlažní elektrické
jednotky CityElefant, z celkového počtu čtyř, budou vozit cestující
na spojích z Ostravy-Svinova přes Bohumín a Český Těšín do Mostů
u Jablunkova. Všechny soupravy již budou v novém barevném provedení
od studia Najbrt.
Celkové náklady projektu na nákup čtyř dvoupodlažních elektrických jednotek CityElefant činí
874,670 mil. korun. Z toho České dráhy uhradí 62,47 % z této částky, tedy 546,402 mil. Kč.
Dotace ROP je ve výši 328,268 mil. korun. Všechny čtyři soupravy budou již v novém barevném
provedení (Najbrt), tři soupravy ponesou reklamní banner ROP, jedna s celoplošným polepem ROP se
představí při sobotních oslavách na bohumínském nádraží.
CityElefanty, které cestující na Ostravsku dobře znají, přinášejí oproti starým soupravám mnohem větší
komfort. Jednotky jsou klimatizované, mají pohodlnější textilem potažené sedačky s opěrkami hlav,
nejnovější soupravy mají uzavřený systém WC, která lze tak využívat i ve stanicích. O zastávkách
informuje audiovizuální informační systém. Moderní soupravy představují zásadní změnu pro cestování
vozíčkářů. Vlaky jsou vybaveny bezbariérovou toaletou a plošinami usnadňujícími nástup.
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Informace o Českých drahách, 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.
Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113.
Na eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R,
Ex, IC, EC a SC).

