PŮJČOVNY V KRAJÍCH
Jihočeský kraj
České Budějovice, České Velenice, Jindřichův Hradec, Lipno nad Vltavou,
Tábor, Třeboň, Třeboň lázně, Veselí nad Lužnicí*, Vyšší Brod klášter

Jihomoravský kraj

PODMÍNKY A CENY PŮJČOVNÉHO
V půjčovnách kol ČD máte k dispozici kvalitní trekingová kola
s předpisovou výbavou a pravidelným servisem. Při zapůjčení kola
je nezbytné podepsat nájemní smlouvu, v níž je uvedeno místo
a přibližný čas vrácení kola i telefonický kontakt na zákazníka.

Břeclav

Karlovarský kraj
Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary dol. n., Karlovy Vary,
Mariánské Lázně, Sokolov

S nájemní smlouvou a smluvními podmínkami
půjčoven kol ČD se můžete předem seznámit
na www.cd.cz/cdbike.

Kraj Vysočina
Jihlava, Nové Město na Moravě, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč,
Žďár nad Sázavou
Na základě objednávky předem Havlíčkův Brod

Moravskoslezský kraj

Zapůjčení kola
▪ Předložte osobní doklad (občanský průkaz, řidičský průkaz
nebo cestovní pas).
▪ Podepište nájemní smlouvu.
▪ Zaplaťte půjčovné a kauci. Kauce vám bude vrácena
při odevzdání kola.
Po dohodě je možné sjednat zvláštní podmínky, které se týkají
především početnějších skupinových zápůjček.

Frýdek-Místek, Ostrava hl. n.

Olomoucký kraj

Ceník půjčovného

Hranice na Moravě, Olomouc hl. n., Přerov, Šumperk, Zábřeh na Moravě
Na základě objednávky předem Jeseník

Základní
nájemné

Zlevněné
nájemné
(In Karta, platná
jízdenka ČD)

Půldenní nájemné (max. do 6 hodin)
kolo/koloběžka

190,-

160,-

Celodenní nájemné za kolo/koloběžku

230,-

190,-

Celodenní nájemné za elektrokolo

390,-

340,-

Celodenní nájemné dětské kolo

130,-

110,-

Nájemné za dětskou cyklosedačku/1 den

50,-

50,-

Nájemné za vozík za kolo/1 den

130,-

130,-

Pardubický kraj
Pardubice hl. n., Česká Třebová, Choceň, Chrudim,
Svitavy, Ústí nad Orlicí město
Na základě objednávky předem Hlinsko v Čechách,
Lanškroun, Moravská Třebová, Polička, Slatiňany

Plzeňský kraj
Domažlice, Klatovy, Plzeň hl. n., Tachov

Středočeský kraj
Beroun, Lužná u Rakovníka, Lysá nad Labem, Mělník, Neratovice,
Nymburk hl. n., Poděbrady

Ústecký kraj
Děčín hl. n., Litoměřice město, Lovosice, Ústí nad Labem hl. n.
Na základě objednávky předem Rumburk

Zlínský kraj
Kroměříž, Otrokovice, Staré Město u Uherského Hradiště,
Valašské Meziříčí

Vozík za kolo je možné vypůjčit ve stanici Třeboň a Karlovy Vary dol. n.
Provozní dobu si snadno předem ověříte na www.cd.cz/cdbike.
* Datum zahájení provozu si ověřte na webu.

Půjčení přilby pro dospělé/1 den

25,-

Půjčení přilby pro děti

zdarma

Při vypůjčení elektrokola na dva a více
dnů zapůjčení nabíječky na kolo

zdarma

Cena

1 kolo / koloběžka / vozík za kolo (samostatně)

1 000 Kč

2 až 5 kol/koloběžek

2 000 Kč

1 elektrokolo

2 500 Kč

Jeďte zážitkům vstříc s apkou
Vlakem na výlet

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
PŘEPRAVY KOL
KOLO JAKO SPOLUZAVAZADLO

Královéhradecký kraj
Adršpach, Červený Kostelec, Česká Skalice, Kostelec nad Orlicí město,
Náchod, Trutnov hl. n., Týniště n. Orlicí
Na základě objednávky předem Častolovice

Vratná kauce

Při výpůjčce na 2 a více dnů je účtován násobek ceny celodenního nájemného.
* Vratná kauce za vozík není účtována v případě společné výpůjčky vozíku
i s kolem.

