
Půjčovny jízdních kol Českých drah
České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionechnovou službu – půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bezstarostí o své kolo přijedete vlakem do centra oblíbenýchcykloturistických oblastí a přímo na nádraží si můžetevypůjčit kolo. Kolo si v půjčovně můžete rezervovat užpředem telefonicky nebo prostřednictvím internetu.Chcete-li si potom ulehčit cestu, můžete si vypůjčené kolobezplatně přepravit vlakem po vybraných železničníchtratích blíže k cíli vaší cesty využitím služeb Českých drah- přepravy spoluzavazadel nebo úschova běhempřepravy. Zdarma si také můžete kolo uschovat ve všechstanicích na vybraných tratích. Po celodenním výletu zapoznáním krás naší přírody a kulturních památeknemusíte kolo vracet na místo, kde jste si ho vypůjčili - lze ho jednoduše vrátit i v jinýchvyjmenovaných stanicích, kam opět můžete dojet vlakem bez placení přepravného zavypůjčené kolo.
Jak si kolo vypůjčit
Vypůjčení kola je velmi snadné - stačí předložit dva své osobní průkazy (např. občanskýprůkaz, řidičský průkaz, pas apod.) pro sepsání nájemní smlouvy, složit zálohu zavypůjčené kolo (500 nebo 1 000 Kč) a zaplatit půjčovné (100 až 200 Kč za den). Zálohavám bude vrácena zpět při vrácení kola, a to i v jiných vyjmenovaných stanicích, než jstesi kolo vypůjčili.
Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.
Výhody této služby:
� nemáte starosti s přepravou kola na místo výletu
� ušetříte za přepravu kola do místa výletu
� po vybraných železničních tratích můžete vypůjčené kolo přepravovat zdarma
� kolo můžete zdarma uschovat v úschovnách zavazadel Českých drah
� kolo můžete vrátit v jiném místě než jste si ho vypůjčili
� kolo si v půjčovně můžete předem rezervovat
� nízké ceny půjčovného (50 až 200 Kč)

Půjčovny kol Českých drah naleznete v těchto oblastech:
� Jižní Čechy - Tábor, Veselí nad Lužnicí, Jindřichův Hradec, Třeboň a ČeskéVelenice
� Český ráj a Tnvaldsko - Turnov, Tanvald a Jičín
� Východní Čechy - Česká Skalice
� Litovelské Pomoraví - Olomouc, Litovel
� Moravskoslezské Beskydy - Frenštát pod Radhoštěm, Ostravice

Všechny půjčovny kol ČD jsou vybaveny kvalitními trekingovými koly s odborněprováděným servisem. Další informace vám rádi sdělí zaměstnanci našich půjčoven neboje naleznete na internetových stránkách www.cd.cz/pujcovnykol.



Jižní Čechy
Jak si kolo vypůjčím? Jednoduše!
� předložím dva své osobní průkazy
� uzavřu nájemní smlouvu
� složím zálohu 500 Kč za jedno kolo
� zaplatím půjčovné

… a vyrazím na cestu!
Ceny půjčovného za jedno kolo:
� do 3 hodin … 50 Kč
� do 6 hodin … 100 Kč
� do 12 hodin … 150 Kč
� do 24 hodin … 200 Kč

Půjčovny kol ČD v Jižních Čechách:
Železniční stanice České VeleniceSkladník přepravy ČDPondělí až Neděle 6:10 – 18:25 hodintel. 384 344 344, 972 925 744e-mail: RBenda@opr.plz.cd.cz
Železniční stanice Jindřichův HradecČD centrumPondělí až Neděle 6:10 – 18:30 hodintel. 972 552 391e-mail: Kostkova@opr.plz.cd.cz
Železniční stanice TřeboňOsobní pokladna ČDPondělí až Neděle 7:00 – 18:00 hodintel. 972 552 654e-mail: IEnglichova@opr.plz.cd.cz

Železniční stanice Veselí nad LužnicíOsobní pokladna ČDPondělí až Neděle 5:40 – 21:00 hodintel. 972 552 133e-mail: IEnglichova@opr.plz.cd.cz
Železniční stanice TáborZavazadlová pokladna ČDPondělí až Neděle 7:00 – 18:00 hodintel. 972 552 916e-mail: MVodak@opr.plz.cd.cz

Kola je možno vrátit také v železničních stanicích Bechyně, Chýnov, Roudná, Soběslav,Kardašova Řečice, Počátky – Žirovnice, Lomnice nad Lužnicí, Chlum u Třeboně, NovéHrady, Borovany, Nová Bystřice, Třešť, Telč, Dačice a Slavonice.
Vypůjčená kola lze bezplatně přepravovat ve vlacích na těchto tratích:
199 České Budějovice – České Velenice202 Tábor – Bechyně220 Tábor – České Budějovice224 Tábor – Horní Cerekev225 Veselí nad Lužnicí – Kostelec u Jihl.

