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Oblíbené cyklobusy z Plzně opět vyjíždí 
 

 

Od prvního května 2015 jsou spuštěny tři základní trasy cyklobusů z Plzně do turisticky oblíbených 

destinací. Až do konce září budou moci turisté a cyklisté využít o víkendech a svátcích služeb cyklobusů 

Český les a Mže a Brdského cyklobusu. Cyklobusy nejsou ovšem určeny jen pro kolaře! Mohou je 

využít jak pěší turisté, tak běžní cestující mezi jednotlivými zastávkami autobusové linky. Letošní 

zajímavou novinkou je bezplatná cena místenky v předprodeji. 

 

 
BRDSKÝ CYKLOBUS – www.csadplzen.cz/brdy 
Na běžné autobusové lince č. 440555 z Plzně do Příbrami jezdí tzv. „Brdský cyklobus“ již od letní sezóny 2008. Autobus 

s cyklovlekem jede na trase Plzeň - Starý Plzenec - Spálené Poříčí - Míšov/Brdy - Rožmitál p. Třemšínem – Příbram a 

obslouží tak všechny turisticky atraktivní body brdských vrcholků.  Opět jsou zavedeny i spoje Příbram – Míšov 

a opačně. 

 

Cyklisté mohou po trase navštívit řadu zajímavostí, například Spálené Poříčí, Padrťské rybníky, legendární vrch Třemšín, 

půvabný Rožmitál pod Třemšínem, nebo Hornické muzeum v Příbrami.  

 

Cyklobus jede každou sobotu, neděli a svátek od 1. května až do 28. září 2015.  Je zajištěna přeprava minimálně 27 ks 

jízdních kol. 

 

Z Plzně vyjíždí v 7:45 hodin a jede přes Brdy až do Příbrami. 

Z Příbrami jede spoj v 10:00 hodin s konečnou zastávkou Míšov. 

Z Míšova nazpět do Příbrami jede ve 13:00 hodin.  

Z Příbrami jede přes Brdy nazpět do Plzně v 15:30 hodin. 

 

Také obyvatelé a návštěvníci Středočeského kraje mohou tedy v dopoledních hodinách vyjet autobusem na hřeben Brd 

a navštívit třeba i partnerské Atom muzeum Javor 51 v Míšově. 

CYKLOBUS ČESKÝ LES -  www.csadplzen.cz/ceskyles 
Jako iniciativa dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s. a obcí Bělá nad Radbuzou, Hostouň, Poběžovice a později i Přimda 

jezdí od roku 2009 linka č. 440444 jede v trase Plzeň - Nýřany - Horšovský Týn - Bělá n. Radbuzou – Železná - 

Přimda.  Optimální turistické spojení západočeské metropole s Horním Chodskem a CHKO Český les. 

 

Cyklisté mohou po trase navštívit řadu zajímavostí, například Hrad a zámek v Horšovském Týně, romantické Sedmihoří, 

nepoznaný Český les, města Bělá, Hostouň a Poběžovice, pramen řeky Radbuzy, hrad Přimda, rybník Sycherák. 

Autobusy pojedou s cyklovlekem každou sobotu, neděli a svátek již od 1. května, závěrečná jízda pak bude 28. září. Z 

Plzně vyjíždí autobus v 8:00 hodin, nazpět pak z Železné v 17:10. Přeprava minimálně 25 ks jízdních kol. 

 

CYKLOBUS MŽE – www.csadplzen.cz/mze 
Město Tachov s podporou Plzeňského kraje stojí za vznikem předloňské novinky - Cyklobusem Mže (linka č. 440333).  

Z Plzně je veden kolem Hracholuské přehrady přes historická města Stříbro, Bor či Tachov, až doveze cestující do 

severní části Českého lesa.   

 

Autobus vyjede z Centrálního autobusového nádraží v Plzni vždy v 8:15 hodin, do Staré Knížecí Huti v nadmořské 

výšce cca 700 metrů dorazí v 10 hodin a 5 minut. 