Přeprava je možná ve všech vlacích označených v jízdním řádu
symbolem jízdního kola. U vlaků Os, Sp, R a Ex lze kolo přepravovat
i bez symbolu kola v JŘ, pokud to není poznámkou zakázáno nebo zde
nejsou povinné rezervace pro přepravu kol, a to max. 2 kola na prvním
a posledním představku nebo na jiném vhodném místě, není-li to
z bezpečnostních nebo technologických důvodů zakázáno. Za přepravu
zaplatíte buď podle ujetých kilometrů od 30 do 75 Kč, nebo celodenní
doklad pro kolo za 99 Kč (tarif ČD), nebo podle tarifu příslušného
IDS (vlaky, kde platí pouze tarif IDS JMK nebo tarif Zlínského kraje
a Plzeňského kraje). V těchto vlacích se kola přepravují v rozšířených
vyhrazených prostorech (u nástupních dveří jsou označeny symbolem
jízdního kola). Zajišťování bezpečné manipulace se spoluzavazadlem
a dohled nad ním po dobu přepravy přísluší cestujícímu.

KOLO V ÚSCHOVĚ BĚHEM PŘEPRAVY
Ve vlacích, které jsou v jízdním řádu označeny symbolem kufru,
je možno jízdní kolo během přepravy „uschovat“ do vozu, který je
označen stejným symbolem. Výhodou této služby je, že jízdní kolo
je během jízdy pod dozorem zaměstnance ČD. Za každé přepravené
jízdní kolo zaplatíte buď podle ujetých kilometrů od 30 do 75 Kč,
nebo celodenní doklad pro kolo za 99 Kč podle tarifu ČD. Cestovní
doklady pro kola lze zakoupit přímo u průvodčího ve vlaku (do
vyčerpání kapacity) nebo u pokladní přepážky, popř. v e-shopu ČD,
kde lze do vlaků dálkové dopravy zařídit i rezervace místa.

Víte, že si můžete zakoupit celodenní jízdenku
pro přepravu kola všemi vlaky ČD, které jeho přepravu
umožňují, jen za 99 Kč?

VÝHODY VČASNÉ REZERVACE
Vyhněte se případným potížím při větším zájmu o přepravu jízdních
kol a zarezervujte si místo ve vlaku dálkové dopravy pro své kolo
u pokladní přepážky nebo v e-shopu ČD. Při nákupu online navíc
ušetříte – rezervaci místa pro sebe i kolo získáte již od 0 Kč.

Nejkrásnější místa světa
najdete u nás.
S apkou Vlakem na výlet.

ČD
Bike
Půjčovny kol ČD a služby
pro cyklisty v Karlovarském kraji

Navštivte www.cd.cz/cdbike a vyhledejte si
snadno další aktuální informace.

ZÍSKEJTE VÝHODY S VĚRNOSTNÍM
PROGRAMEM ČD BODY!
▪ 50 bodů – výpůjčka z půjčovny kol ČD zdarma
▪ 350 bodů – Celodenní jízdenka celostátní zdarma

Více na www.cd.cz/cdbody.

ČDBody

Nezisková organizace Černí koně nabízí
pro tělesně postižené děti možnost zapůjčení
dětského speciálního kola na ruční pohon
(handbike) zdarma.

Více na www.narodniprojekt.cz.
Kola do půjčoven
kol ČD zakoupil
Karlovarský kraj.

www.cd.cz

@ceskedrahy

@ceskedrahy_

221 111 122

@ceskedrahy

/TVCeskeDrahy
/redakceCD

Tento leták má pouze informativní charakter.

Stav k 1. 4. 2022

Pojeďte s námi.

www.cd.cz/cdbike
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7:25–21:30
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Bad
Brambach
Aš město

osobní pokladna
tel.: 702 248 442, 702 248 445
e-mail: KVRDN@info.cd.cz

Aš

osobní pokladna
tel.: 702 248 454, 702 248 445
e-mail: KVRDN@info.cd.cz

Selb

osobní pokladna
tel.: 702 248 510, 702 248 445
e-mail: KVRDN@info.cd.cz

úschovna

▪ uložení kol v úschovnách ČD zdarma

elektrokola

▪ zajímavá kombinace cestování vlakem a cyklistiky

koloběžky

PROVOZNÍ DOBA
Půjčovny jsou v provozu od 1. dubna do 31. října 2022.
Ve stanicích Cheb, Karlovy Vary dolní nádraží, Mariánské Lázně
a Františkovy Lázně jsou k dispozici elektrokola. Dále jsou v těchto
stanicích koloběžky a v prvních dvou uvedených navíc dětská kola,
cyklosedačky a vozíky za kolo. Výpůjčku nabízeného vybavení si lze
sjednat i v ostatních půjčovnách, doporučujeme rezervaci.

