
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Brno, 30. března 2011 

Začíná turistická sezóna, v Jihomoravském kraji 
od 1. dubna fungují čtyři půjčovny kol 

 
Se začátkem turistické sezóny otevírají České dráhy v Jihomoravském 
kraji op ět čtyři půjčovny kol, které budou nov ě sloužit cestujícím od 
1. dubna celoro čně. Cyklisté mohou díky této služb ě poznat malebnou 
krajinu jižní Moravy, aniž by se museli starat o mn ohdy komplikovanou 
přepravu kola autem.  

Půjčovny jsou k dispozici ve stanicích B řeclav, Znojmo, Veselí nad Moravou a Hodonín, zde je  
zapůjčení kola možné p ři objednání den p ředem. Po celodenním výletu za poznáním krás 
přírody a kulturních památek není nutné kolo vracet n a místo, kde bylo vyp ůjčeno, a to nejen 
na jižní Morav ě. Kola lze vrátit také v jiho českých stanicích Jind řichův Hradec, T řeboň, nebo 
České Velenice. Je možno se tak vydat podél hranice s Rakouskem a vychutnat ze sedla 
romantickou krajinu t ří krajů.  

Vypůjčení kola v půjčovně Českých drah přináší zákazníkům řadu výhod. Na vyjmenovaných tratích je 
možné vypůjčené kolo přepravovat zdarma, bezplatná je i jeho úschova na nádražích a ve vlacích. 
Největší výhodou ale je, že cestující můžou vrátit kolo jinde, než si ho půjčili. Půjčovny nabízejí kvalitní 
trekingová a horská kola, na kterých je prováděn odborný servis.  

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.  

Při předložení In karty  s nahranou platnou aplikací nebo při předložení jízdního dokladu ČD (IDS JMK), 
který byl zakoupen do cílové stanice (zóny IDS JMK) v místě půjčovny, bude poskytnuta sleva 10 %. 
Jízdní doklad musí být platný v průběhu 7 kalendářních dní před zápůjčkou. 
 

Vypůjčená kola mohou cestující bezplatn ě přepravovat v osobních a sp ěšných vlacích na t ěchto 
tratích:  

• Trať č. 241 Moravské Budějovice – Znojmo  

• Trať č. 244 Moravský Krumlov – Hrušovany nad Jevišovkou  

• Trať č. 246 Znojmo – Břeclav 

• Trať č. 248 Znojmo – Šatov 

• Trať č. 250 Vranovice – Lanžhot 

• Trať č. 330 Staré Město u Uh. Hradiště – Břeclav 

• Trať č. 340 Nesovice – Uherské Hradiště 

• Trať č. 341 Staré Město u Uh. Hradiště – Bojkovice 

• Trať č. 343 Velká nad Veličkou – Hodonín 
 

 



 

 
 

Ceník za vyp ůjčení kol v p ůjčovnách v Jihomoravském kraji 
max. 

6 hod. 
max. 

12 hod. 1 den 2 dny 3 dny 4 dny 5 dní 6 dní 7 dní 

   
sleva 5 

% 
sleva 
10 % 

sleva 15 
% 

sleva 20 
% 

sleva 25 
% 

sleva 30 
% 

120 Kč 160 Kč 250 Kč 475 Kč 675 Kč 850 Kč 1 000 Kč 1 125 Kč 1 225 Kč 
 

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

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba pro mimo řádnosti): 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


