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Sdílená kola v Jihlavě na vlastní kůži
Kola na půjčení je zajímavý 

počin, díky kterému se zkracují 
místa ve městě. 

Simona Váchová ז  

Od 1. dubna jsou v Jihlavě 
dostupná tzv. sdílená kola značky 
Nextbike. K dispozici je celkem 
112 kol, která najdete na různých 
místech po celé Jihlavě. Jak moc 
obtížné je jejich používání a kolik 
za jejich půjčení zaplatíme, jsme si 
vyzkoušely na vlastní kůži. 

Prvním krokem bylo samozřejmě 
stažení mobilní aplikace nextbike. 
Se samotnou instalací ani s aplikací 
jako takovou nebyl žádný význam-
ný problém. 

Neseká se, běží plynule a je pře-
hledná. Bohužel, ačkoli je na všech 
bicyklech uvedeno „prvních 15 
minut zdarma“, je při registraci 
nutné zadat číslo platební karty a 
nabít do nextbike peněženky zálo-
hu 50 Kč. Tyto peníze se automa-
ticky uloží do aplikace a v případě 
překročení limitu patnácti minut 
se začnou odečítat.

V aplikaci je přehledná mapa, 
ve které jsou zobrazena všechna 
stanoviště, na kterých si lze ko-
la vypůjčit. Také ukazuje aktuální 
počet bicyklů, které se na daném 
stanovišti nacházejí, a umožňuje si 
jakýkoli z nich dopředu zamluvit.

Po registraci v mobilní aplika-
ci jsme už jenom načetly QR kód, 
který má každé kolo pod sedačkou, 
zámek se sám odemkl a my jsme 
mohly vyrazit. 

Jezdilo se na nich pěkně. Na kole 
je přehazovačka, takže jsme si 
snadno mohly měnit přehoz podle 
potřeby. Malou výtku však musím 
udělit brzdám. Již před vyzkou-
šením kola na vlastní kůži jsem 
slyšela od mnoha uživatelů sdíle-
ných kol, že nebrzdí úplně nejlépe 
a mačkají se ztuha. Na základě mé 
vlastní zkušenosti mohu tuto sku-
tečnost potvrdit. 

Snažily jsme se kolo vrátit do sta-
novených patnácti minut, bohužel 
tady nastal kámen úrazu. Aplika-
ce nám ukazovala, že od půjčení 
uběhlo přesně 15 minut, sekundy 
se na obrazovce neukazovaly, takže 
jsme přirozeně usoudily, že jsme v 
toleranci. Když jsme však kolo vrá-
tily, ukázala se nám jiná tabulka, 
která na rozdíl od té předešlé uka-
zovala přesný čas: 15 min 52 s a k 
tomu odečtenou částku v hodnotě 
24 Kč. I přes to, že jsme překročily 
pouze 52 sekund, okamžitě se nám 
zaplatila další půlhodina jízdy. 

V případě, že se vám systém sdíle-
ných kol zalíbí, je možnost zakou-
pit si roční, nebo i měsíční před-
platné, které platí na všechna kola 
značky Nextbike, a to i mimo Jih-
lavu.

Za nás šlo určitě o zajímavou 
zkušenost, nicméně nejspíš radši 
zůstaneme u pěší chůze, nebo pří-
padně u MHD. Věříme ale, že pro 
různé sportovní nadšence, turisty 
apod. může být systém sdílených 
kol zajímavým zpestřením. 
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