
Tento leták má pouze informativní charakter. 

Nezisková organizace Černí koně nabízí
pro tělesně postižené děti možnost zapůjčení 
dětského speciálního kola na ruční pohon 
(handbike) zdarma. 

Více na www.narodniprojekt.cz.

Provozní dobu si snadno předem ověříte na www.cd.cz/cdbike.

PODMÍNKY A CENY PŮJČOVNÉHO

ZÍSKEJTE VÝHODY S VĚRNOSTNÍM 
PROGRAMEM ČD BODY! 

▪    50 bodů – výpůjčka z půjčovny kol ČD zdarma
▪    350 bodů – Celodenní jízdenka celostátní zdarma

Více na www.cd.cz/cdbody. ČDBody

PŮJČOVNY VE VŠECH KRAJÍCH

KOLO JAKO SPOLUZAVAZADLO 
Přeprava je možná ve všech vlacích označených v jízdním řádu 
symbolem jízdního kola. U vlaků Os, Sp a R lze kolo přepravovat 
i bez symbolu kola v JŘ, pokud to není poznámkou zakázáno nebo 
zde nejsou povinné rezervace. Zpravidla max. 2 kola na prvním 
a posledním představku. Za přepravu zaplatíte podle ujetých 
kilometrů od 30 Kč do 75 Kč v tarifu ČD nebo podle tarifu 
příslušného IDS (vlaky, kde platí pouze tarif IDS JMK nebo tarif 
Zlínského kraje). V těchto vlacích se kola přepravují v rozšířených 
vyhrazených prostorech (u nástupních dveří jsou označeny 
symbolem jízdního kola). Zajišťování bezpečné manipulace se 
spoluzavazadlem a dohled nad ním po dobu přepravy přísluší 
cestujícímu.

KOLO V ÚSCHOVĚ BĚHEM PŘEPRAVY 
Ve vlacích, které jsou v jízdním řádu označeny symbolem kufru, 
je možno jízdní kolo během přepravy „uschovat“ do vozu, který 
je označen stejným symbolem. Výhodou této služby je, že jízdní 
kolo je během jízdy pod dozorem zaměstnance ČD. Za každé 
přepravené jízdní kolo zaplatíte podle ujetých km od 30 do 75 Kč 
podle tarifu ČD (za každý vlak zvlášť), přičemž zakoupit jízdenky lze 
vždy přímo u průvodčího ve vlaku nebo společně s rezervací místa 
i v pokladně či v e-shopu ČD.

Vyhněte se případným potížím při větším zájmu o přepravu jízdních 
kol a rezervujte si místo pro své kolo v pokladně nebo v e-shopu ČD. 
Při nákupu on-line navíc ušetříte – rezervaci místa pro sebe i kolo 
získáte již od 0 Kč. 

VÝHODY VČASNÉ REZERVACE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
PŘEPRAVY KOL

Jihočeský kraj 
 České Budějovice, České Velenice, Jindřichův Hradec, Lipno nad 
 Vltavou, Tábor, Třeboň, Třeboň lázně, Vyšší Brod klášter  

Jihomoravský kraj 
 Břeclav

Karlovarský kraj 
 Aš, Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary dol. n., Karlovy Vary, 
 Mariánské Lázně, Sokolov

Královéhradecký kraj 
 Adršpach, Červený Kostelec, Česká Skalice, Náchod, 
 Trutnov hl. n., Týniště n. Orlicí 

Na základě objednávky předem Častolovice

Kraj Vysočina 
 Jihlava, Nové Město na Moravě, Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou

Na základě objednávky předem Havlíčkův Brod

Liberecký kraj 
 Česká Lípa střelnice, Doksy, Mimoň

Moravskoslezský kraj 
 Frýdek-Místek, Ostrava hl. n.

