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Chybí vám kolo? Půjčovna bude i na náměstí v Olomouci 

OLOMOUCKO Zapůjčení jízdního kola turistům, kteří nechtějí poznávat Olomoucko jen pěšky, autem či 
vlakem, nyní nabízí hned několik institucí. Nově se kola budou půjčovat i u olomoucké radnice. Před 
pár dny po zimní přestávce otevřely svoji půjčovnu v Olomouci České dráhy. Jejich bicykly si navíc 
lidé mohou na vybraných tratích zdarma svézt vlakem. "V sezoně je o službu velký zájem, proto 
zájemcům doporučujeme, aby si kola předem rezervovali," podotkla regionální mluvčí Českých drah 
Kateřina Šubová. Jen loni od dubna do října v olomoucké půjčovně na hlavním nádraží vydali kolo 
92krát. "Průběžně je zájemcům k dispozici celkem 18 kol. Vrátit je lze nejen v Olomouci, ale také na 
prostějovském nádraží. Jednodenní nájemné stojí 160 korun, držitele In-karty přijde na 120 korun," 
popsala Šubová. Pokud se lidem nebude chtít šlapat do pedálů zpět, mohou na vybraných tratích 
nasednout do vlaku a bicykl vzít zdarma s sebou. "Na menších stanicích s ohledem na nedostatek 
personálu kola bohužel zpět nebereme. Je třeba se s ním dopravit zase do Olomouce či Prostějova," 
vysvětlila mluvčí. 

Od května do září si bude možné vůbec poprvé půjčit kolo přímo před olomouckou radnicí. "Před 
infocentrem bude stát speciální stojan, kde bude k dispozici pět kol. V okamžiku, kdy budou všechna 
již vypůjčená, budou zájemci směřováni k nám. Máme tu dalších dvacet kol," poznamenala Lucie 
Henčlová z cestovní kanceláře Peřej tours. Tam je možné získat za tři sta korun na den tento 
dopravní prostředek v průběhu celého roku. "Loni tuto možnost využilo čtyřicet lidí. A někteří cizinci 
chodí i v zimě, když je pěkné počasí," podotkla Henčlová. 

Pokračovat budou rovněž loni prvně zřízené cykloprohlídky po pamětihodnostech krajského města. 
"Je to možnost, jak propojit poznávání historie s cykloturistikou. 

Projížďky s průvodcem umožní během jediného dne poznat většinu zajímavých míst v Olomouci a 
okolí," mínila Henčlová. Na jednu ze dvou tras se mohou vydat bikeři v úterý, čtvrtek a sobotu nejen 
na půjčených, ale i na vlastních kolech. 

Kdo bude mít dost olomouckých ulic, může za klidem vyrazit do Horky nad Moravou. V tamním 
centru ekologických aktivit Sluňákov mu také půjčí tento dopravní prostředek. 

A pak se může vydat na projížďku po cestičkách přilehlé Chráněné krajinné oblasti Litovelské 
Pomoraví. "Tuto službu jsme zavedli původně především pro děti a dospělé, kteří jsou u nás na 
pobytech a využívají tuto možnost velice často," poznamenal ředitel Sluňákova Michal Bartoš. 

Ale šanci půjčit si bicykl a projet se lužními lesy mají i zájemci "zvenku". Od dubna do září jim je v 
centru zapůjčí denně mezi desátou a sedmnáctou hodinou. 

"Mimo sezonu bicykl poskytneme po předchozí domluvě," dodal Bartoš. Zatím podle jeho odhadu 
využívá tuto možnost na padesát lidí ročně. K dispozici je 12 pánských, 13 dámských a 15 dětských 
kol i s příslušenstvím včetně přileb či zámku. Za den člověk zaplatí 200 korun. Děti polovinu. 

Oblíbená trasa Litovelským Pomoravím vede podél řeky přes Hynkov a Lhotu nad Moravou. Měří 16 
kilometrů.  (Jitka Janečková) 

--- 

"Tuto službu jsme zavedli původně pro děti a dospělé, kteří jsou u nás na pobytech." 

Michal Bartoš ředitel Sluňákova 


