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NOSTALGIE

Karlovarský kraj je plný zajímavých míst a kulturních 
i přírodních památek, které byste na svých výletech neměli 
minout. Snad ani není třeba připomínat světově proslulé 
lázně v Karlových Varech či léčivé prameny v Mariánských 
a Františkových Lázních. Neméně zajímavá jsou však i města, 
která nevyrostla kolem zřídel – na středověkou historii zde 
narazíme takřka na každém kroku, a milovníci hradů, zámků 
a architektonických památek si zde přijdou na své. Všem, kteří 
se chtějí dozvědět více o současném i dřívějším životě ve zdejším 
regionu, pro změnu otevírají své brány četná muzea s tematickými 
expozicemi. Karlovarský kraj nabízí spoustu možností výběru tras, 
a to jak pro cyklisty-sportovce, tak pro rodiny s dětmi. Využijte 
při plánování svých vyjížděk ČD tipy na výlety!

TIPY NA VÝLETY

NA KOLE MEZI CHEBEM 
A KARLOVÝMI VARY 

Královské město Cheb s cenným historickým centrem se 
vyznačuje výbornou dostupností vlakem a na zdejším nádraží je 
půjčovna kol ČD. Odtud lze vyrazit po značené trase přes Tršnici 
na zámek Mostov s unikátní expozicí kachlových kamen, zastavit 
v Kynšperku nad Ohří v minipivovaru Zajíc a pokračovat do obce 
Chlum Svaté Maří, kde se nachází pověstný poutní komplex. Dále 
cesta vede k hluboké jámě po dolu Medard před městem Sokolov, 
která po napuštění vodou vytvoří jedno z největších jezer u nás, 
a na kole je možné ji objet. Sokolov se může pochlubit obnoveným 
malým historickým centrem. V další fázi čeká na výletníky Statek 
Bernard se Zábavným centrem řeky Ohře. Odtud trasa dovede 
cyklisty do Lokte se známým středověkým hradem a dalším 
minipivovarem a z Lokte zbývá okolo chráněného přírodního 
útvaru Svatošské skály posledních 15 km do lázeňských 
Karlových Varů.

Trasa

  Cheb – Tršnice – Chocovice – Nebanice – Mostov 
– Kynšperk nad Ohří – Dasnice – Chlum Svaté Maří – 
Dasnice – Hlavno – Citice – Sokolov – Královské Poříčí 
– Statek Bernard – Loket – Svatošské skály – Karlovy 
Vary

  cyklostrasa 60 km téměř bez převýšení po kvalitních 
stezkách vhodná i pro menší děti – výhodou je 
dostupnost železnice po celé trase, je možné vybrat si 
úsek a dopravit se do výchozího místa nebo podle potřeby 
z vyjížďky vlakem

PODMÍNKY A CENY PŮJČOVNÉHO

V půjčovnách kol ČD máte k dispozici kvalitní horská a trekingová 
kola a elektrokola 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 dva osobní doklady 
(občanský průkaz, řidičský průkaz, In Kartu ČD apod.).

  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

Nájemné 1 kolo,
koloběžka

Dětské kolo, 
přívěsný dětský 

vozík, dětská 
cyklosedačka

Elektrokolo

1 den 250/ 190¹ 100/ 80¹ 390/ 290¹

2 dny 450/ 350¹ 180/ 150¹ 690/ 570¹

3 dny 630/ 480¹ 250/ 200¹ 990/ 790¹

4 a více dnů 150/ 120¹ za den 80/ 60¹ za den 290/ 250¹ za den

Půjčení přilby zdarma zdarma zdarma

Půjčení 
nabíječky

– – zdarma

Vratná kauce 1 000 1 0002 2 500

¹ Cena s In Kartou a cena pro držitele jízdenky EgroNet, Eurail a InterRail.
2 Zapůjčení dětské cyklosedačky bez vratné kauce.
1 den = kalendářní den.

