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První pendolino dostalo nový interiér  

České dráhy a jejich dce řiná spole čnost DPOV dokon čily t říměsíční 
modernizaci interiéru prvního ze sedmi rychlovlak ů pendolino. Cestující se nyní 
mohou t ěšit na nový interiér v četně moderních ergonomických seda ček, které 
jsou v 1. t řídě potažené k ůži. Dětem zp říjemní cestování nov ě instalované 
dětské kino a podrobné informace o pr ůběhu jízdy zajistí moderní vizuální 
informa ční systém s LCD monitory.  

„Pendolina už jezdí 12 let. Za tu dobu najela dohro mady tém ěř 27 milion ů kilometr ů a přepravila p řes 
12 milion ů cestujících. To se samoz řejmě projeví na stavu vybavení, proto jsme se rozhodli provést jeho 
komplexní obnovu, která se týká interiéru oddíl ů pro cestující, toalet, vybavení bistrooddílu, seda del, 
nebo elektrických zásuvek a osv ětlení,“ jmenuje prvky, které dělníci při modernizaci vyměňují člen 
Představenstva ČD odpovědný za techniku, servis a majetek Miroslav Kupec. „Přesněji jsme vym ěnili celkem 
327 sedaček, kdy je te ď místo i mezi a pod seda čkami, natáhli jsme p řes dva a p ůl kilometru nových 
kabelů,vym ěnili jsme kompletn ě klasické osv ětlení za led diodová sv ětla. Doplnili jsme také moderní 
prvky, které p řed 12 lety nebyly u vybavení vlak ů obvyklé. Nov ě jsme do každé jednotky instalovali 
28 LCD monitor ů nového vizuálního informa čního systému. Ve vlaku pak vzniklo i malé d ětské kino, 
podobné tomu, které nabízejí rychlovlaky railjet, d esignov ě jsme více odlišili 1. a 2. t řídu,“ uvádí 
přednosti vylepšené jednotky Miroslav Kupec. 

Přípravy před samotnou revitalizací začaly pro pracovníky dceřiné společnosti ČD Dílny pro opravy vozidel 
(DPOV) už v dubnu. „Nejd říve jsme na jednotce 680.005 dosadili kompletn ě opravené podvozky z DPOV 
PSO Nymburk. V pr ůběhu kv ětna jsme pak dovybavili pracovišt ě, kde budeme postupn ě revitalizovat 
všechny tyto rychlovlaky – p řesněji všech 49 voz ů. Prostory JLV Praha nám umož ňují modernizovat 
celou dvousetmetrovou jednotku rozd ělenou na dv ě části v uzav řené hale na dvou sousedních 
kolejích,“ líčí průběh přípravných prací předseda představenstva DPOV Roman Kott. „V červnu pak 
odstartovala na odstavném kolejišti DKV Praha samot ná revitalizace demontáží p ůvodního interiéru. Od 
začátku července jsme pak jednotku 680.005 p řistavili do nov ě upravených prostor na JLV Praha, kde 
probíhala vlastní modernizace interiéru,“ vysvětluje Kott. 

I když se běžně soupravy střídají, vlak s novým interiérem 680.005 teď budou moci cestující potkat nejčastěji na 
spojích SC 240 a 241 Pendolino Košičan, který představuje nejrychlejší a nejpohodlnější spojení České 
republiky se severním a východním Slovenskem. Cestu z Prahy do Popradu urazí za 6 hod. 8 minut a do Košic 
za 7 hod. 16 minut. Jsou to nejrychlejší cestovní časy v dosavadní historii přímého vlakového spojení.   

„Následovat te ď bude vylepšení dalších šesti jednotek. B ěhem p říštích m ěsíců bychom cht ěli 
pokra čovat vým ěnou interiéru u t ěch s čísly 680.007 a 680.006,“  uvádí Michal Štěpán, člen představenstva 
Českých drah odpovědný za osobní dopravu. „Cht ěl bych p řipomenout, že máme z provozu vy řazené i 
další dva vozy, které byly poškozeny p ři st řetu s polským kamionem na p řejezdu ve Studénce p řed 
dvěma lety. Ty budou až do prvního čtvrtletí roku 2018 u výrobce, spole čnosti Alstom, v jeho závod ě v 
Saviglianu (Itálie) na oprav ě. Žádné spoje ale p řesto nerušíme,“  doplňuje Štěpán. 

Aby došlo k co nejmenšímu snížení komfortu a kvality cestování na trase Praha – Ostrava, nabídnou České 
dráhy cestujícím spoje v kvalitě InterCity. Ty cestujícím poskytnou moderní klimatizované vozy s elektrickými 
zásuvkami. Ve vybraných vozech bude k dispozici také Wi-Fi připojení k internetu. V soupravě bude zařazen 
klasický restaurační vůz s barem. Soupravy InterCity jen neumí nabídnout vlakový zábavně-informační portál. 
Nadále ale budou spoje povinně místenkové, aby měli cestující garantovaná svá místa. "Věřím, že tato 



 

opat ření cestující p řijmou s pochopením, a že všem za do časné snížení komfortu budou odm ěnou 
vylepšené jednotky pendolino,“ vysvětluje Michal Štěpán.      

Zajímavosti z modernizace rychlovlak ů pendolino:  

• Pendolina již ujela skoro 27 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); 

• Dosazeno bude 2 289 nových 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 170 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. 
Pěkný den,  
  


