
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Jihlava, 25 února 2011 

Nové zdvihací plošiny pro imobilní cestující 
na Vyso čině 

České dráhy rozší řily na Vyso čině své služby pro handicapované 
cestující. Za ú časti hejtmana kraje Vyso čina Ji řího Běhounka dnes 
předaly další dv ě ruční zdvihací plošiny do stanic Horní Cerekev  
a Okříšky. Plošiny jsou cestujícím k dispozici v Havlí čkově Brod ě, Jihlav ě, 
Kostelci u Jihlavy, P řibyslavi, Sv ětlé nad Sázavou, Tel či, Třebíči, Žďáře 
nad Sázavou a Pelh řimov ě. Nové plošiny se po řídily za p řisp ění kraje 
Vyso čina, m ěsta Horní Cerekev a m ěstyse Ok říšky, Správy železni ční 
dopravní cesty a Konta Bariéry. Po řizovací cena jedné ru ční zdvihací 
plošiny pro cestující na vozíku se pohybuje kolem 1 80 tisíc korun. 
 
„Snahou Českých drah je co nejvíce zp řístupnit cestování vlakem handicapovaným. V ěřím,  
že další rozší ření stanic vybavených zdvihací plošinou je toho d ůkazem. Momentáln ě máme 
takto zajišt ěná nejd ůležit ější p řestupní místa, jedná se jedenáct stanic na Vyso čině. Díky tomu 
mohou naši imobilní cestující cestovat do dalších m íst i mimo náš kraj bezbariérovými spoji, 
například rychlíkem mezi Brnem a Plzní,“  uvádí Lenka Horáková, ředitelka Krajského centra osobní 
dopravy ČD v Jihlavě. 
 
České dráhy v posledních n ěkolika letech každoro čně výrazn ě navyšují po čet bezbariérových 
spoj ů. V jízdním řádu 2011 je zavedeno již 2 562 bezbariérových  vlaků. To je o 440 spojů více 
oproti jízdnímu řádu 2010 a představuje to 36 % z denního průměru vypravených vlakových spojení 
Českých drah. V dálkové dopravě je vozem upraveným pro vozíčkáře vybavena téměř polovina všech 
spojů. Zavádění nízkopodlažních vozidel v regionální dopravě přitom usnadňuje cestování nejen 
vozíčkářům, ale také seniorům, maminkám s kočárky nebo dalším osobám se zhoršenou možností 
pohybu například v důsledku léčby zranění. 
 
V souvislosti s modernizací dalších vozidel a dodávkou nových vlaků v průběhu roku 2011 lze očekávat 
také v budoucím jízdním řádu 2012 další zlepšení podmínek pro cestování cestujících se zhoršenou 
možností pohybu. Na Vyso čině se pak mohou cestující t ěšit na zahájení dodávek zcela nových 
nízkopodlažních voz ů RegioShuttle RS1.   V druhé polovin ě letošního roku se plánuje nasazení 
prvního vozidla od firmy Stadler Pankow GmbH z N ěmecka. Dalších 16 voz ů bude následovat 
v prvním pololetí roku 2012. 
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Informace o Českých drahách, a. s.   
 
Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 

163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost 

masivně investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci 

stávajících a nákup nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České 

dráhy spustily projekt zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity 

Pendolino i na další dálkové vlaky.  

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). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