  

Nazpět do západočeské metropole pojede v 15:50 ze zastávky Lesná,Stará Knížecí Huť. Přes Tachov (v 16:25) má 

příjezd do Plzně těsně před tři čtvrtě na šest. 
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Kromě spojů z/do Plzně lze cestovat cyklobusem dalšími spoji vedenými během dne mezi Starou Knížecí Hutí a 

Tachovem či opačně.  Letos nově odjíždí spoj ze zastávky Tachov,aut.nádr. už ve 13 hodin směrem do vrcholové 

zastávky Lesná,Stará Knížecí Huť. Je tak velmi vhodné zejména pro místní kolaře na krásný odpolední výlet. 

Všechny spoje zároveň obsluhují sportovní areál se zastávkou Tachov,Rychta. 

Autobus s vlekem pro jízdní kola tzv. Cyklobus Mže jezdí v období od 1. května do 28. září 2015, a to každou sobotu, 

neděli a státní svátek.  Přeprava minimálně 19 ks jízdních kol. 

 

JÍZDNÉ A DOVOZNÉ 

Cena za přepravu osob v uvedených cyklobusech se řídí dle zvláštního ceníku za ujetý kilometr. Je však poskytována 

řada slev. Držitelé karet ISIC/ISTC obdrží 20% slevu, platí i sleva na žákovské jízdné a cestující platící čipovou kartou 

ČSAD ušetří dalších 5 % z ceny.  

 

Cena za přepravu jízdního kola je jednorázově bez ohledu na přepravovanou vzdálenost 30 Kč za jednosměrnou 

jízdenku. Pro zpáteční přepravu kola je možné využít zpáteční dovozné se slevou za cenu 20 Kč. Zpáteční dovozné se 

poskytuje po předložení jízdenky z opačného směru, u které neuplynulo více jak 36 hodin od jejího vydání (tedy např. od 

soboty 7:40 do neděle 19:40).  

 

Velkým lákadlem je zvýhodněné Rodinné jízdné, které může využít skupina až pěti osob, z nichž jen dva mohou být 

starší 15 let. Jízdné je ideální pro rodiče s až třemi dětmi do 15 let. Příbuzenský vztah však není podmínkou. Druhým 

tahákem pro skupiny s malými cestovateli je bezplatné dovozné na dětské složitelné kočárky, skládací dětský přívěsný 

vozík za jízdní kolo a na jízdní kola pro děti do 6 let. 

 

 

REZERVACE, PŘEDPRODEJ 
Velmi se osvědčila změna způsobu rezervace míst pro osoby i jízdní kola, která je nyní pohodlnější (i přes Internet) a 

přístupnější pro více úseků.  

Jízdenku včetně místenky (pro osobu nebo pro osobu + jízdní kolo) lze zakoupit ve všech kamenných kancelářích 

AMSBUS v Česku i na Slovensku. 

Nákup je možné uskutečnit také po Internetu z adresy www.csadplzen.cz/e-jizdenka. Cena místenky u tzv. elektronické 

jízdenky nebo místenky z klasické prodejny je ZDARMA. 

 

Jízdenky lze samozřejmě nadále zakoupit rovněž přímo u řidiče autobusu v nástupní zastávce. 

 

 

 

 

Kompletní informace včetně jízdních řádů, ceníku a tipů na výlety naleznou zájemci na webové adrese: 

www.csadplzen.cz/cyklobus 
 

 

Kontakt pro novináře: 

sekretariát společnosti, tel.: 377 263 674 

Představení společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s.: 

     Společnost je nejvýznamnějším dopravcem osob v západních Čechách. V letošním roce zajišťuje dopravu na 252 

běžných linkách v rámci dopravní obsluhy Plzeňského kraje a obcí. Zároveň pro smluvní partnery realizován provoz linek 

zvláštní dopravy. Dále provozujeme městskou hromadnou dopravu ve městech Klatovy, Domažlice, Tachov, Stříbro 

a Přeštice. Obstaráváme chod bezplatných linky k nákupním zařízením v rámci MHD Plzeň. Významnou část výkonů 

představuje náhradní autobusová doprava pro České dráhy, a.s. při výlukách tratí. 

     Společnost disponuje 410 autobusy a 10 přívěsy pro kola či zavazadla. Pracuje zde 497 zaměstnanců, z toho 423 

řidičů. Dále provozuje Muzeum dopravní techniky v Plzni-Doubravce.   
 

http://www.csadplzen.cz/e-jizdenka

