




Horské koloběžky na Šumavě – Kubova Huť – Boubín
Na koloběžce po sjezdovce či na 14 km výlet.

https://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Horske-kolobezky-na-Sumave---Kubova-Hut---Boubin.aspx

Terénní koloběžky v Rokytnici nad Jizerou
V lyžařském areálu U modré hvězdy vlekem nahoru a na terénních 

koloběžkách po vyznačené sjezdovce dolů.
https://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Terenni-kolobezky-v-Rokytnici-nad-Jizerou.aspx

Adrenalinové crossové koloběžky na Vysočině
Jízda divokým terénem nebo krásnými polními a lesními cestami.

https://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Adrenalinove-crossove-kolobezky-na-Vysocine.aspx

Adrenalinové centrum Yellow Point Špindlerův Mlýn
Sjezd na terénních koloběžkách z hřebenů Krkonoš.

https://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Adrenalin-centrum-Yellow-Point-Spindleruv-Mlyn.aspx#



Koloběžky ve Zlatých Horách
Lyžařský areál Zlaté Hory nabízí horské trojkolky a koloběžky.
https://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/I-v-lete-si-muzete-ve-Zlatych-Horach-uzit-spoustu-.aspx

Terénní koloběžky v Krušných horách
Lanovkou nahoru na krásný výhled a na koloběžce stezkou dolů.

https://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Terenni-kolobezky-v-Krusnych-horach.aspx

Na koloběžce Krumlov - Kleť
Zapůjčení koloběžek z Kletě až do krásného Českého Krumlova.

https://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Na-kolobezce-na-trase-Krumlov-Klet.aspx

Půjčovna koloběžek na Pradědu
Sjeďte nejvyšší horu Moravy na koloběžce.

https://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Pujcovna-kolobezek-na-Pradedu.aspx



Offpark Sušice - Šumava
Sjezd Svatoboru na terénních koloběžkách a mnoho dalších aktivit.

https://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Offpark-Susice---prvni-volnocasove-outdoorove-cent.aspx

Horské koloběžky v Přívratu
Ski areál Přívrat ve Východních Čechách nabízí sjezd na horských 

koloběžkách.
https://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Horske-kolobezky-a-kary-v-Privratu.aspx

Koloběžky Český ráj
Malá Skála – Dolánky – Kozákov – Frýdštejn –

Kopanina – Besedice – Jíčín – Železný Brod
https://www.kolobezky-ceskyraj.cz/

Koloběžky Hruboskalsko
Na koloběžce po Českém ráji.

http://www.kolobezky-hruboskalsko.cz/



Koloběžky Ještěd
Na koloběžce z vrcholu Ještědu.

http://www.kolobezkyjested.cz/

Adrenalin park Jedlová
Sjezd na koloběžce od rozhledny na Jedlové. 

Na výběr několik typů koloběžek.
http://www.sport-jedlova.cz/kolobezky.asp

Koloběžky Moravský kras
Půjčovna koloběžek v oblíbené výletní lokalitě Moravského krasu.

https://www.kolobezky-kras.cz/

Koloběžky k světu Plzeň
Samoobslužná půjčovna koloběžek v Plzni.

http://www.ksvetu.cz/kolobezky-k-svetu



Koloběžky na Podřipsku
Výběr z několika výletních tras v Českém středohoří.

https://www.ceskestredohori.info/sluzby/sluzba/kolobezky-na-podripsku

Půjčovna koloběžek Branná
Půjčovna koloběžek v Branné v Jeseníkách.

http://www.branna.eu/udalosti-v-obci/kam-za-sportem/?ftshow=1&archiv=true#ka1

Půjčovna koloběžek Albrechtice
Půjčovna Albrechtice v Jizerských horách. 

Výlety po rovině i sjezdy z kopců.
http://www.pujcovna-kolobezek-jizerske-hory.cz/

Půjčovna koloběžek Doksy
Tři půjčovny koloběžek okolo Máchova jezera.

https://www.machovojezero-ubytovani.info/zabava/kam-za-sportem/pujcovna-kol-a-kolobezek-
doksy



Koloběžky Třeboň
Půjčovna koloběžek v centru Třeboně.

https://www.trebonsko.cz/kolobezky-trebon-pujcovna

Koloběžky Černá Hora
Tři půjčovny koloběžek v Janských Lázních.

http://www.janskelazne.cz/cz/kam-s-detmi/z-cerne-hory-na-kolobezce/

Koloběžky v Říčkách
Půjčovna koloběžek ve Ski centru Říčky.

Lanovkou nahoru a po červené sjezdovce dolů.
https://www.skiricky.cz/cs/leto/terenni-kary-a-kolobezky

Terénní horské koloběžky Deštné 
Vyzkoušejte si adrenalinový sjezd na speciálně upravených

koloběžkách z hřebenů orlických hor s průvodcem.
http://www.lanovyparkdestne.cz/cs/tereni-ctyrkolky



Horské koloběžky Červená Voda
Půjčovna koloběžek ve Skiparku Červená Voda a Čenkovice.

Můžete se vydat na výlet kolem Bukové hory či po hřebenu na 
rozhlednu Suchý vrch, ale můžete vyzkoušet i sjezdy do obou údolí. 

http://leto.skiparkcervenavoda.cz/cs/horske-kolobezky

Koloběžky Dolní Morava
Půjčovna koloběžek Dolní Morava.

Trasa vede od horní stanice Sněžník zpět do údolí Dolní Moravy. 
https://www.dolnimorava.cz/kolobezky
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