
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Olomouc, Zlín, Ostrava, 31. března 2011 

České dráhy zítra otevírají cyklop ůjčovny  
na st řední a severní Morav ě 

Se začátkem turistické sezóny otevírají České dráhy v Moravskoslezském, 
Olomouckém a Zlínském kraji celkem p ět půjčoven kol, které budou 
sloužit cestujícím od 1. dubna. Novinkou v Moravsko slezském kraji je 
celoro ční provoz ve všech t řech půjčovnách.  Cyklisté mohou díky této 
služb ě poznat malebnou krajinu Moravy, aniž by se museli starat 
o mnohdy komplikovanou p řepravu kola autem.   

Vypůjčení kola v p ůjčovně Českých drah p řináší zákazník ům řadu výhod. Na vybraných tratích 
je možné vyp ůjčené kolo p řepravovat zdarma, bezplatná je i jeho úschova na ná dražích a 
ve vlacích. P ůjčovny nabízejí kvalitní trekingová a horská kola, na  kterých je provád ěn 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.  Veškeré informace naleznou 
zájemci na stánkách www.cd.cz. 

Půjčovny kol ČD v Moravskoslezském kraji 

V Moravskoslezském kraji jsou všem zájemc ům k dispozici t ři půjčovny kol, a to ve stanicích 
Frýdek-Místek, Studénka a Suchdol nad Odrou. Ve všech třech půjčovnách je celoroční provoz. 
Vypůjčené kolo lze vrátit pouze ve stanici, kde bylo zapůjčeno. Jednodenní nájemné kola stojí 
160 korun, držitelé slevy Rail plus zaplatí pouze 120 Kč. V půjčovně ve Frýdku-Místu je k dispozici 
5 kol, ve Studénce a Suchdole nad Odrou jsou pro vás přichystána 4 jízdní kola. 

Tratě s bezplatnou p řepravou vyp ůjčených kol v osobních a sp ěšných vlacích: 

• trať 270 v úseku Studénka – Suchdol nad Odrou 
• trať 276 v úseku Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou 
• trať 278 v úseku Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město  
• trať 279 v úseku Studénka – Bílovec  
• trať 323 v úseku Frýdek-Místek – Valašské Meziříčí  
• trať 324 v úseku Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice 
• trať 325 v úseku Studénka – Veřovice 

Půjčovna kol ČD v Olomouckém kraji 

V Olomouckém kraji otevírají ČD půjčovnu kol na olomouckém hlavním nádraží. V provozu b ude 
do 31. října letošního roku. K dispozici je tu celkem 18 ko l. Vypůjčené kolo lze vrátit i na hlavním 
nádraží v Prostějově. Jednodenní nájemné stojí 160 korun, půjčovné pro držitele In-karty je 120 korun. 
Využít lze i nabídku polodenního nájmu, platí od 13:00 hodin do osmé hodiny ranní následujícího dne. 
Cena je 120 Kč, zvýhodněné půjčovné je 90 korun. 

 



Tratě s bezplatnou p řepravou vyp ůjčených kol v osobních a sp ěšných vlacích: 

• trať 270 v úseku Olomouc hl.n. – Červenka 
• trať 271 v úseku Prostějov hl.n. – Chornice 
• trať 273 v úseku Prostějov hl.n. – Červenka  
• trať 275 v úseku Olomouc hl.n. – Senice na Hané  
• trať 301 v úseku Olomouc hl.n. – Prostějov hl.n.  
• trať 310 v úseku Olomouc hl.n. – Moravský Beroun 

Půjčovna kol ČD ve Zlínském kraji 

Ve Zlínském kraji se otevírá p ůjčovna kol v Krom ěříži. V provozu bude do 31. října letošního 
roku. Vypůjčené kolo lze vrátit pouze v této stanici. Nabídka půjčovného i ceny jsou stejné jako 
v Olomouckém kraji. K dispozici je celkem 6 kol, ke kterým lze na zabez pečení vyp ůjčit i zámek.  

Tratě s bezplatnou p řepravou vyp ůjčených kol v osobních a sp ěšných vlacích: 

• trať 300 v úseku Přerov – Kojetín 
• trať 303 v úseku Kojetín – Hulín 
• trať 305 v úseku Kroměříž – Zborovice 
• trať 330 v úseku Přerov – Otrokovice 

 
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. 

 
 
 
 

 

 


