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České dráhy Vám doporu čují využít  tyto  vlaky: 
 

Os 3531 cccc 
 Příjezd Odjezd 
Olomouc hl.n.                           7:36            
Bystrovany  zastávka                    7:42 
Velká Bystřice                  7:45 7:46 
Velká  Bystřice zastávka          7:48 
Hlubočky - Mariánské Údolí    7:52 7:53 
Hlubočky zastávka  7:55 
Hlubočky       7:58 7:59 
Hrubá Voda zastávka         8:02 
Hrubá Voda                        8:05 
Hrubá Voda - Smilov                       8:09 
Jívová  8:13 
Domašov nad Bystřicí 8:19 8:21 
Moravský Beroun 8:28  
Souprava s kapacitou 30 kol 
 
 

Os 3501 cccc 
 Příjezd Odjezd 
Olomouc hl.n.                           8:59            
Velká Bystřice                  9:06 9:07 
Hlubočky - Mariánské Údolí     9:12 
Hlubočky        9:17 
Hrubá Voda                       9:23 9:24 
Hrubá Voda-Smilov     9:29 
Jívová    9:34 
Domašov nad Bystřicí    9:41 
Moravský Beroun             9:49 9:50 
Dětřichov nad Bystřicí 10:01 10:02 
Lomnice u Rýmařova  10:09 
Valšov 10:17 10:18 
Bruntál 10:26 10:32 
Milotice nad Opavou 10:42 10:43 
Krnov 10:57  
Kapacita soupravy 100 kol. Možnost rezervace pro 25 kol  - v rezervačním systému v pokladně ČD. 
 
 

cccc Přeprava jízdního kola jako spoluzavazadla je možná ve všech vlacích označených v jízdním řádu 
symbolem jízdního kola. V takto označených vlacích zaplatíte cenu za přepravu 25 Kč. Pokud 
přestoupíte do jiného vlaku, je třeba znovu zaplatit. Celodenní doklad pro přepravu kola jako 
spoluzavazadla stojí 50 Kč. 

   Přepravit jízdní kolo jako spoluzavazadlo je možné také v osobních vlacích, spěšných vlacích, 
rychlících a expresech neoznačených v jízdním řádu symbolem jízdního kola (neplatí pro vlaky s 
přepravou spoluzavazadel nebo se službou úschova během přepravy), a to na prvním nebo 
posledním představku soupravy v prostoru nástupních dveří. Zde mohou být umístěna vždy nejvýše 
dvě jízdní kola (není-li to z technologických důvodů nebo z důvodu bezpečnosti vyloučeno). I v tomto 
případě činí cena za přepravu v jednom vlaku 25 Kč a cena celodenního dokladu je 50 Kč.  
   Po celou dobu přepravy jízdního kola jako spoluzavazadlo je cestující povinen zajišťovat bezpečnou 
manipulaci s kolem a dohled nad ním a odpovídá za případné škody vzniklé z této přepravy. 
 

Rozhodnutí o umístění jízdního kola nebo odmítnutí přepravy z důvodu vyčerpání kapacity nebo 
z technologických důvodů přísluší výhradně průvodčímu. 
 

Více informací o p řepravě kol najdete na adrese: http://www.cd.cz/kolo  
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