Olomoucký kraj 
 Hranice na Moravě, Olomouc hl. n., Přerov, Šumperk, Zábřeh na Moravě

Na základě objednávky předem Jeseník

Pardubický kraj 
 Pardubice hl. n., Česká Třebová, Choceň, Chrudim, 
 Svitavy, Ústí nad Orlicí město

Na základě objednávky předem Hlinsko v Čechách, 
 Lanškroun, Moravská Třebová, Polička, Slatiňany 

Plzeňský kraj 
 Domažlice, Klatovy, Plzeň hl. n., Tachov

Praha a Středočeský kraj 
 Praha-Smíchov, Beroun, Lysá nad Labem, Mělník, Neratovice, 
 Nymburk hl. n., Poděbrady

Ústecký kraj  
 Děčín hl. n., Lovosice, Ústí nad Labem hl. n. 
 Na základě objednávky předem Rumburk

Zlínský kraj  
 Kroměříž, Otrokovice, Staré Město u Uherského Hradiště, 
 Valašské Meziříčí

V půjčovnách kol ČD máte k dispozici kvalitní trekingová kola
s předpisovou výbavou a pravidelným servisem. Při zapůjčení 
kola je nezbytné podepsat nájemní smlouvu, v níž je uvedeno 
místo a přibližný čas vrácení kola i telefonický kontakt na 
zákazníka.

Zapůjčení kola
▪  Předložte osobní doklad (občanský průkaz, řidičský průkaz 

nebo cestovní pas).
▪   Podepište nájemní smlouvu.
▪   Zaplaťte půjčovné a kauci, která vám bude vrácena 

při odevzdání kola.
Po dohodě je možné sjednat zvláštní podmínky, které se týkají 
především početnějších skupinových zápůjček.

Ceník služeb (platný pro všechny půjčovny)

Základní 
nájemné

Zlevněné 
nájemné* 

Půldenní (do 6 hodin) kolo / koloběžka  180 Kč  150 Kč 

Celodenní kolo / koloběžka  220 Kč  180 Kč 

Celodenní elektrokolo  350 Kč  300 Kč 

Celodenní dětské kolo  120 Kč  100 Kč 

Dětská cyklosedačka / celodenní  50 Kč 

Vozík za kolo / celodenní  100 Kč 

Přilba pro dospělé / celodenní  25 Kč 

Přilba pro děti zdarma

Celodenní nájemné je nad 6 hodin, max. do půlnoci daného dne.

* Zlevněné nájemné platí pro držitele In Karty nebo po předložení 
platné jízdenky ČD.

▪  Při výpůjčce na 2 a více dnů je účtován 
násobek ceny celodenního nájemného.

▪  Při vypůjčení elektrokola na 2 a více dnů 
zapůjčení nabíječky na kolo zdarma.

Stav k 1. 4. 2021

Půjčovny kol ČD 
a služby pro cyklisty   
v Olomouckém kraji

Bike
ČD

S nájemní smlouvou a smluvními podmínkami 
půjčoven kol ČD se můžete předem seznámit 
na www.cd.cz/cdbike.

Vratná kauce Cena

1 kolo / koloběžka  1 000 Kč 

2 až 5 kol / koloběžek  2 000 Kč 

1 elektrokolo  2 500 Kč 

Víte, že si můžete zakoupit celodenní jízdenku 
pro přepravu kola všemi vlaky ČD, které jeho přepravu 
umožňují, jen za 99 Kč?

Navštivte www.cd.cz/cdbike a vyhledejte 
si snadno další aktuální informace. 

Místo výletů za hranice 
cestujte po naší 
republice

Nejkrásnější místa 
světa najdete u nás.
S apkou 
Vlakem na výlet.

@ceskedrahy

@ceskedrahy

221 111 122

www.cd.cz @ceskedrahy_

/TVCeskeDrahy
/redakceCD

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

Partner 
projektu:

Cyklotrasa Ochutnej Moravu na kole vede 
nejen krásnou krajinou, ale zejména po lokálních 
dobrotách, jakými jsou tvarůžky a originální 
pochoutky z nich, kvalitní čokoláda, domácí 
zmrzlina, sýry, paštiky a voňavá levandule. 
Přijďte si ovonět a ochutnat regionální produkty 
z území mezi Hanou a předhůřím Jeseníků.

nejen krásnou krajinou, ale zejména po lokálních 

Přijďte si ovonět a ochutnat regionální produkty 

v Olomouckém kraji



Půjčovny kol ČD přinášejí zájemcům o cykloturistiku nové 
možnosti poznávání krás a pamětihodností naší země. Stačí si 
naplánovat trasu, dojet vlakem do některé ze stanic, kde je půjčovna 
k dispozici, a dál se vydat po vlastní ose. Máte se opravdu na co 
těšit, protože Olomoucký kraj je pro kombinaci cestování vlakem 
s cyklistikou ideální.

