
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Jihlava, 28. března 2011 

České dráhy otevírají ve Sv ětlé nad Sázavou 
další cyklop ůjčovnu na Vyso čině 

České dráhy dnes slavnostn ě otev řely se za čátkem turistické sezóny, za 
finan ční podpory m ěsta, novou cyklop ůjčovnu ve Sv ětlé nad Sázavou. 
Dopravce tak po Tel či a Novém M ěstě na Morav ě rozši řuje svoji nabídku 
pro své cestující a cykloturisty. P řináší i další novinku, od 1. dubna, kdy se 
otev řou i další dv ě půjčovny na Vyso čině, budou otev řeny celoro čně. 
Příjemnou zprávou je, že s vyp ůjčeným kolem lze nov ě cestovat po všech 
tratích na Vyso čině až po Veselí nad Lužnicí a do Znojma bez poplatku 
za bicykl. V každé p ůjčovn ě je k dispozici po p ěti kolech, které lze podle 
pot řeby p řemis ťovat. Cyklisté mohou díky této služb ě poznat malebnou 
krajinu Vyso činy, aniž by se museli starat o mnohdy komplikovano u 
přepravu kola autem.  
 
„Vyso čina je malebný region, kde m ůžete navštívit spoustu kulturních památek, p řírodních 
zajímavostí anebo se jen tak pro radost projet na k ole. Po lo ňském otev ření půjčovny v Novém 
Městě na Morav ě, o kterou byl zájem, jsme se rozhodli rozší řit nabídku o Sv ětlou nad Sázavou. 
Věříme, že i tato p ůjčovna si najde své nové zájemce. Atraktivní bude i částečné propojení našich 
půjčoven s p ůjčovnami v jižních Čechách, kde je o cykloturistiku velký zájem,“  uvádí Lenka 
Horáková, ředitelka Krajského centra osobní dopravy ČD v Jihlavě a zároveň dodává: „Nabízíme 
cestujícím kvalitní kola, která prochází pravidelno u profesionální servisní údržbou  
a nabízíme za poplatek i zap ůjčení ochranné p řilby. Myslíme i na d ěti, v Novém M ěstě i ve Sv ětlé je 
k dispozici menší polod ětské kolo nebo kolo s d ětskou seda čkou.“ 

Zapůjčení kola je velmi snadné.  Je potřeba mít u sebe dva platné osobní průkazy, složit zálohu 
1 000 Kč, skupiny 2 – 5 osob 2 000 Kč, uzavřít smlouvu a po zaplacení půjčovného můžete vyrazit. 
Zálohu cestující dostanou zpět po vrácení kola. V sezóně je o službu velký zájem, proto všem 
doporučujeme, aby si zájemci kola v půjčovnách předem rezervovali.  

Vedle uvedených p ůjčoven si lze kolo po p ředchozí domluv ě půjčit  i v Jihlavě, Žďáře nad Sázavou, 
Havlíčkově Brodě, Ledči nad Sázavou, Chotěboři, Přibyslavi, Humpolci, Golčově Jeníkově městě, 
Dobroníně, Okříškách, Třebíči, Náměšti nad Oslavou, Kralicích nad Oslavou, Moravských Budějovicích, 
Horní Cerekvi a Pelhřimově. Kola vám sem přistavíme. 

Naplánovat cestu si naši cestující mohou i do další ch míst, kde lze vrátit vyp ůjčené kolo . 
Zaměstnanci ČD přijmou kola v Bystřici nad Pernštejnem, Rožné, Nedvědici, Tišnově, Golčově Jeníkově, 
Leštině u Světlé i Okrouhlici. 

V letošním roce jsme rozší řili spolupráci s p ůjčovnami v jižních Čechách. Každý, kdo si 
na Vyso čině vypůjčí kolo, m ůže vyrazit do jižních Čech a kolo zde vrátit.  Jedná se o stanice 
Jindřichův Hradec, Veselí nad Lužnicí, Tábor, Soběslav, Třeboň, Třeboň lázně, Majdalena, České 
Velenice, Kardašova Řešice a Nová Bystřice. 

Stejn ě tak si m ůžete vyp ůjčit kola v jižních Čechách a vydat se vlakem za poznáním Vyso činy  
a zde je vrátit  v Pelhřimově, Horní Cerekvi, Telči, Jihlavě, Okříškách, Třebíči, Náměšti nad Oslavou, 
Kralicích nad Oslavou a Moravských Budějovicích. 



Od 1. dubna 2011 jsou všechny cyklop ůjčovny na Vyso čině otev řeny celoro čně. Nově si lze kola 
zarezervovat elektronickou cestou na našich stránká ch www.pujcovnykol.cz/vysocina . 
Ve vybraných stanicích poskytujeme na základ ě smlouvy i bezplatnou úschovu zap ůjčených kol. 

Ceník půjčovného: 

• jednodenní nájemné – 180 Kč  

• jednodenní nájemné pro držitele In-karty nebo po předložení jízdenky ČD – 140 Kč  

• polodenní nájemné (max. 5 hodin) – 140 Kč  

• polodenní nájemné pro držitele In-karty nebo po předložení jízdenky ČD (max. 5 hodin) - 110 Kč  

• poplatek za zapůjčení přilby – 25 Kč  

• kauce za kolo – 1 000 Kč  

• kauce skupinová za 2 až 5 kol – 2 000 Kč 

Zajímavá místa a cyklostezky na Vyso čině 

Vyso čina je kraj s nejv ětším po čtem památek UNESCO.  Objevíte zde kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou, historické jádro v Telči nebo židovskou čtvrť a baziliku 
sv. Prokopa v Třebíči.  Můžete se projet po Žďárských vrších a navštívit Devět skal, Milovy, rozhlednu 
na Karasíně, Velké Dářko, Vírskou přehradu a spoustu jiných krás. 

Trasy pro různé cílové skupiny návštěvníků vedou převážně mimo hlavní silnice. Doporučujeme 
Hamerský okruh či Mlyná řskou stezku, okruh okolo Byst řice nad Pernštejnem nebo p říjemnou 
cestu z Tel če do Slavonic či ze Světlé nad Sázavou do Kácova.  

Kateřina Šubová 
regionální mluvčí ČD,  M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz 

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba): 724 977 822, e-mail: 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


