
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.

* Datum zahájení provozu si ověřte na webu.

Vozík za kolo je možné vypůjčit ve stanici Třeboň a Karlovy Vary dol. n.

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 V KRAJÍCH

Vyhněte se případným potížím při větším zájmu o přepravu jízdních 
kol a zarezervujte si místo ve vlaku dálkové dopravy pro své kolo 
u pokladní přepážky nebo v e-shopu ČD. Při nákupu online 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, Veselí nad Lužnicí*, Vyšší Brod klášter 

Jihomoravský kraj 
 Břeclav

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

Královéhradecký kraj 
  Adršpach, Červený Kostelec, Česká Skalice, Kostelec nad Orlicí město, 

Náchod, Trutnov hl. n., Týniště n. Orlicí 
Na základě objednávky předem Častolovice

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

Žďár nad Sázavou
Na základě objednávky předem Havlíčkův Brod

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

Středočeský kraj 
 Beroun, Lužná u Rakovníka, Lysá nad Labem, Mělník, Neratovice, 
 Nymburk hl. n., Poděbrady

Ústecký kraj  
 Děčín hl. n., Litoměřice město, 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.

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

Vratná kauce Cena

1 kolo / koloběžka / vozík za kolo (samostatně)  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. 

Jeďte zážitkům vstříc s apkou 
Vlakem na výlet

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

@ceskedrahy

@ceskedrahy

221 111 122

www.cd.cz @ceskedrahy_

/TVCeskeDrahy
/redakceCD

Půjčovny kol ČD a služby 
pro cyklisty v Kraji Vysočina

ČD
Bike

KOLO JAKO SPOLUZAVAZADLO 
Přeprava je možná ve všech vlacích označených v jízdním řádu 
symbolem jízdního kola. U vlaků Os, Sp, R a Ex lze kolo přepravovat 
i bez symbolu kola v JŘ, pokud to není poznámkou zakázáno nebo zde 
nejsou povinné rezervace pro přepravu kol, a to max. 2 kola na prvním 
a posledním představku nebo na jiném vhodném místě, není-li to 
z bezpečnostních nebo technologických důvodů zakázáno. Za přepravu 
zaplatíte buď podle ujetých kilometrů od 30 do 75 Kč, nebo celodenní 
doklad pro kolo za 99 Kč (tarif ČD), nebo podle tarifu příslušného 
IDS (vlaky, kde platí pouze tarif IDS JMK nebo tarif Zlínského kraje 
a Plzeňského 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 buď podle ujetých kilometrů od 30 do 75 Kč, 
nebo celodenní doklad pro kolo za 99 Kč podle tarifu ČD. Cestovní 
doklady pro kola lze zakoupit přímo u průvodčího ve vlaku (do 
vyčerpání kapacity) nebo u pokladní přepážky, popř. v e-shopu ČD, 
kde lze do vlaků dálkové dopravy zařídit i rezervace místa.

Ceník půjčovného

Základní 
nájemné

Zlevněné 
nájemné 

(In Karta, platná 
jízdenka ČD)

Půldenní nájemné (max. do 6 hodin) 
kolo/koloběžka

190,- 160,-

Celodenní nájemné za kolo/koloběžku 230,- 190,-

Celodenní nájemné za elektrokolo 390,- 340,-

Celodenní nájemné dětské kolo 130,- 110,-

Nájemné za dětskou cyklosedačku/1 den 50,- 50,-

Nájemné za vozík za kolo/1 den 130,- 130,-

Půjčení přilby pro dospělé/1 den 25,-

Půjčení přilby pro děti zdarma

Při vypůjčení elektrokola na dva a více 
dnů zapůjčení nabíječky na kolo 

zdarma

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

*  Vratná kauce za vozík není účtována v případě společné výpůjčky vozíku 
i s kolem.

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

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

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

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdbike

Stav k 1. 4. 2022

Partner 
projektu:
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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. Kraj Vysočina je svou  
polohou na rozhraní Čech a Moravy dobře dostupný odkudkoliv 
z ČR a díky pestrému terénnímu profi lu nabízí také ideální možnosti 
kombinace cestování vlakem a cyklistiky.

V rámci služeb ČD Bike si lze kolo nejen vypůjčit, ale také si je na 
místo vyjížďky zdarma vlakem přepravit, případně v některé
z úschoven bezplatně uschovat. V půjčovnách v Telči a Novém 
Městě na Moravě jsou k dispozici i dětská kola a sedačky, ve stanici 
Telč i elektrokolo.

