
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Pardubice, 1. dubna 2011 

České dráhy dnes otevírají cyklop ůjčovny  
v Pardubickém kraji 

Se začátkem turistické sezóny otevírají České dráhy v Pardubickém kraji 
půjčovny kol v Pardubicích, Chrudimi, České Třebové a Letohradu. Další 
výpůjčky je možné zajistit v dalších dvanácti stanicích v  regionu, a to po 
předchozí objednávce 24 hodin p ředem. Půjčovny budou otev řené od 1. 
dubna do 31. října. Cyklisté mohou díky této služb ě poznat malebnou 
krajinu celého Pardubického kraje, aniž by se musel i starat o mnohdy 
komplikovanou p řepravu kola autem.   

Půjčovny 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 2 500 Kč, uzavřít smlouvu a po zaplacení půjčovného můžete vyrazit. 
Zálohu cestující dostanou zpět po vrácení kola. Zapůjčení kola na jeden den stojí 99 K č, rodinná 
zápůjčka (dv ě kola pro dosp ělé a dv ě kola pro d ěti) stojí 199 K č. Za 25 Kč je možné si půjčit také 
cyklistickou přilbu. 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. 

V Pardubickém kraji fungují bez nutnosti p ředchozí objednávky p ůjčovny ve stanicích Pardubice 
hl.n., Česká T řebová, Chrudim a Letohrad. Po předchozí domluvě na telefonu 972 322 066 je možné 
sjednat zápůjčku kola také ve stanicích Přelouč, Slatiňany, Žďárec u Skutče, Hlinsko v Čechách, Ústí 
nad Orlicí, Žamberk, Jablonné nad Orlicí, Králíky, Lanškroun, Svitavy a Polička. Kola mohou zákazníci 
vrátit ve všech těchto stanicích, přičemž konkrétní stanici nahlásí při zapůjčení. 

Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji (1. 4. – 31.10.2011) 
půjčovny kol 

stanice otevírací doba 
Pardubice hl.n. 1. 4. – 31. 10. 2011, denně 7:00 - 21:00 
Česká Třebová 1. 4. – 31. 10. 2011, denně 7:30 - 21:00 
Chrudim 1. 4. – 31. 10. 2011, denně 7:00 - 18:00 
Letohrad 1. 4. – 31. 10. 2011, denně 7:30 – 11:55 a 12:25 – 19:00 

vracení kol (vyzvednutí kola možné po předchozí domluvě na tel. 972 322 066) 
Přelouč denně 8:00 – 17:30 
Slatiňany denně 8:00 – 10:45 a 11:30 – 18:00 
Žďárec u Skutče denně 10:00 – 15:45 
Hlinsko v Čechách denně 8:00 – 11:00 a 12:45 – 17:30 
Ústí nad Orlicí denně 7:30 – 18:00 
Žamberk denně 8:00 – 10:45 a 12:00 – 18:00 
Jablonné nad Orlicí denně 7:00 – 9:45 a 11:15 – 18:00 
Králíky denně 8:00 – 9:45 a 11:15 – 18:00 
Lanškroun denně 7:30 – 10:45 a 12:00 – 17:00 
Choceň denně 7:30 – 18:00 
Svitavy denně 7:30 – 18:00 

Polička 
Po - Pá 8:00 - 9:20 a 10:50 - 18:00 

So a Ne 8:00 - 11:20 a 12:55 - 18:00 

 
 



 
Mgr. Petr Pošta 
tiskové oddělení ČD 

972 232 299, 972 232 089 

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. 

 
 
 
 

 

 