Na vybraných tratích ČD vám kolo a koloběžku z naší půjčovny
přepravíme zdarma! Bezplatná přeprava kol se nevztahuje na vlaky
s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo. Bezplatná přeprava kol
pouze do vyčerpání kapacity kol.

Tratě s bezplatnou přepravou vlaky ČD
▪ trať 140 v úseku Cheb ◀▶ Kadaň-Prunéřov
▪ trať 141 v úseku Karlovy Vary ◀▶ Merklín
▪ trať 142 v úseku Karlovy Vary dol. n. ◀▶ Potůčky
▪ trať 144 v úseku Loket předměstí ◀▶ Nová Role
▪ trať 146 v úseku Cheb ◀▶ Luby u Chebu
▪ trať 147 v úseku (Cheb) Františkovy Lázně ◀▶ Plesná
▪ trať 148 v úseku Cheb ◀▶ Hranice v Čechách
▪ trať 178 v úseku Cheb ◀▶ Planá u Mariánských Lázní
▪ trať 179 v úseku Cheb ◀▶ Pomezí nad Ohří
▪ trať 132 v úseku Kadaň-Prunéřov ◀▶ Kadaň předměstí
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TIPY NA VÝLETY
Karlovarský kraj je plný zajímavých míst a kulturních
i přírodních památek, které byste na svých výletech neměli
minout. Snad ani není třeba připomínat světově proslulé
lázně v Karlových Varech či léčivé prameny v Mariánských
a Františkových Lázních. Neméně zajímavá jsou však i města,
která nevyrostla kolem vřídel – na středověkou historii zde
narazíte takřka na každém kroku a milovníci hradů, zámků
a architektonických památek si tak přijdou na své. Všem,
kteří se chtějí dozvědět více o současném i dřívějším životě ve
zdejším regionu, otevírají své brány četná muzea s tematickými
expozicemi. Karlovarský kraj nabízí spoustu možností výběru tras,
a to jak pro cyklisty sportovce, tak pro rodiny s dětmi. Využijte při
plánování svých vyjížděk naši aplikaci Vlakem na výlet.
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▪ dostupné ceny půjčovného

▪ možnost vrácení kol i v jiné půjčovně ČD v Karlovarském kraji

Luby
u Chebu
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Kola si můžete rezervovat 30 dní až 24 hodin předem.

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA
VYPŮJČENÝCH KOL
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půjčovna kol

▪ přeprava kola vlaky ČD v Karlovarském kraji zdarma

Vo
jta
no
14
v
8

ná
es
Pl

Františkovy
Lázně

▪ žádné starosti s přepravou kola na místo výletu

▪ kvalitní kola a koloběžky odpovídající předpisům

Kraslice

Chomutov

Klášterec 130
Kadaňnad Ohří
-Prunéřov
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Most
Ústí n. Labem
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7:25–17:30

osobní pokladna
tel.: 702 248 445
e-mail: KVRDN@info.cd.cz

Potůčky
Horní
Blatná

Klingenthal

144

osobní pokladna
tel.: 702 248 271, 702 248 445
e-mail: KVRDN@info.cd.cz
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6:45–19:30

Vejprty

Johanngeorgenstadt
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osobní pokladna
tel.: 702 248 367, 702 248 445
e-mail: KVRDN@info.cd.cz
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DO KOPCŮ SLAVKOVSKÉHO LESA

PLÁNEK PŮJČOVEN KOL
A TIPŮ NA VÝLET

14

Výhody pro výletníky

Kontakt

145

Půjčovny kol ČD jsou zájemcům o cyklovýlety v Karlovarském kraji
k dispozici v železničních stanicích Františkovy Lázně, Cheb,
Karlovy Vary, Karlovy Vary dolní nádraží, Mariánské Lázně
a Sokolov. Kola si lze nejen vypůjčit, ale také je na místo vyjížďky
přepravit zdarma vlaky ČD, případně bezplatně uschovat
v úschovnách ve stanicích Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary,
Mariánské Lázně a Sokolov.

