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NOVINKY V JÍZDNÍCH ØÁDECH V OBLASTI

MNÍŠKU POD BRDY, DOBØÍŠE A NOVÉHO KNÍNA

Vá�ení cestující,

Vìøíme, �e novì zavedené spoje pøispìjí ke zlepšení dopravní obsluhy Vašeho regionu!

od nedìle dochází v oblasti
k 1. vyhodnocení provozu na základì provedených pøepravních prùzkumù, pøipomínek mìst, obcí
a cestujících. Kvùli dopravì dìtí do Dobøíše zaøazena zastávka Mníšek pod Brdy, Pra�ská do tarifního
pásma 3,4 (tato zmìna se týká všech linek projí�dìjících touto zastávkou, ostatní zmìny jsou
uvedeny u pøíslušných linek).

je posílena doprava dìtí v pracovní den ráno do Dobøíše - místo spoje v z Voznice do Dobøíše
je zaveden posilový spoj v kloubovém voze 10 minut pøed pravidelným spojem ji� z Prahy, tj. odjezd
ze Smíchovského nádra�í v (z Mníšku pod Brdy odjezd v , pøíjezd do Dobøíše v )
mìní se charakter zastávky Mníšek pod Brdy, Kaple - zastávka je na znamení

zavádìjí se nové spoje v pracovní den v a v ze Støíbrné Lhoty, které z Mníšku pod Brdy
pokraèují jako stávající rychlíkové spoje do Prahy
spoj v pracovní den v ze Støíbrné Lhoty je kvùli návaznostem na linku do Dobøíše posunut
na ; v úseku Mníšek pod Brdy, námìstí - Smíchovské nádra�í je beze zmìny
zavádí se spoj v nedìli v ze Smíchovského nádra�í do zastávky Mníšek pod Brdy, námìstí

spoj v pracovní den v ze Smíchovského nádra�í je z Jílovištì prodlou�en do Øitky, spoj
ve z Jílovištì zaèíná ji� ve v Øitce
veèerní spoj z Prahy je posunut na odjezd ve ze Smíchovského nádra�í a je veden a� do Øitky
a dále jako linka do Mníšku pod Brdy (spojení do Èisovic viz linka )

posunuje se spoj v pracovní den v z Mníšku pod Brdy na (spoj má návaznost v zastávce
Mníšek pod Brdy, Pra�ská z linky od Nového Knína)
posunuje se spoj v pracovní den v z Dobøichovic na
zavádí se spoj v pracovní den ve v trase Mníšek pod Brdy, ÚVR - Mníšek pod Brdy, námìstí,
kde navazuje linka smìr Nový Knín

spoj v z Èisovic do Mníšku pod Brdy je posunut o 11 minut døíve (návaznost v Mníšku pod Brdy
na linku smìr Praha i Dobøíš
u spoje v z Mníšku pod Brdy do Jílovištì se ruší zají�dìní do zastávky Mníšek pod Brdy, závod
(èasové polohy v úseku Mníšek p. B., Èisovická - Jílovištì se nemìní)
spoj v z Mníšku p. B. se posunuje o 10 minut døíve (v zast. Jílovištì je zajištìna návaznost
na linku do Prahy)
spoj v z Mníšku p. B. se posunuje na odjezd (návaznost od Prahy i Dobøíše)

zavádí se nový spoj v z Mníšku p. B. do Bojova (návaznost od Prahy i Dobøíše)
spoj v z Mníšku pod Brdy se posunuje na odjezd (návaznost od Prahy i Dobøíše)
spoj ve z Jílovištì se pøevádí na linky a (viz výše), zavádí se nový spoj ve
z Mníšku p. B., který navazuje na linku z Prahy i z Dobøíše

zavádí se nový spoj ve z Malé Hraštice do Mníšku pod Brdy, kde navazuje linka do Prahy
(pøíjezd na Smíchovské nádra�í v )
zavádí se nový spoj v z Mníšku pod Brdy do Nové Vsi pod Pleší, který pokraèuje jako stávající
spoj do Nového Knína
posunuje se školní spoj v úseku Nový Knín Mníšek pod Brdy o 10 minut døíve (odjezd z Nového
Knína v ), v zastávce Mníšek pod Brdy, námìstí navazuje linka do Prahy
mezi Novým Knínem a Libèicemi jsou spoje posunuty na odjezd z Nového Knína v a z Libèic
na odjezd v
spoje ve a z Mníšku pod Brdy se posunují na odjezdy ve a ve a novì
navazují na linku z Dobøíše
spoj ve z Mníšku pod Brdy vyèkává v zastávce Nový Knín na linku 303730 z Dobøíše, odjezd
smìr Libèice z Nového Knína je posunut na

