
 

 

 

 

 

 

�eské Bud�jovice, 18. listopadu 2010 

Sezóna p�j�oven kol v jižních �echách byla 
úsp�šná 

Tém�� 1 600 kol si vyp�j�ili zájemci v železni�ních stanicích v rámci 
Jiho�eského kraje. Sezona cyklop�j�oven za�íná vždy 1. dubna a v�tšina 
je otev�ena do 31. �íjna. V Jiho�eském kraji je nejrozsáhlejší sí� p�j�oven 
kol v rámci �eské republiky a už osmým rokem se t�ší velkému zájmu 
ve�ejnosti. Nejvíce kol, celkem 588, si lidé p�j�ili v T�eboni. Z toho 363 
p�ipadlo na stanici T�ebo� a 225 na T�ebo� lázn�. T�ebo� je navíc jediným 
místem, kde jsou v nabídce také kolob�žky. Na pomyslném žeb�í�ku pat�í 
druhé místo Jind�ichov� Hradci s 207 zap�j�enými koly a na t�etím míst� 
skon�il Tábor se 158 bicykly. 

Kola si lze vyp�j�it ve stanicích Jind�ich�v Hradec, T�ebo�, T�ebo� lázn�, Písek, Veselí nad Lužnicí, 
Tábor, Lipno nad Vltavou, �erná v Pošumaví, Horní Planá, Volary, Nová Pec, �eský Krumlov, Nové 
Údolí a  Strakonice. Jižní �echy jsou pro cyklisty atraktivní. Po celodenním výletu za poznáním krás 
p�írody a kulturních památek ale není nutné kolo vracet na místo, kde bylo vyp�j�eno. K tomuto ú�elu 
slouží dalších 12 stanic v Jiho�eském kraji a dv� v kraji Vyso�ina (Jihlava a Tel�). 
 
Všechny p�j�ovny kol �D jsou vybaveny kvalitními trekingovými a horskými koly s odborn� 
provád�ným servisem. Pro cykloturisty bylo v jižních �echách, na Šumav� a v oblasti Lipenské 
p�ehrady k dispozici p�es 200 kol. 
 
Pro zap�j�ení kola sta�í dva platné osobní doklady, uzav�ení nájemní smlouvy, zaplacení p�j�ovného 
a složení kauce 1 000 nebo 2 000 korun (podle po�tu p�j�ených kol). Kauci cestující dostanou zp�t 
po vrácení kola.  
 
Vyp�j�ení kola v p�j�ovn� �eských drah p�ináší zákazník�m �adu výhod. Na vyjmenovaných tratích je 
možné vyp�j�ené kolo p�epravovat zdarma. Nejv�tší výhodou ale je, že cestující mohou vrátit kolo 
jinde, než si ho p�j�ili.  

Mgr. Radka Pistoriusová 
tisková mluv�í �D  
M: 725 032 134, T: 972 522 004 
hotline tiskového odd�lení �D pro mimo�ádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 

Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje 

p�es 163 milion� cestujících. V jízdskového odd�leníním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  



 

 

Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. 

V roce 2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 

5 miliard. S tím samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 

získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu �eských drah nebo p�es Kontaktní centrum je 

možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce nabízí výb�r 

levných eTiket� do zahrani�í a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


