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Český hokej zamí řil na dráhu, má svoji lokomotivu   

Český hokej zamí řil na železnici. Dnes dostal svoji reklamní lokomot ivu. Ta 
bude propagovat jeden z našich nejpopulárn ějších a nejúsp ěšnějších sport ů 
na tratích v České republice. Lokomotiva by m ěla dopravit i n ěkolik hokejových 
„speciál ů“ mezi Prahou a Bratislavou pro fanoušky cestující na hokejový 
šampionát v Bratislav ě.     

„České dráhy nadále nabízejí využití lokomotivy a vla kové soupravy jako netradi ční a velmi atraktivní 
reklamní nosi č. Mohou oslovit tisíce cestujících ve vlacích i tis íce lidí, kte ří se pohybují kolem tratí. 
Navíc nestojí jen na jednom míst ě, ale jedna lokomotiva m ůže oslovit ve řejnost v Praze a za n ěkolik 
hodin t řeba v Brn ě,“ upozorňuje na výhody propagačního designu na vlacích Michal Štěpán, člen 
představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro obchod.  

„V sou časnosti u nás jezdí n ěkolik desítek vozidel v r ůznobarevných propaga čních nát ěrech. N ěkteré 
z nich jsou klasicky komer ční a objednávají si je r ůzné subjekty, jiné jsou realizovány ve spolupráci 
s objednavateli dopravy a propagují t řeba regiony, m ěsta a turistické cíle. Další skupinu propaga čních 
nátěrů pak realizujeme v rámci spole čenské odpov ědnosti a propagace neziskových nebo p římo 
charitativních projekt ů. Vozidla k propagaci služeb a produkt ů Českých drah používáme i my sami,“  
doplnil Michal Štěpán.  

Většina současných vozidel Českých drah nese korporátní nátěr označovaný podle grafického studia jako 
Najbrt. Vedle těchto lokomotiv a několika desítek vozidel s neobvyklým reklamním designem provozují České 
dráhy i několik vozidel v nostalgických nátěrech, které připomínají například prototypová vozidla nebo původní 
design hnacích vozidel, kdy stejnosměrným vozidlům dominovala zelená, střídavým červená a více 
systémovým modrá barva.  

Přehled některých vozidel v propagačním designu  

Lokomotiva Téma nát ěru  

151.006 25 let Univerzity Pardubice  

162.011 ČD Muzeum  

163.094 In Karta  

163.065 ČD pro Vás  

362.039 Šachový vlak  

362.081 eShop ČD  

362.110 Webová prezentace ČD www.cd.cz 

362.027 RunCzech.com  

371.001 Národní lokomotiva 

380.011 100 let ČSD/ČD – parní lokomotiva 375 

380.002 Sportuj s námi  

380.003 Kometa expres  



 

380.004 Czech Tourism – 100 let republiky  

380.013 80 let Slovenské strely  

471.011 20 let PID  

471.018 25 let PID  

814.166 Loutky 

841.002 Velké Meziříčí  

841.003 Třebíč 

841.004 Žďár nad Sázavou  

841.006 Jaroměřice nad Rokytnou  

841.008 Region Náměšťsko  

841.009 Chotěboř  

841.010 Nové Město na Moravě  

841.011 Bystřice nad Pernštejnem  

841.014 Kraj Vysočina 

Přehled vozidel vyčleněných aktuálně pro retro nátěry bývalých ČSD / ČD  

Stejnosm ěrný systém  

151.023, 111.011, 460.079/080, 163.234,  

Střídavý systém  

560.023/024  

Vícesystémové lokomotivy  

363.001, 078, 371.005  

Motorové lokomotivy 

714.009, 754.067 (zatím Najbrt, retro bude provedeno v rámci plánované údržby a provedení nového laku) 

Motorové vozy  

810.100, 678 

 

 

 

Mgr. Petr Šťáhlavský 

tiskový mluvčí ČD  
T: 972 232 299 
hot-line tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 

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. V roce 2017 využilo služeb společnosti téměř 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. 


