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České dráhy zmodernizují motoráky pro lokální 
tratě, dostanou i Wi-Fi 

Národní dopravce p řipravuje modernizaci 19 motorových voz ů řady 809 a 810 
pro lokálky a vedlejší regionální výkony v Moravsko slezském kraji. V sou časné 
době probíhá p říprava dokumentace k modernizaci. Samotná p řestavba voz ů by 
se měla uskute čnit v letech 2019 a 2020 v dce řiné spole čnosti Českých drah, 
firm ě DPOV, a.s. 

V rámci modernizace bude na motorové vozy dosazen nový motor, splňující současné přísné ekologické 

parametry, s výkonem 242 kW. Z pohledu cestujícího dojde k podstatnému zlepšení komfortu. Vůz získá 

kompletní, dostatečně výkonnou klimatizaci, a to jak pro oddíl cestujících, tak i pro kabiny strojvedoucích. Nové 

budou čalouněné sedačky s větší roztečí a tedy s větším prostorem pro nohy. Cestující budou mít k dispozici 

Wi-Fi připojení k internetu i elektrické zásuvky 230 V pro napájení drobné elektroniky, jako jsou např. mobilní 

telefony. Modernizací projde také WC, ale zachován bude z provozního hlediska vedlejších tratí výhodnější 

systém tzv. gravitačního WC (bez odpadových nádrží). Nové budou také dveře s řadou bezpečnostních prvků 

pro slabozraké a nevidomé, ovládané tlačítky a za jízdy blokované proti otevření. 

„Rozsah modernizace byl stanoven podle požadavku ob jednavatele, Moravskoslezského kraje, 
na rozsah a kvalitu železni ční osobní dopravy ve smluvním období po roce 2019. Plánované úpravy také 
zapadají do strategie rozvoje chytrého regionu,“  říká Miroslav Klich, ředitel Regionálního obchodního centra 

Českých drah v Moravskoslezském kraji a dodává: „Pro provoz na vedlejších tratích jsou vozidla řady 809 a 810 

ekonomicky výhodná i po provedení rozsáhlejší modernizace, po které nabídnou podstatně vyšší komfort 

a kvalitu cestování odpovídající současným požadavkům na vedlejších tratích.“ 

Modernizované motorové vozy budou v provozu na méně frekventovaných regionálních linkách např. 

na Opavsku, v okolí Suchdola nad Odrou nebo Studénky. 
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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 přes 175 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 miliard korun do nákupu a modernizace vozidel. 

 