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 trekingová kola odpovídající předpisům

▪ bezplatná přeprava kol na vybraných tratích

▪ možnost vrácení kol i v jiné půjčovně ČD

PROVOZNÍ DOBA

VYSOČINOU NA KOLE

BEZPLATNÁ ÚSCHOVA VYPŮJČENÝCH KOL
Vypůjčené kolo můžete bezplatně uschovat ve stanicích Havlíčkův 
Brod, Chotěboř, Jihlava, Nové Město na Moravě, Telč, Třebíč 
a Žďár nad Sázavou.
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Kraj Vysočina 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. 

Z TELČE NA ROŠTEJN
V Telči určitě stojí za to ještě před vyjížďkou navštívit zdejší 
výjimečné náměstí a zámek. Na telčském nádraží si pak můžete 
vypůjčit kolo v půjčovně kol ČD. Trasa se vpravo za kruhovým 
objezdem u nádraží napojí na cyklotrasu č. 16 a vede přes 

Volevčice, Vanůvek a Doupě až na hrad Roštejn, 
který je i vhodnou občerstvovací zastávkou. 

Cyklotrasa pak pokračuje přes Růženou do Třeště. 
V Třešti můžete navštívit expozici Spolku 

přátel betlémů, Muzeum Vysočiny, bývalou 
židovskou synagogu či židovský hřbitov. 

Do Telče se lze vrátit stejnou cestou 
v opačném směru anebo se svézt 

i s kolem vlakem.

Trasa
▪    Telč – Volevčice – 

Vanůvek – Doupě – 
Roštejn – Růžená – Třešť

▪  cyklostezka 17 km
nenáročným terénem, 
vhodná i pro rodinné 
vyjížďky

Tratě s bezplatnou přepravou vlaky ČD
▪ trať 212 Světlá nad Sázavou ◀▶ Ledeč nad Sázavou

▪ trať 224 Horní Cerekev ◀▶ Pelhřimov ◀▶ Tábor

▪  trať 225 Havlíčkův Brod ◀▶ Jihlava ◀▶ Jindřichův Hradec ◀▶ 
Veselí nad Lužnicí

▪ trať 227 Slavonice ◀▶ Telč ◀▶ Kostelec u Jihlavy

▪ trať 230 Havlíčkův Brod ◀▶ Světlá nad Sázavou ◀▶ 
Golčův Jeníkov

▪  trať 237 Havlíčkův Brod ◀▶ Humpolec

▪ trať 238 Havlíčkův Brod ◀▶ Chotěboř ◀▶ Ždírec nad Doubravou

▪ trať 240 Jihlava ◀▶ Třebíč ◀▶ Náměšť nad Oslavou

▪ trať 241 Okříšky ◀▶ Moravské Budějovice

▪ trať 250 Žďár nad Sázavou ◀▶ Havlíčkův Brod

▪ trať 257 Křižanov ◀▶ Velké Meziříčí ◀▶ Studenec

TIPY NA VÝLETY

PLÁNEK PŮJČOVEN KOL 
A TIPŮ NA VÝLET

PODÉL ŘEKY JIHLAVY
Pokud hledáte nenáročnou jízdu a klid, je to pro vás ideální trasa. 
Cestou potkáte řadu historických památek, jmenujme například 
hrádek Přímělkov a zříceninu hradu Rokštejn, z nějž se zachovala 
hlavní obytná hranolová věž, torza dvou paláců a hradebních zdí. 
Archeologové zde učinili pozoruhodný nález – kostru novorozence 
zazděného do základu hradu, což může poukazovat na dodržování 
pohanských zvyků.

Trasa
▪ cyklostezka začíná na východě města Jihlavy, pokračuje

kolem Malého Beranova, Petrovického kopce a přes Luka 
nad Jihlavou až do Dolního Smrčného

▪ snadná trasa asi 25 km, pro návrat vlakem lze zvolit
vlakové zastávky Bítovčice, Přímělkov nebo Dolní Smrčné

CYKLOSTEZKA PŘIBYSLAV–SÁZAVA 
PO STARÉ ŽELEZNIČNÍ TRATI
Cyklostezka, která vede po staré zrušené železniční trati
z Přibyslavi do Sázavy, byla otevřena v roce 2011. Je dlouhá 8 855 m, 
bez kopců, celkové převýšení dosahuje pouze 56,1 m. Vhodná 
je především pro cyklisty a in-line bruslaře, pejskaři mají vstup 
zakázán. Na obou koncích – v Sázavě i v Přibyslavi – lze pokračovat 
po místních cyklotrasách. Do Sázavy i Přibyslavi je možné dojet 
vlakem a využít tak např. půjčovnu kol ve stanici Žďár nad Sázavou. 
Povrch cyklostezky je z hladkého asfaltu, během roku se udržuje 
a zametá. Na trase jsou tři krytá odpočívadla.