spoj ve z Dobøíše do Nového Knína se posunuje na odjezd ve a je urychlen na pøíjezd
do Nového Knína ve , kde navazuje linka smìr Nová Ves pod Pleší a Mníšek pod Brdy

Na trati a� do Dobøíše mù�ete v rámci pøíslušných tarifních pásem také pou�ívat pøedplatní
jízdenky Pra�ské integrované dopravy. Pokud vlastníte pøedplatní kupon na autobusy PID, je mo�né
jej pou�ít také ve vlaku. Existují i levnìjší kupony PID, které platí pouze ve vlacích (podrobnìji viz
Tarif PID).

V rámci Pra�ské integrované dopravy mù�ete uskuteènit celou cestu na jednu jízdenku, a to bez
ohledu na dopravce a poèet pøestupù (podrobnìji viz Tarif PID). Je tedy napø. mo�né zakoupit
si jízdenku pro celou cestu z Malé Hraštice do Prahy na Václavské námìstí (za 36,- Kè), i kdy� bìhem
cesty vyu�íváte slu�eb dopravcù Bosák, s. r. o., Martin Uher, s. r. o. i Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
Dovolujeme si Vás zároveò upozornit na mo�nost zakoupení jízdenek v automatu na námìstí
v Mníšku pod Brdy, pøispìjete tak ke zrychlení odbavování v zastávkách. Pokud cestujete napøíklad
do zamìstnání èi do školy pravidelnì, mù�e pro Vás být výhodné pou�ívat pøedplatní jízdenky PID.

PRAHA, SMÍCHOVSKÉ NÁDRA�Í - Jílovištì, Cukrák - Mníšek pod Brdy, námìstí -
Mníšek pod Brdy, U Šibence - Kytín - Voznice - DOBØÍŠ, NÁMÌSTÍ

7:34

6:35 7:06 7:39

PRAHA, SMÍCHOVSKÉ NÁDRA�Í - Jílovištì, Cukrák - Mníšek pod Brdy, námìstí -
MNÍŠEK POD BRDY, STØÍBRNÁ LHOTA

6:40 7:50

7:10
7:05

17:30

PRAHA, SMÍCHOVSKÉ NÁDRA�Í - Praha, Zbraslavské námìstí - Jílovištì, Cukrák -
Jílovištì - Trnová ØITKA

19:49
21:13 20:57

22:04

DOBØICHOVICE, POŠTA - Dobøichovice, nádra�í - Èernolice - Øitka - Mníšek pod Brdy,
námìstí - MNÍŠEK POD BRDY, ZÁKLADNÍ ŠKOLA

5:30 5:34

9:00 8:00
14:31

JÍLOVIŠTÌ / BRATØÍNOV - Èisovice - MNÍŠEK POD BRDY, NÁMÌSTÍ

5:15

5:40

6:35

16:45 16:15

17:15
18:05 18:15

22:21 22:30

MNÍŠEK POD BRDY, NÁMÌSTÍ - Nová Ves pod Pleší, sanatorium - Nová Ves pod Pleší -
Malá Hraštice - Nový Knín - NOVÝ KNÍN, LIBÈICE

4:32
5:31

5:00

7:06
7:03

7:14
12:40 13:40 13:10 14:10

14:40
15:40

303730 PØÍBRAM, AUT. NÁDR. - Dobøíš, nám. - NOVÝ KNÍN

14:40 14:35
14:55
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6. bøezna 2005 Mníšku pod Brdy, Dobøíše a Nového Knína
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�ELEZNIÈNÍ TRA� 210 PRAHA - VRANÉ N. VLT. - ÈERÈANY / DOBØÍŠ

PØÍKLADY POU�ITÍ JÍZDENEK PID
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Martin UHER spol. s r. o.