Otevírací doba

2
13

NA KOLE KARLOVARSKÝM KRAJEM

Stanice

14

Půjčovny kol ČD přinášejí zájemcům o cykloturistiku nové
možnosti poznávání krás a pamětihodností naší země. Stačí si
v klidu s pomocí našeho průvodce naplánovat trasu výletu,
dojet vlakem do některé stanice, kde je půjčovna k dispozici,
a dál se vydat po vlastní ose. Karlovarský kraj díky svému
rozmanitému terénu i nabídce služeb uspokojí cyklisty
každého věku i výkonnosti.

Plzeň
Praha

Královské město Cheb s cenným historickým centrem se
vyznačuje výbornou dostupností vlakem a na zdejším nádraží je
půjčovna kol ČD. Odtud lze vyrazit po značené trase přes Tršnici
na zámek Mostov s unikátní expozicí kachlových kamen, zastavit
v Kynšperku nad Ohří v minipivovaru Zajíc a pokračovat do obce
Chlum Svaté Maří, kde se nachází pověstný poutní komplex.
Dále cesta vede k jezeru Medard před městem Sokolov, které
je jedním z největších jezer u nás a na kole je možné ho objet.
Sokolov se může pochlubit obnoveným malým historickým
centrem. V další fázi čeká na výletníky Statek Bernard se
Zábavním centrem řeky Ohře. Odtud trasa dovede cyklisty do
Lokte se známým středověkým hradem a dalším minipivovarem
a z Lokte zbývá okolo chráněného přírodního útvaru Svatošské
skály posledních 15 km do lázeňských Karlových Varů.

Trasa z Mariánských Lázní do Sokolova je ideální pro cyklisty
s dobrou kondicí, kteří si chtějí trošku „zasportovat“ v krásném
prostředí. V Mariánských Lázních je na nádraží půjčovna kol ČD
a dále je třeba se spoléhat jen na vlastní síly – vrátit se vlakem lze
až z cílové stanice. Po prohlídce lázní zavede stezka cyklisty do
Kladské, oblíbeného výletního místa s naučnou stezkou v samém
centru chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Projedete
obcí Prameny, která byla v minulosti hornickým městem, asi
po 1,5 km vás trasa přivede k Dlouhé stoce, umělému kanálu,
který patří mezi největší technické památky u nás. V následujícím
Krásnu je možné se zastavit v hornickém muzeu nebo vystoupat
na architektonicky neobvyklou rozhlednu na Krásenském vrchu
a pokračovat do hornického města Horní Slavkov. Zde je vhodné
zhodnotit svoji únavu a buď se vydat do Lokte a odtud cestovat
vlakem do Karlových Varů, kde můžete kolo vrátit, nebo přijmout
výzvu v podobě kopce a pokračovat do malé osady s příznačným
názvem Třídomí. Odtud zbývá posledních 10 kilometrů do
Sokolova. Ti v dobré kondici si ještě mohou vyrazit z Třídomí přes
Milíře na rozhlednu na vrcholu Krudum. Určitě pak ocení možnost
svlažit se před Sokolovem v jezeře Michal.

Trasa
▪ Mariánské Lázně – Kladská – Prameny – Krásno – Horní
Slavkov – Třídomí – Milíře – Krudum – Třídomí – Sokolov
▪ cyklotrasa 52 km, vhodná pro zdatné cyklisty,
v kopcovitém terénu však může pomoci elektrokolo

Od 11. 4. do 25. 9., vždy v sobotu a v neděli,
vypravujeme vlaky CYKLO OHŘE: Sp 1679 s odjezdem
z Chebu v 8:55 a příjezdem do stanice Karlovy Vary
v 9:44 a Sp 1678 s odjezdem z Karlových Varů v 10:00
a příjezdem do stanice Cheb v 10:48. Vlaky zastavují
ve stanicích a zastávkách v blízkosti cyklostezky Ohře.
Více i na www.cd.cz/vlakemnavylet.

Trasa
▪ Cheb – Tršnice – Chocovice – Nebanice – Mostov –
Kynšperk nad Ohří – Dasnice – Chlum Svaté Maří –
Dasnice – Hlavno – Citice – Sokolov – Královské Poříčí –
Statek Bernard – Loket – Svatošské skály – Karlovy Vary
▪ cyklotrasa 60 km téměř bez převýšení po kvalitních stezkách,
vhodná i pro menší děti – výhodou je dostupnost
železnice po celé trase, je možné vybrat si úsek a dopravit
se do výchozího místa nebo podle potřeby z vyjížďky vlakem

Hrad Loket