Doporučujeme využít možnost rezervace kola a zajistit si tak jeho 
dostupnost na plánovanou vyjížďku. 

KONTAKTY PRO REZERVACI A INFORMACE
Hranice na Moravě

▪ tel.: 724 494 840
▪ e-mail: HNM@info.cd.cz

Jeseník (pouze po předchozí rezervaci, min. 48 hodin předem) 

▪ tel.: 720 949 057
▪ e-mail: ZAPJEKmezpokl@epos.cd.cz

Olomouc hl. n.
▪ tel.: 972 742 322, 606 871 543
▪ e-mail: OLCmankan@zap.cd.cz

Zábřeh na Moravě
▪ tel.: 972 743 204
▪ e-mail: OLCmankan@zap.cd.cz,

 ZNM@cdcentrum.cd.cz

Přerov
▪ tel.: 702 262 249, 972 734 411 
▪ e-mail: PRE@cdcentrum.cd.cz

Šumperk
▪ tel.: 972 747 416
▪ e-mail: SPK@info.cd.cz, OLCmankan@zap.cd.cz

Olomoucký kraj je plný zajímavých míst a kulturních 
i přírodních památek, které byste na svých výletech neměli 
minout. Nabízí se zde řada možností výběru tras, a to jak pro 
cyklisty sportovce, tak pro rodiny s dětmi. Využijte při plánování 
svých vyjížděk naši aplikaci Vlakem na výlet. 

Půjčovny kol ČD jsou zájemcům o cyklovýlety v olomouckém 
regionu k dispozici v železničních stanicích Olomouc hl. n., Přerov, 
Hranice na Moravě, Zábřeh na Moravě, Šumperk a nově Jeseník, 
kde je možné vypůjčení kola pouze po předchozí rezervaci. Kolo nebo 
koloběžku si lze nejen vypůjčit, ale také je na místo vyjížďky zdarma 
vlakem přepravit, případně bezplatně uschovat v některé 
z úschoven a bez obav se vydat na část výletu pěšky.

Výhody pro výletníky
▪ žádné starosti s přepravou kola na místo výletu

▪ dostupné ceny půjčovného

▪ uložení kol v úschovnách ČD zdarma

▪ zajímavá kombinace cestování vlakem a cyklistiky

▪ kvalitní krosová kola odpovídající předpisům

▪ bezplatná přeprava kol na vybraných tratích
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 Cyklostezka 
na opuštěném 

tělese dráhy 

MORAVSKÁ STEZKA

Vede z Mikulovic až do Kroměříže a její část procházející
Litovelským Pomoravím mezi Litovlí a Olomoucí je vhodná 
i pro rodinné cyklovyjížďky.

Trasa
▪ Moravská stezka (úsek Mikulovice–Zábřeh), určená 

pro zdatné cyklisty

▪ Litovelské Pomoraví - nenáročná cyklistika vhodná 
pro rodinné výlety

CYKLOSTEZKA NA OPUŠTĚNÉM 
DRÁŽNÍM TĚLESE

Za drážními technickými památkami včetně malého 
železničního skanzenu s lokomotivou řady 317 je možné se 
vydat ze Zábřehu na Moravě, a to nejlépe na kole ze zdejší 
půjčovny. Trasa vede podél řeky Moravská Sázava po náspu bývalé 
železniční trati a prochází i po třech původních železničních 
mostech, které patří mezi technické unikáty. Projížďka nabízí 
i pohledy na portály nových tunelů na hlavní trati Ostrava–Praha.

Trasa
▪ začátek u obce Lupěné, napojuje se na silnici mezi 

Hoštejnem a Hněvkovem

▪ 2,5 km velmi lehké trasy po asfaltovém povrchu, 
vhodné i pro malé děti

CYKLOSTEZKA BEČVA

Cyklostezka Bečva nabízí unikátní možnost, jak během 
nenáročné vyjížďky navštívit spoustu pamětihodností. 
V Přerově můžete navštívit Památník lovců mamutů, z Přerova 
nebo Lipníku nad Bečvou dojet na hrad Helfštýn, v Hranicích 
se podívat na zámek, do Zbrašovských aragonitových jeskyní 
nebo do nejhlubší propasti světa.

Velká část cyklostezky, která začíná u pramenů řeky Bečvy
a končí u soutoku s řekou Moravou, je vedena po nově 
vybudovaných úsecích s vyloučením motorové dopravy. Část 
trasy vede po málo frekventovaných místních komunikacích 
a zpevněných lesních a polních cestách a skutečné minimum 
trasy je nutno absolvovat po silnicích.

