
Cyklovlaky, cyklobusy v okolí Prahy.  

 

V nové sezóně mají výletníci v okolí Prahy další možnosti, jak si díky vlaku nebo 

cyklobusu prodloužit a zpestřit výlet. Nové výletní vlaky vyjedou do Českého ráje, 

víkendový cyklovlak otevře cestu výletníkům do srdce brdských lesů, a populární 

Cyklohráček opět dětem zpestří výlet na Okoř a do Slaného. 

Novým výletním vlakem do Českého ráje 

Motorová souprava Českých drah otevřela 24. března novou sezonu výletních vlaků přímo 

pod kopce Českého ráje. Zvláštní turistický spoj z Prahy přes Nymburk, Kopidlno a Jičín do 

Turnova pojede nově každou sobotu, neděli i o svátcích. Nabídne tak ideální spojení pro pěší 

výletníky i cykloturisty, kterým umožňuje pohodlně navštívit impozantní Prachovské skály, 

zámek Hrubá Skála, zříceninu hradu Trosky, zámeckou zahradu v Kopidlně a další z řady 

atrakcí Českého ráje. 

Vlak vyjíždí v 8.38 z pražského hlavního nádraží a do Turnova dorazí v 11.19. Na zpáteční 

cestu se vydá v 16.41 a do Prahy přijede v 19.13, a to o víkendech a svátcích až do 28. října. 

Stále atraktivní Brdy dostaly nový víkendový cyklovlak 

Na stále rostoucí popularitu pohoří Brdy mezi turisty Středočeský kraj reaguje novým 

víkendovým vlakem z Prahy přes Příbram do Březnice. Určen je nejen cyklistům, kterým 

nabízí snadný způsob přepravy kola až pod brdské kopce, ale také všem výletníkům, které 

láká hornická historie města Příbrami a pěší túry po okolí. 

Atrakcí pro dopravní nadšence je i souprava samotná, v jejímž čele se objevovuje historická 

motorová lokomotiva řady 749, přezdívaná Bardotka. Ve vlaku je řazen vůz uzpůsobený pro 

přepravu jízdních kol. Spoj s názvem Cyklo Brdy vyjíždí od 24. března v sobotu a v neděli až 

do konce října, vždy v 8.46 z Prahy hl. n. Cesta do Březnice trvá přesně dvě hodiny a zpět do 

metropole vyráží vlak v 17.23. Mezi Prahou a Příbramí je možné využít také jízdenky Pražské 

integrované dopravy. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Do Brd i cyklobusem z Dobřichovic 

Vyznavači cykloturistiky ocení návrat tradičního cyklobusu, který v letošním roce odváží 

výletníky s koly do brdských lesů už pošestnácté. Trasa autobusu zůstává stejná jako v 

minulých letech: z parkoviště vedle nádraží v Dobřichovicích se autobus vydává přes 

Černolice, Řitku, Mníšek pod Brdy do Kytína a po stejné trase se i vrací zpět. V 

Dobřichovicích spoj navazuje na vlaky linky S7, díky čemuž je dostupný širokému okruhu 

cestovatelů nejen z Prahy, ale i Středočeského kraje. 

Linka je v provozu vždy o sobotách, nedělích a svátcích od 7. dubna do 7. října. Odjezdy 

autobusu z Dobřichovic jsou v 8.45, 10.45, 12.45, 14.45 a v 16.45 (poslední končí v Mníšku); 

zpět z Kytína v 9.40, 11.40, 13.40 a 15.40. Celou trasu spoj ujede za 35 minut a pojme až 25 

kol. V cyklobusu i ve vlacích linky S7 platí také jízdenky Pražské integrované dopravy, které 

zajišťují plynulý přestup na jediný jízdní doklad. Ve vlacích je však potřeba kolo odbavit 

podle tarifu ČD (30 Kč pro jízdu do 50 km). V cyklobusu zaplatí cestující za kolo jen 16 Kč. 

I letos sveze malé výletníky s rodiči Cyklohráček na Okoř a do Slaného 

Vyrazit na výlet a během cesty zažít spoustu zábavy – o to se opět starají hrajvedoucí v 

každém výletním vlaku plném her a zábavy. Od 24. března do 28. října každou sobotu, neděli 

a ve sváteční dny vyráží z Prahy kolem hradu Okoř do Slaného. Kromě vozu pro kola veze i 

vagony plné hraček, deskových her a balonků a jede po turisty vyhledávané trase přes 

Smíchov (severní nástupiště), Hostivici, Středokluky, Podlešín až do Slaného.  

Ve Slaném (http://www.infoslany.cz/cs/sekce/turista/ ) vás čeká želez. nádraží cca 1 km od 

historického centra, kde doporučuji návštěvu IC, dalších památek, včetně muzeí, velmi 

zajímavá je cesta na kdysi vyvřelou Slánskou horu. Možná si ze Slaného odvezete tradiční 

keramickou slánku.  

Výletníci se mohou kochat výhledy na Prahu z Pražského semmeringu či sledovat přírodu 

kolem hradu Okoř. Sedmkrát za sezonu dokonce Cyklohráček navštíví i Zlonice s možností 

návštěvy místního železničního muzea – poprvé tam na jaře vyrazil 28. dubna. Odjezdy z 

Prahy jsou naplánovány na 9.03 a 12.58, zpět ze Slaného Cyklohráček odjíždí v 11.01 a 

16.55. 

Ve vlaku platí tarif ČD i Pražské integrované dopravy. Při cestě z Prahy do Slaného (pásmo 4)  

cestující potřebují jízdenku pro osm pásem za 62 Kč (dítě za 31 Kč), a v případě, že již má 

Lítačku pro Prahu (pásma P, 0, B), stačí označení jízdenky pro čtyři pásma za 32 Kč (dítě za 

16 Kč). 

http://www.infoslany.cz/cs/sekce/turista/


V půlce března byl spuštěn zbrusu nový facebookový profil Cyklohráčku, který najdete na 

zde. Na stránce budete informováni o všech aktualitách, které se Cyklohráčku týkají. Dozvíte 

se o různých plánovaných akcích, tipech na výlety či mimořádnostech v provozu. V průběhu 

sezóny se můžete těšit na rozhovory nejen s hrajvedoucími, ale i s těmi, kteří se na přípravě 

provozu podílejí. 

 

Cyklovozy na Posázavském pacifiku 

Počet cyklistů ve víkendových vlacích neustále roste, a tak letos opět vyráží na Posázavský 

pacifik také vlaky se speciálními cyklovozy. 

Jezdí z Prahy do Dobříše o víkendech a o svátcích v 8.55 a 10.25, zpět z Dobříše odjíždí v 

16.34 a 17.36. Další vůz pro majitele kol je také na spojích z Prahy do Čerčan přes Týnec nad 

Sázavou. Z Prahy jede v sobotu v 9.55 (v neděli v 10.55) a 16.25. Zpátky z Čerčan slouží 

cyklistům vlaky v 14.05 a 18.08. 

 

Rozšířený text Asociace měst pro cyklisty 
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https://www.facebook.com/cyklohracek

