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Dvě třetiny spoj ů národního dopravce nabízejí 
cestování lidem na vozíku 

České dráhy p řidají v Jízdním řádu 2017 dalších 258 vlak ů s vozy p řístupnými 
lidem na vozíku. Jejich po čet tak stoupne na celkem 4 914 spoj ů. Jedná se 
o nejv ětší rozsah bezbariérové železni ční dopravy, který se dotýká p řibližn ě 
dvou t řetin všech vlak ů vypravovaných národním dopravcem.   

„Také v roce 2016 jsme pokra čovali v zavád ění nových bezbariérových vozidel, jako jsou nap říklad 
jednotky InterPanter. Díky tomu jsme mohli ve srovn ání s lo ňským prosincem nyní rozší řit symboly 
bezbariérovosti na dalších 258 vlak ů na různých místech České republiky,“ říká Michal Štěpán, člen 
představenstva Českých drah odpovědný za osobní dopravu. „Jednotky InterPanter pokrývají nap říklad 
rychlíkovou linku z Prahy p řes Pardubice, Českou T řebovou, Svitavy a Blansko do Brna. Nov ě tak 
získali bezbariérové spojení obyvatelé m ěst s více než 80 000 obyvateli. Další linka, kde js me mohli 
zveřejnit plný rozsah bezbariérovosti, vede z Prahy do Ústí nad Labem a D ěčína. Tam mají lidé 
s handicapem p řípoje na bezbariérové regionální vlaky na Českolipsko, Rumbursko, do celého 
Šluknovského výb ěžku nebo do Liberce,“ doplnil Michal Štěpán.      

České dráhy dnes provozují více než 600 osobních vozů a elektrických nebo motorových jednotek, které jsou 
upravené pro cestování osob na vozíku včetně bezbariérového sociálního zařízení. Více jak dvě třetiny z toho 
jsou dokonce nízkopodlažní vozidla, kde je výška podlahy vlaku ve stejné úrovni jako výška moderních 
bezbariérových nástupišť. Lidé s pohybovým postižením, nejen vozíčkáři, ale například i senioři, tak nemusejí 
zdolávat výškový rozdíl mezi nástupištěm a podlahou vozu, ale snadno překonají jen relativně malou mezeru 
mezi vlakem a nástupištěm. Moderní vlaky jsou vybaveny také pro snadné cestování osob se sluchovým nebo 
zrakovým postižením např. audiovizuálním informačním systémem, nápisy v Braillově písmu nebo možností 
ovládat nástupní dveře speciální vysílačkou pro nevidomé.   

„Lidem s handicapem se snažíme uleh čit cestování již od plánování cesty, vyhledání spoj ení, získání 
informací o p řístupnosti až po objednávku samotné cesty a p řípadné asistence. Cestování jim 
usnad ňuje široký informa ční servis na www.cd.cz/bezprekazek a elektronický s ystém objednávky 
přepravy,“ uvedl Michal Štěpán.  

České dráhy za uplynulých 10 let, od roku 2007, zvětšily počet bezbariérových spojů 7× a počet bezbariérových 
vozidel 3×, když v roce 2007 provozovaly jen 676 spojů s garantovanou bezbariérovostí a provozovaly jen 210 
vozidel upravených pro cestování vozíčkářů.  
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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. 

 


