
Příloha: Podrobnosti ke smlouvě  

 

V průběhu platnosti desetileté smlouvy České dráhy plánují v Praze a středních Čechách 
výrazně investovat do obnovy vozidlového parku. Místopředseda představenstva a náměstek 
generálního ředitele ČD pro obchod Radek Dvořák uvádí detaily k úpravám stávajících 
vozidel: „Do modernizace vozidel pro hlavní město a Středočeský kraj plánujeme investovat 
téměř 645 milionů korun. Omlazovací kúrou projde v následujících letech 71 CityElefantů, 
které zajišťují naprostou většinu spojů na elektrifikovaných tratích. Postupně do nich 
nainstalujeme Wi-Fi připojení k internetu a zásuvky k nabíjení drobné elektroniky, vylepšíme 
elektronický informační systém, přečalouníme sedadla a v první sérii těchto souprav 
vyměníme gravitační toalety za vakuové. Plánujeme vylepšit také 9 třívozových a 40 
dvouvozových Regionov, ve kterých opět přečalouníme sedadla, doplníme Wi-Fi a elektrické 
zásuvky.“ 

Desetiletá smlouva počítá kromě modernizací vozidel i s nákupem zcela nových vlaků. „Pro 
trať Praha – Kladno pořídíme nové motorové vlaky v celkové hodnotě mezi 850 miliony až 
jednou miliardou korun. Pokud vezmeme v úvahu plánované modernizace vozidel i nákup 
zcela nových vlaků, do obnovy vozidel v regionu středních Čech investujeme kolem 1,5 
miliardy korun. Další postup obnovy vozidel pak závisí na dohodě hlavního města Prahy a 
Středočeského kraje. My jsme každopádně připraveni na požadavky hlavního města a kraje 
reagovat a nová vozidla zajistit,“ uzavírá generální ředitel ČD Václav Nebeský. 

Ke zvýšení kvality a kapacity dopravy přitom dojde už od začátku platnosti jízdního řádu 
2019/20 na tratích Praha – Mladá Boleslav / Mělník a Praha – Kladno – Rakovník. 

V době platnosti jízdního řádu 2019/20 ujedou regionální vlaky Českých drah v objednávce 
hlavního města Prahy celkem 5,141 mil. vlakokilometrů, v objednávce Středočeského kraje 
pak celkem 16,05 mil. vlakokilometrů. Smlouva s Prahou počítá v prvním roce platnosti 
smlouvy s úhradou ve výši 1,015 mld. Kč, Středočeský kraj pak ve stejném období uhradí za 
regionální vlaky v závazku veřejné služby 2,1 mld. Kč.  V Praze a Středočeském kraji pojede 
celkem 2 211 regionálních (osobních nebo spěšných) vlaků, denně půjde v průměru o 1 769 
spojů. 

České dráhy se v rámci smluv s objednateli dopravy zavázaly provozovat na území Prahy a 
Středočeského kraje síť vlastních prodejních míst. Provoz osobních pokladen bude zajištěn v 
16 pražských a 69 středočeských tarifních bodech. Pokladny budou mimo odbavení v rámci 
tarifu ČD schopné zároveň odbavit cestující komplexně i v rámci tarifu PID a od zavedení i 
jízdenkami v rámci Státního jednotného tarifu (SJT). V roce 2020 Středočeský kraj dále 
předpokládá otevření až třinácti zákaznických center, kde si cestující budou moci pořídit 
všechny možné výhody plynoucí z odbavovacího systému PID Lítačka. 


