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Vážení cyklisté, kolaøi, cykloturisté, bikeøi, atp.,

v sobotu 21. 6. 2003 zahájí provoz cyklobus Pražské integrované dopravy. Linka 
bude v provozu v soboty, nedìle a svátky do 28. 9. 2003 a její provoz je zajištìn 
upraveným autobusem pro pøepravu 25 jízdních kol pøipevnìných v úchytech 
(konstrukce vozidla je úspìšnì používána již šestou sezonu v Jablonci nad Nisou).

Linka cyklobusu navazuje v Dobøichovicích na vlaky trati ÈD è. 171 (Praha - 
Beroun) a jejím hlavním cílem je zlepšit pøístupnost výše položených cyklisticky 
atraktivních oblastí Brd veøejnou dopravou. (Jízdní øád - viz druhá strana tohoto letáèku)

Na lince cyklobusu platí Tarif PID, za pøepravu jízdního kola se platí 12 Kè. Jízdní 
kolo ve vlacích ÈD je nutné odbavit dle Tarifu ÈD (v navazujících vlacích vìtšinou jako 
spoluzavazadlo za 20 Kè). Pro dopravu osob doporuèujeme využít Tarif PID (tabulka 
s pøíklady jízdného - viz druhá strana tohoto letáèku).

Èernolice - od zastávky okolo rybníèku do kopce (zpoèátku smìr „Èernolické skály“), 
pak však rovnì do ulièky s dopravní znaèkou „Prùjezd zakázán“, dále mezi chatami do 
lesa, zde vlevo po èervené turistické znaèce, která vede dále po høebeni (smìr Skalka)
Øitka - po žluté turistické znaèce západním smìrem na køižovatku s èervenou (vlevo 
smìr Skalka) / po mostì pøes dálnici smìrem na Èisovice, Líšnici, Klínec
Mníšek pod Brdy, námìstí - pøes Støíbrnou Lhotu na Kytínské louky (i po žluté 
turistické znaèce) / na druhou stranu dálnice smìr Èisovice, Zahoøany
Mníšek pod Brdy, Kaple - vhodné pro smìr Voznice (pøes Chouzavou nebo po staré 
silnici podél dálnice) / podjezdem pod dálnicí smìrem Nová Ves pod Pleší nebo Nový Knín
Kytín - všechny turistické znaèky vedou zajímavými smìry, staèí si vybrat!

a) opìt cyklobusem a vlakem trati ÈD è. 171
b) jedním z mnoha krásných sjezdù do údolí Berounky, pak vlakem trati ÈD è. 171 nebo 
po cyklotrase è. 3 až do Prahy
c) pøes Jílovištì po èervené turistické znaèce na Banì a Zbraslav

Kam je možné vyrazit od zastávek cyklobusu?

Jak zpátky do Prahy (napøíklad - možností je spousta!)?

Další možnost dopravy s jízdním kolem do oblasti Brd

Využijte možnosti volby trasy bez nutnosti návratu do stejného místa! 

3
Zbraslav 9 km

Barrandovský most 17 km

Zpracováno organizací ROPID
v èervnu 2003
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Vhodné cyklistické trasy

Prudké stoupání
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