
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Karlovy Vary, 18. března 2011 

České dráhy otev řou v Karlovarském kraji 
půjčovny kol   

Čtyři cyklop ůjčovny ČD zahájí nov ě provoz v Karlovarském kraji. V rámci 

spole čného projektu Českých drah a Karlovarského kraje se otev řou 

v dubnu cyklop ůjčovny v železni čních stanicích Cheb, Karlovy Vary dolní 

nádraží, Mariánské Lázn ě a Sokolov. Zap ůjčená kola bude možné po 

domluv ě vracet, p řípadně půjčovat, také ve stanicích Františkovy Lázn ě, 

Karlovy Vary, Loket a Nejdek . 

Projekt pod patronací hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného vznikl v souvislosti 
s vybudovánínm páteřní cyklostezky z Karlových Varů do Chebu údolím řeky Ohře, která navazuje 
na další cyklistické trasy v Krušných horách, Slavkovském a Českém lese i v sousedním Bavorsku, 
Sasku a Durynsku. 
 
„Celkem máme k dispozici t řicet kvalitních, zcela nových kol, a to v pánské i dámské verzi. 
Z této t řicítky je 22 kol trekingových a 8 horských. Kola js ou dob ře vybavená a samoz řejmostí je 
i možnost zap ůjčení si p řilby. P řejeme si, aby si p ůjčování kol z našich p ůjčoven a výhody s tím 
spojené vyzkoušelo co nejvíce zájemc ů, proto krom ě městských informa čních center 
oslovujeme i láze ňská a ubytovací za řízení v našem kraji.  Karlovarský kraj nabízí řadu možností 
na výlet v kombinaci kolo – vlak,“ uvedl Vladimír Omelka, ředitel Krajského centra osobní dopravy 
Českých drah v Karlových Varech.  
 
„Karlovarský kraj byl jedním ze čtyř region ů, kde dosud cyklop ůjčovny nefungovaly, proto jsme 
rádi, že toto bílé místo zaplníme a naše nabídka pr o vyznava če cykloturistiky se ješt ě rozší ří. 
Krom ě podpory budování a údržby cyklotras, oblíbeného in ternetového Cykloportálu 
a pravidelných p říspěvků na značení tras je to další d ůležitý krok v napl ňování krajské strategie 
rozvoje cyklistiky a cykloturistiky,“  zdůraznil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil. 
 
Pro zapůjčení kola sta čí dva platné osobní doklady, uzav ření nájemní smlouvy, zaplacení 
půjčovného a složení kauce 1 000 nebo 2 500 korun (vyšš í částka platí pro skupiny 3 – 4 osob). 
Kauci zákazníci dostanou zp ět po vrácení kola. Všechny p ůjčovny kol ČD jsou vybaveny 
kvalitními trekingovými a horskými koly s odborn ě provád ěným servisem. Lze si zap ůjčit 
i cyklistické p řilby v cen ě 20 Kč za den a kus. 

Vypůjčení kola v půjčovně Českých drah přináší zákazníkům řadu výhod. Na vyjmenovaných tratích je 
možné vypůjčené kolo přepravovat zdarma. Největší výhodou ale je, že cestující mohou vrátit kolo 
jinde, než si ho půjčili. Ve vlacích ostatních dopravců, případně v autobusech, zaplatí cestující  
poplatek za kolo podle tarifu dopravce. 

 



Ceníky p ůjčovného v cyklop ůjčovnách Českých drah v Karlovarském kraji 

Jednodenní nájemné (24 hodin) pro 1 osobu: 

• základní:  180 Kč 

• zlevněné: 140 Kč (pro držitele In-karty ČD) 

 

Dvoudenní nájemné: 

• základní:  320 Kč 

• zlevněné: 260 Kč (pro držitele In-karty ČD) 

 

Třídenní nájemné: 

• základní:  450 Kč 

• zlevněné: 360 Kč (pro držitele In-karty ČD) 

 

Kauce: 

• základní (1 kolo): 1 000 Kč 

• skupinová (3 – 4 kola): 2 500 Kč 

 

Vypůjčení kola je možné zarezervovat 24 hodin až 30 dn ů předem na telefonním čísle: 

972 443 505, na e-mailu: CHB@cdcentrum.cz  nebo osobn ě u pokladní p řepážky ve stanicích 

Karlovy Vary, Karlovy Vary dolní nádrží, Sokolov, C heb a Mariánské Lázn ě. 

 

Provozní doba a rozsah poskytovaných služeb 
půjčoven kol ČD na Karlovarsku 

stanice provozní doba *) zapůjčení vrácení 
Cheb 06:00 – 20:00 ano ano 
Františkovy Lázně 07:00 – 17:00 po domluvě po domluvě 
Karlovy Vary dol. nádr. 07:00 – 18:00 ano ano 
Karlovy Vary 06:00 – 23:00 po domluvě ano 

Loket 08:00 – 18:00 
1. 7. – 4. 9. 
po domluvě 

1. 7. – 4. 9. 
po domluvě 

Mariánské Lázně 06:00 – 20:00 ano ano 

Nejdek 
prac. dny: 06:00 – 16:00 

soboty: 06:00 – 15:30 
neděle: 07:00 – 18:30 

po domluvě po domluvě 

Sokolov 07:00 – 19:00 ano ano 

*) Aktuální provozní dobu si můžete ověřit na telefonním čísle 972 443 505. 

Mgr. Radka Pistoriusová 
tisková mluvčí ČD  

M: 725 032 134, T: 972 522 004 

hotline tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 

 



 

Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 
163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost 
masivně investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci 
stávajících a nákup nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České 
dráhy spustily projekt zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity 
Pendolino i na další dálkové vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. 
Na eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, 
Ex, IC, EC a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 