226 Veselí nad Lužnicí – České Velenice227 Kostelec u Jihlavy - Slavonice228 Jindřichův Hradec – Obrataň229 Jindřichův Hradec – Nová Bystřice



Jižní Čechy - mapa tratí s bezplatnou přepravou vypůjčených kol



Český ráj a Tanvaldsko
Jak si kolo vypůjčím? Jednoduše!
� předložím dva své osobní průkazy
� uzavřu nájemní smlouvu
� složím zálohu 1 000 Kč za jedno kolo
� zaplatím půjčovné

… a vyrazím na cestu!
Cena půjčovného za jedno kolo:
� na jeden den … 150 Kč

Půjčovny kol ČD v Českém ráji a Tanvaldsku:
Železniční stanice TurnovInformační centrum ČDPondělí až Neděle 7:30 – 18:00 hodintel. 481 352 200e-mail: cdinfo.turnov@sendme.czmimo pracovní dobu infocentra ČD zajistíinformace a rezervace osobní pokladna ČDtel. 481 352 470
Železniční stanice JičínOsobní pokladna ČDPondělí až Neděle 7:30 – 18:00 hodintel. 493 503 483e-mail: ZSTJINvypravci@opr.pce.cd.cz

Železniční stanice TanvaldOsobní pokladna ČDPondělí až Neděle 6:00 – 17:00 hodintel. 483 394 151e-mail: pavlicek@opr.pce.cd.cz

Kola vypůjčená v Turnově je možno vrátit v železničních stanicích Jičín nebo Tanvald.Kola vypůjčená v Jičíně nebo Tanvaldě je možno vrátit v železniční stanici Turnov.
Vypůjčená kola lze bezplatně přepravovat ve vlacích na těchto tratích:
030 Turnov – Semily034 Smržovka – Josefův Důl035 Tanvald - Harrachov036 Železný Brod  - Liberec

041 Jičín - Turnov064 Lomnice n. Popelkou – Dolní Bousov070 Turnov – Mnichovo Hradiště



Český ráj a Tanvaldsko - mapa tratí s bezplatnou přepravou vypůjčených kol



Východní Čechy
Jak si kolo vypůjčím? Jednoduše!
� předložím dva své osobní průkazy
� uzavřu nájemní smlouvu
� složím zálohu 1 000 Kč za jedno kolo
� zaplatím půjčovné

… a vyrazím na cestu!
Cena půjčovného za jedno kolo:
� na jeden den … 150 Kč

Půjčovny kol ČD ve Východních Čechách:
Železniční stanice Česká SkaliceOsobní pokladna ČDPondělí až Neděle 7:30 – 18:00 hodintel. 495 023 063e-mail: ZSTNADmankan@opr.pce.cd.cz
Kola vypůjčená v České Skalici je možno vrátit v železničních stanicích Červený Kostelec,Náchod nebo Nové Město nad Metují.
Vypůjčená kola lze bezplatně přepravovat ve vlacích na těchto tratích:
026 Meziměstí - Opočno p. Orl. h.030 Jaroměř – Bílá Třemešná 032 Jaroměř – Trutnov hl.n.033 Starkoč - Václavice



Východní Čechy - mapa tratí s bezplatnou přepravou vypůjčených kol



Litovelské Pomoraví
Jak si kolo vypůjčím? Jednoduše!
� předložím dva své osobní průkazy
� uzavřu nájemní smlouvu
� složím zálohu 1 000 Kč za jedno kolo
� zaplatím půjčovné

… a vyrazím na cestu!
Cena půjčovného za jedno kolo:
� na jeden den … 100 Kč

Půjčovny kol ČD v Litovelském Pomoraví:
Železniční stanice Olomouc hl.n.ČD centrumPondělí až Neděle 7:00 – 19:00 hodintel. 972 740 436e-mail: OLC@CDcentrum.cd.cz

Železniční stanice Litovel-předměstíNádražní 962, 784 01 LitovelPondělí až Neděle 7:00 – 19:00 hodintel. 972 740 436e-mail: OLC@CDcentrum.cd.cz

Jízdní kolo lze vrátit pouze v železniční stanici, kde bylo zapůjčeno.
Vypůjčená kola lze bezplatně přepravovat ve vlacích na těchto tratích:
270 Zábřeh na Moravě  – Přerov271 Prostějov hl.n. – Chornice273 Červenka – Senice na Hané275 Olomouc hl.n. – Prostějov hl.n.

290 Olomouc hl.n. – Uničov301 Olomouc hl. n. – Prostějov hl. n.310 Olomouc hl. n. - Valšov



Litovelské Pomoraví - mapa tratí s bezplatnou přepravou vypůjčených kol



Moravskoslezské Beskydy
Jak si kolo vypůjčím? Jednoduše!
� předložím dva své osobní průkazy
� uzavřu nájemní smlouvu
� složím zálohu 1 000 Kč za jedno kolo
� zaplatím půjčovné

… a vyrazím na cestu!
Cena půjčovného za jedno kolo:
� na jeden den … 100 Kč

Půjčovny kol ČD v Moravskoslezských Beskydech:
Železniční stanice Frenštát pod Radh.Nádražní 898, 744 01Pondělí až Neděle 8:00 – 17:30 hodintel. 558 692 400e-mail: FRM@CDcentrum.cd.cz

Železniční stanice OstraviceOstravice 264, 739 14Pondělí až Neděle 7:30  17:30 hodintel. 558 692 400e-mail: FRM@CDcentrum.cd.cz

Jízdní kolo lze vrátit pouze v železniční stanici, kde bylo zapůjčeno.
Vypůjčená kola lze bezplatně přepravovat ve vlacích na těchto tratích:
281 Valašské Meziříčí – Rožnov p. Radh.323 Frýdlant n. Ostr. – Valašské Meziříčí 324 Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice325 Veřovice - Kopřivnice



Moravskoslezské Beskydy - mapa tratí s bezplatnou přepravou vypůjčených kol


