
 

 

 

 

 

 

České Budějovice, 1. dubna 2011 

Dnes začíná už 9. sezóna p ůjčoven kol Českých 
drah v Jiho českém kraji  

Celkem ve 13 stanicích Českých drah budou v letošní sezón ě otev řeny 
půjčovny jízdních kol ČD. Novinkou roku 2011 je celoro ční provoz v p ěti 
půjčovnách ČD a také možnost krom ě kol si p ůjčit kolob ěžky. Nov ě také 
přibyla další místa v kraji Vyso čina a Jihomoravském kraji, kde lze vracet kola 
zapůjčena v jiho českých p ůjčovnách ČD. 
 
Celoroční provoz nabízejí půjčovny ČD v Táboře, Třeboni, Třeboni lázně, Jindřichově Hradci a Veselí nad 

Lužnicí.  Další jsou otevřeny sezónně, některé mají otevřeno pouze o prázdninách. Kola z jihočeských 

půjčoven můžou cestující vracet kromě Jihočeského kraje až v Horní Cerekvi, Jihlavě, Telči, Okříškách, 

Náměšti nad Oslavou, Třebíči, Kralicích nad Oslavou, Moravských Budějovicích, Pelhřimově a Znojmě. 

K dispozici jsou také koloběžky, které po telefonické rezervaci je možno zapůjčit v celé síti jihočeských 

půjčoven ČD. 

Kola i koloběžky je možné zarezervovat také on-line na: www.půjcovnykol.cz/jiznicechy. 

Kola vypůjčená v půjčovnách kol jižní Čechy je možné bezplatně přepravovat v regionálních vlacích 

(kategorie Os a Sp) po celé síti Jihočeského kraje  a nově také na tratích do kraje Vysočina  a až do 

jihomoravského Znojma. 

 

Pro zapůjčení kola stačí dva platné osobní doklady, uzavření nájemní smlouvy, zaplacení půjčovného a 

složení kauce 1 000 nebo 2 000 korun (skupinová kauce pro 2 – 5 osob). Kauci cestující dostanou zpět po 

vrácení kola. Všechny půjčovny kol ČD jsou vybaveny kvalitními trekingovými a horskými koly s odborně 

prováděným servisem.  

Ceníky p ůjčovného v p ůjčovnách Českých drah v Jiho českém kraji 

Jednodenní nájemné (24 hodin): 

- základní:  180 Kč 

- zlevněné: 140 Kč (pro držitele slevy Rail plus nebo jízdenky ČD) 

 

Polodenní nájemné (maximáln ě 5 hodin): 

- základní:  140 Kč 

- zlevněné: 110 Kč (pro držitele slevy Rail plus nebo jízdenky ČD) 

 

 



 

 

Hodinové nájemné: 

- základní 35 Kč 

- zlevněné 25 Kč 

 

Kauce: 

- základní (1 kolo): 1000 Kč 

- skupinová (2 – 5 kol): 2000 Kč 

- hodinové nájemné 500 Kč 

 

 

Půjčovny kol v  Jiho českém kraji  

 Půjčovny kol:  

 

Vracení kol (p ůjčení jen po p ředchozí domluv ě): 

  

Český Krumlov ( od 1.4. – 31.10.2011) 

Černá v Pošumaví  (od 1.4. – 31.10.2011) 

Horní Planá (od 1.4. – 31.10.2011) 

Nová Pec (od 1.4. – 31.10.2011) 

Lipno nad Vlt. (od 1.4. – 31.10.2011) 

Volary ( od 1.4. – 31.10.2011) 

Strakonice ( od 1.4. – 31.10.2011) 

Písek (od 1.4. – 31.10.2011) 

Tábor (celoročně) 

Veselí nad Lužnicí (celoročně) 

Jind řichův Hradec (celoročně) 

Třeboň (celoročně) 

Třeboň lázně (celoročně) 

 

 

 

 

 

 

Vyšší Brod  klášter  

Prachatice  

Vimperk   

Nové Údolí (od 1.7. do 31.8. 2011 pouze po předchozí tel. domluvě) 

České Velenice 

Milevsko  

Soběslav 

Majdalena 

Kardašova Řečice 

Nová Byst řice 

Pelhřimov 

Horní Cerekev 

Jihlava 

Telč 

Okříšky 

Náměšť nad Oslavou 

Třebíč 

Kralice nad Oslavou 

Moravské Bud ějovice 

Znojmo 

 

 

 

Mgr. Radka Pistoriusová 
tisková mluv čí 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. 

 
 
 
 
 
 

 

 