PROVOZNÍ DOBA

NA KOLE OLOMOUCKÝM KRAJEM

Při větším počtu cestujících u pokladní přepážky se přednostně odbavují 
cestující s jízdními doklady. V případě zájmu vám můžeme poskytnout 
v olomoucké a přerovské půjčovně až 60 jízdních kol na jednu výpůjčku. 
Pro tyto výpůjčky je nutná rezervace e-mailem nebo osobně ve stanici 
nejméně 14 dní předem.

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA VYPŮJČENÝCH KOL
Na vybraných tratích vám kolo a koloběžku z naší půjčovny 
přepravíme zdarma!

Tratě s bezplatnou přepravou vlaky ČD
▪ trať 270 Přerov ◀▶ Zábřeh na Moravě ◀▶ Šumperk, 

Nezamyslice ◀▶ Olomouc

▪ trať 271 v úseku Olomouc hl. n. ◀▶ Přerov ◀▶ 
Hranice na Moravě

▪ trať 280 v úseku Hranice na Moravě ◀▶ Valašské Meziříčí

▪ trať 291 Šumperk ◀▶ Kouty nad Desnou, 
Petrov nad Desnou ◀▶ Sobotín

▪ trať 292 v úseku Šumperk ◀▶ Jeseník

▪ trať 300 v úseku Přerov ◀▶ Nezamyslice 

▪ trať 307 Prostějov hl. n. ◀▶ Červenka

▪ trať 309 Olomouc hl. n. ◀▶ Drahanovice

▪ trať 310 v úseku Olomouc hl. n. ◀▶ Moravský Beroun

PLÁNEK PŮJČOVEN KOL 
A TIPŮ NA VÝLET

TIPY NA VÝLETY

CYKLOSTEZKY V ÚDOLÍ DESNÉ

Vydejte se ze Šumperka podél toku řeky Desné a vyberte si
z mnoha cyklostezek, které vás dovedou např. do termálních lázní 
a aquaparku ve Velkých Losinách, do Koutů nad Desnou nebo
až k unikátní přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně.

ČARODĚJNICKÁ CYKLOSTEZKA

Zpátky do doby, kdy se na Šumpersku a Jesenicku odehrávaly 
čarodějnické procesy, vás zavede čarodějnická cyklostezka.
Je rozdělena na dvě části. První vede z Mohelnice přes Šumperk
a Velké Losiny na Červenohorské sedlo. Druhá pak
z Červenohorského sedla do Zlatých Hor. Stezka je značena 
směrovkami s čarodějnicí na kole a čeká vás na ní několik 
zastavení s informacemi o čarodějnických procesech.

Zámek Velké Losiny

I v letošním roce pro vás vypravíme cyklovlak 
do vojenského prostoru Libavá v podhůří 
Oderských vrchů. Bližší informace najdete 
na www.bilykamen-libava.cz.

?
Víte, že snadno získáte i další tipy na výlety 
po Olomouckém kraji? Stačí navštívit webové stránky 
www.ok-tourism.cz nebo využít služeb turistických 
a informačních center.

? Víte, že kolo můžete mít v požadované půjčovně předem 
zajištěno? Stačí si je rezervovat telefonicky, e-mailem 
nebo osobně přímo ve stanici.

Stanice Provozní doba Otevírací hodiny

Hranice 
na Moravě

1. 4. – 31. 10.
po–pá 7:00–10:30, 12:00–18:00

so 7:00–11:30, 12:00–18:00
ne 10:30–18:00

Jeseník 1. 4. – 31. 10.

po–so 7:00–9:45, 10:15–15:50, 
16:20–18:00

ne 7:00–11:15, 11:45–15:50, 
16:20–18:00

Olomouc hl. n. celoročně po–ne 7:00–21:00

Zábřeh na Moravě 1. 4. – 31. 10. po–ne 7:00–11:45, 12:15–17:20

Přerov 1. 4. – 31. 10. po–ne 7:00–20:30

Šumperk 1. 4. – 31. 10.
po–pá, ne 7:00–12:00, 12:30–17:30 

so 7:00–12:00, 12:30–16:30

Vyzkoušejte novou cyklopůjčovnu 
v železniční stanici Jeseník.


