ČD BIKE – představení produktu
Půjčovny kol ČD
•

Doplňková služba ČD fungující již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku.

•

V roce 2014 aktuálně 73 železničních stanic v 9 krajích ČR s provozem půjčoven kol ČD, ve kterých je celkem k
dispozici 306 trekových a horských kol, 8 elektrokol a 4 koloběžky.

Přeprava kol ve vlacích ČD
•

Přeprava kola jako spoluzavazadla (označení symbolem jízdního kola, cena dle ujetých km od 25 do 75 Kč)

•

Přeprava kola formou úschovy během přepravy (označení symbolem kufru, cena dl e ujetých km + jednorázové
úschovné 10 Kč/vlak )

•

Přeprava kol ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě

Cyklovlaky
•

Cyklovlaky Praha a střední Čechy (cyklovlak Okoř a cyklovlak na Kokořínsko)

•

Cyklovlaky na jižní Moravě (cyklovlak Velo Podyjí, Pernštejn, Velo Pálava)

•

Cyklovlaky Plzeňského kraje (cyklovlakem do Chebu)
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ČD BIKE a Labská cyklotrasa
Půjčovny kol v návaznosti na Labskou cyklotrasu

Současnost
•

Královéhradecký kraj
půjčovny ve stanicích: Trutnov hl.n., Červený Kostelec, Česká Skalice
bezplatná přepravy vypůjčených kol na tratích: Jaroměř – Trutnov

•

Pardubický kraj
půjčovny kol ve stanicích: Pardubice hl.n., Přelouč (po předchozí objednávce)

Výhled 2015
•

Středočeský kraj

půjčovny ve stanicích: Poděbrady, Nymburk hl.n., Lysá n.L.
•

Ústecký kraj
půjčovny ve stanicích: Lovosice, Roudnice nad Labem, Děčín, Ústí n. L. (pouze vratná)
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ČD BIKE a Labská cyklotrasa (Půjčovny v Pardubickém kraji)
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ČD BIKE a Labská cyklotrasa (Půjčovny v Královéhradeckém kraji)
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ČD BIKE a Labská cyklotrasa
Přeprava kol v návaznosti na Labskou cyklotrasu
•

Děčín - Velké Březno - Ústí nad Labem západ: až 7 párů vlaků, Regionova (4 místa)

•

Úst nad Labem hl.n. - Lovosice - Roudnice nad Labem: až 30 párů vlaků, rychlíky vozy BDs (25 míst v úschově
během přepravy) , o víkendu většina rychlíků jednotkami 471 tzv. CityElefant (12 míst), osobní vlaky většinou
CityElefant (12 míst)

•

Ústí nad Labem západ - Litoměřice - Mělník - Lysá nad Labem: až 17 párů vlaků, rychlíky vozy Bp a řídícím vozem
961 tzv. Sysel (12 míst), osobní vlaky vozy Sysel a Bdmtee (20 míst)

•

(Praha) - Čelákovice - Lysá nad Labem - Poděbrady - Kolín: až 19 párů osobních vlaků v celé trase jednotkou 471 tzv.
CityElefant (12 míst), v dílčích úsecích další osobní vlaky i rychlíky

•

Kolín - Týnec nad Labem - Pardubice: až 16 párů osobních vlaků, Sysel a Bdmtee (20 míst) nebo CityElefant (12
míst). Je možné spojení též rychlíky (nepovinná rezervace) a expresními vlaky (povinná rezervace)

•

Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř: až 17 párů vlaků, podobný počet dalších vlaků v dílčích úsecích, rychlíky 843 a

Btn (17 míst), osobní vlaky obvykle RegioPanter (10 míst)
•

Jaroměř - Dvůr Králové: až 16 párů vlaků, rychlíky 843 a Btn (17 míst), osobní vlaky motorový vůz 810 s 3 místy
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ČD BIKE a Labská cyklotrasa
Na Labskou stezku vlakem i ze zahraničí
•

EC

•

Railjet Praha – Pardubice – Wien – Graz (od prosince 2014, soupravy nabízejí přepravu jízdních kol)

•

EC

Hamburg – Dresden – Ústí nad Labem – Praha – Pardubice – Bratislava – Budapešť

•

EC

Praha – Pardubice – Varšava / Žilina
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Praha – Dresden – Berlin – Hamburg (od prosince 2015 modernizované soupravy s přepravou jízdních kol)
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ČD BIKE a Labská cyklotrasa
Bezbariérová nádraží v návaznosti na Labskou cyklotrasu

Z hlediska vyhlášek a norem a zároveň po konzultaci s organizacemi zdravotně postižených je za
bezbariérové nádraží možné považovat nádraží, které splňuje tato kritéria:
•

Přístup do budovy stanice je bezbariérový včetně bezbariérově přístupné označené pokladní
přepážky

•

Bezbariérový přístup na všechna nástupiště

•

Ve stanici je bezbariérové WC

V rámci Labské cyklotrasy tato kritéria plně nebo alespoň z větší části splňují stanice: Kolín, Hradec
Králové, Pardubice, Lovosice (není bezbariérový přístup na nástupiště), Ústí nad Labem, Děčín
Stanice s bezbariérovým WC:
Vrchlabí, Hostinné, Přelouč (mobilní plošina), Poděbrady, Lysá nad Labem (bezbariérový přístup do
budovy), Čelákovice, Roudnice nad Labem (pouze bezbariérový vstup do budovy), Litoměřice město
(pouze bezbariérový přístup na všechna nástupiště),
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DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Jitka Kocyanová
Manažer ČD BIKE / Oddělení strategie a obchodních analýz
www.cd.cz/cdbike
České dráhy, a. s.
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
www.cd.cz
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