vyhlídka Jelení skok,
Karlovy Vary

DO KOPCŮ SLAVKOVSKÉHO LESA 

Trasa z Mariánských Lázní do Sokolova je ideální pro cyklisty 
s dobrou kondicí, kteří si chtějí trošku „zasportovat“ v krásném 
prostředí. V Mariánských Lázních je na nádraží půjčovna kol ČD 
a dále je třeba se spoléhat jen na vlastní síly – vrátit se vlakem 
lze až z cílové stanice. Po prohlídce lázní zavede cyklistu stezka 
do Kladské – oblíbeného výletního místa s naučnou stezkou 
v samém centru Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. 
Projede obcí Prameny, která byla v minulosti hornickým městem, 
asi po 1,5 km nás přivede k Dlouhé stoce, umělému kanálu, 
který patří mezi největší technické památky u nás. V následujícím 
Krásnu je možné zastavit se v hornickém muzeu nebo vystoupit 
na architektonicky neobvyklou rozhlednu na Krásenském vrchu 
a pokračovat do hornického města Horního Slavkova. Zde je 
vhodné zhodnotit svoji únavu a buď se vydat do Lokte, vrátit 
na nádraží kolo a cestovat vlakem zpět, nebo přijmout výzvu 
v podobě kopce a pokračovat do malé osady s příznačným názvem 
Třídomí. Odtud zbývá posledních 10 kilometrů do Sokolova. 
Ti v dobré kondici si ještě mohou vyrazit z Třídomí přes Milíře 
na rozhlednu na vrcholu Krudum. Určitě pak ocení možnost 
ovlažit se před Sokolovem v jezeře Michal.

Trasa

   Mariánské Lázně – Kladská – Prameny – Krásno – 
Horní Slavkov – Třídomí – Milíře – Krudum – Třídomí 
– Sokolov

   cyklotrasa 52 km vhodná pro zdatné cyklisty, 
v kopcovitém terénu však může pomoci elektrokolo

Místo na vaše poznámky

Půjčovny kol ČD 
v Karlovarském kraji

Kola do půjčoven kol 
ČD zakoupil 
Karlovarský kraj.

Tento leták má pouze informativní charakter. Informace 
o tarifech společnosti České dráhy najdete v letáku Jízdné. 
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.

Pro vaši rychlou orientaci

Navštivte www.cd.cz/cdbike a vyhledejte si  snadno 
další aktuální informace včetně kompletního seznamu 
cyklopůjčoven ve všech krajích ČR.

TIP
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Půjčovny kol ČD přinášejí zájemcům o cykloturistiku nové 
možnosti poznávání krás a pamětihodností naší země. Stačí si 
v klidu s pomocí našeho průvodce naplánovat trasu výletu, 
dojet vlakem do některé stanice, kde je půjčovna k dispozici, 
a dál se vydat po vlastní ose. Karlovarský kraj díky svému 
rozmanitému terénu i nabídce služeb uspokojí cyklistu 
každého věku i výkonnosti.

NA KOLE KARLOVARSKÝM KRAJEM

V Karlovarském kraji jsou půjčovny kol ČD v roce 2015 v provozu 
od 3. dubna do 1. listopadu. Doporučujeme využít možnost 
rezervace kola na tel. čísle 972 443 505 nebo na e-mailu 
CHB@cdcentrum.cd.cz, a zajistit si tak jeho dostupnost na 
plánovanou vyjížďku. Zájemci mají možnost vypůjčit si také 
elektrokola v půjčovnách v Mariánských Lázních, Karlových 
Varech dolním nádraží a v Chebu. V půjčovně v Chebu jsou 
k dispozici také 2 dětská kola. V půjčovnách v Chebu a v Karlových 
Varech jsou rovněž k dispozici dětské cyklosedačky.

… všechna naše kola jsou registrována v Centrálním 
registru jízdních kol CEREK? Cílem této organizace je 
preventivní ochrana kol před krádežemi 
a překupnictvím odcizených kol. Více najdete
na www.cerek.cz 

VÍTE,
ŽE...