CYKLOSTEZKA JIHLAVA–TŘEBÍČ–RAABS
Tato cyklotrasa prochází malebnou krajinou Vysočiny až do 
rakouského městečka Raabs. Celá trasa je vedena v maximální 
možné míře mimo hlavní dopravní komunikace. Je tedy velmi 
bezpečná a většina jejích úseků je vhodná i pro rodiny s dětmi. 
Jízdu po cyklotrase je možné kombinovat s železniční dopravou. 

 Ledeč nad Sázavou

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA 
VYPŮJČENÝCH KOL

I letos jsme pro vás připravili výletní vlak s přepravou 
kol spojující Brno s rakouským příhraničím. Vlak EXPRES 
PÁLAVA–PODYJÍ Sp 1749/1750 bude jezdit o sobotách, 
nedělích a státních svátcích od 15. 4. do 2. 10. 
Vzhledem k plánovaným výlukám může být trasa 
vlaku upravena.

?
Víte, že na jediné cyklotrase můžete v Kraji Vysočina potkat přes 
20 mlýnů? Nazývá se Mlynářská stezka a vede z Nového Města 
na Moravě přes Velké Meziříčí, Třebíč a Vranov nad Dyjí až do 
rakouského Hardeggu. Celkem měří téměř 185 km, ale můžete 
si z ní vybrat jen některé úseky a zbytek procestovat vlakem.

 Stanice Po–Čt Pátek Sobota Neděle

Havlíčkův Brod 
(půjčovna na 
objednání)

7:00–10:10, 10:40–16:15 
16:45–18:15

7:00–10:10, 10:40–16:15 
16:45–18:15

Jihlava 7:00–11:45, 12:15–18:00 7:00–9:00, 9:15–18:00

Nové Město 
na Moravě

 8:00–11:15, 11:45–15:15
15:30–17:00

 8:00–12:10
12:40–16:05
16:20–18:00

9:00–12:10
12:40–16:05
16:20–19:00

Telč 7:00–10:45, 11:15–15:00, 15:15–17:00
8:15–11:45

12:15–16:00
16:15–18:45

Třebíč 6:00–11:10, 11:40–18:00 7:00–11:45, 12:15–17:45

Světlá nad 
Sázavou

8:00–8:30 
9:00–16:20 

16:35–20:00

8:00–8:30 
9:00–16:20 

16:35–18:20 
18:35–20:00

8:00–10:45, 11:15–16:20 
16:35–20:00

Žďár nad
Sázavou* 7:00–12:45, 13:15–16:00,   16:15–18:00

8:00–12:45
13:15–16:00
16:15–18:00

KONTAKTY PRO REZERVACI A INFORMACE

Havlíčkův Brod
(pouze po předchozí rezervaci, min. 48 hod. předem)

 ▪ tel.: 702 007 852  
▪ e-mail: HBR@cdcentrum.cd.cz

Jihlava
 ▪ tel.: 601 389 116  

▪ e-mail: JHL@cdcentrum.cd.cz

Nové Město na Moravě 
▪ tel.: 607 709 683
▪ e-mail: NMMospokl@zap.cd.cz 

Telč
▪ tel.: 725 754 757
▪ e-mail: TECospokl@zap.cd.cz

Třebíč
▪ tel.: 724 498 262 

▪ e-mail: TRCospokl@zap.cd.cz

Světlá nad Sázavou
▪ tel.: 601 389 114

▪ e-mail: SNSospokl@zap.cd.cz

Žďár nad Sázavou
▪ tel.: 702 007 853
▪ e-mail: ZNS@cdcentrum.cd.cz

Rezervaci lze provést i na www.pujcovnykol.cz/vysocina.* K zakoupení kol do této půjčovny poskytl dotaci Kraj Vysočina.
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