PROVOZNÍ DOBA
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doporučená trasa výletu

ČD tipy na výlet 

*)  Jízdenky typu Skupinová víkendová 
jízdenka platí navíc do stanic Schirnding, 
Bar Brambach, Klingenthal, 
Johanngeorgenstadt, Bärenstein

PLÁNEK PŮJČOVEN KOL 
A TIPŮ NA VÝLET

Kola si můžete rezervovat 30 dní až 24 hodin předem.

hrad Loket

Stanice Otevírací doba Kontakt

Aš

3. 4.–1. 11. 2015
Po–Pá 7:00–11:00, 

13:30–15:00
So–7:30–15:00

Ne–11:30–17:00

osobní pokladna
tel.: 972 444 882, 972 443 505

e-mail: CHB@cdcentrum.cd.cz

Františkovy 
Lázně

3. 4.–1. 11. 2015
denně 8:00–17:00

osobní pokladna
tel.: 972 444 821, 972 443 505

e-mail: CHB@cdcentrum.cd.cz

Cheb
3. 4.–1. 11. 2015
denně 6:00–20:00

osobní pokladna
tel.: 972 443 505

e-mail: CHB@cdcentrum.cd.cz

Karlovy 
Vary dol. n.

3. 4.–1. 11. 2015
denně 7:05–18:00

osobní pokladna
tel.: 972 442 559, 972 443 505

e-mail: CHB@cdcentrum.cd.cz

Loket
1.7.–31. 8. 2015

denně od 7:30–11:50, 
13:40–18:00

osobní pokladna
tel.: 972 444 363, 972 443 505

e-mail: CHB@cdcentrum.cd.cz

Mariánské 
Lázně

3.4.–1. 11. 2015
denně 7:00–17:55

osobní pokladna
tel.: 972 443 630, 972 443 505

e-mail: CHB@cdcentrum.cd.cz

Nejdek

3. 4.–1. 11. 2015
zapůjčení nebo vrácení 

kola pouze po předchozí 
do mluvě

Po–Pá 6:00–16:00
So 6:00–15:30
Ne 7:00–18:30

osobní pokladna
tel.: 972 442 632, 972 443 505

e-mail: CHB@cdcentrum.cd.cz

Sokolov
3. 4.–1. 11. 2015
denně 7:30–18:00

osobní pokladna
tel.: 972 444 476, 972 443 505

e-mail: CHB@cdcentrum.cd.cz

Půjčovny jízdních kol společnosti České dráhy jsou zájemcům 
o cyklovýlety v Karlovarském kraji k dispozici v železničních stanicích 
Aš, Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary dolní nádraží, Loket, 
Mariánské Lázně, Nejdek a Sokolov. Kola si lze nejen vypůjčit, 
ale také je na místo vyjížďky přepravit zdarma vlaky ČD, případně 
bezplatně uschovat v úschovnách ve stanicích Františkovy Lázně, 
Cheb, Karlovy Vary dolní nádraží, Mariánské Lázně a Sokolov.

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 kola odpovídající předpisům

 přeprava kola vlaky ČD v Karlovarském kraji zdarma

 možnost vrácení kol i v jiné půjčovně ČD

Na vybraných tratích vám kolo z naší půjčovny přepravíme 
zdarma! Bezplatná přeprava kol se nevztahuje na vlaky s povinnou 
rezervací místa pro jízdní kolo.

Tratě s bezplatnou přepravou

 trať 140 v úseku Cheb ◀▶ Klášterec nad Ohří

 trať 141 v úseku Karlovy Vary ◀▶ Merklín

 trať 142 v úseku Karlovy Vary dol. n. ◀▶ Potůčky

 trať 144 v úseku Loket předměstí ◀▶ Nová Role

 trať 146 v úseku Cheb ◀▶ Luby u Chebu

 trať 147 v úseku (Cheb) Františkovy Lázně ◀▶ Plesná

 trať 148 v úseku Cheb ◀▶ Hranice v Čechách

 trať 170 v úseku Cheb ◀▶ Planá u Mariánských Lázní

 trať 179 v úseku Cheb ◀▶ Pomezí nad Ohří

 trať 130 v úseku Klášterec nad Ohří ◀▶ Kadaň-Prunéřov

 trať 132 v úseku Kadaň-Prunéřov ◀▶ Kadaň předměstí

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA KOL
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