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Od začátku března hlásí regionální spoje drobné změny
Neděle 1. březen 2015 je dnem, kdy dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. mírně upraví vybrané
jízdní řády. Důvodem jsou nové požadavky některých obcí, případně reakce na vyhodnocení provozu.
Nejvíce drobných časových posunů a úprav je provedeno v okolí Mnichova Hradiště tak, aby byl
cestujícím nabídnut větší komfort v možnostech vzájemných přestupů a případně vyřešeny i jejich další
požadavky.
Na lince 260880 z Mladé Boleslavi přes Sobotku do Jičína bude o 10 minut opožděn dopolední spoj na
této trase. Nově vyjede z Mladé Boleslavi až v 10:45. Důvodem je požadavek na možnost přestupu na
tento spoj v Sobotce. V 11:25 tady bude možné ve směru do Jičína přestoupit z linky 670365 od Žďáru,
Libošovic a dalších obcí. Kvůli školákům se posunou také tři spoje na lince 260910 z Mladé Boleslavi
přes Kosmonosy, Stakory a Kněžmost do Kamenice. Původní spoj v 12:10 z Mladé Boleslavi pojede o 5
minut dříve, naopak původní spoje v 14:15 z Mladé Boleslavi a v 15:10 z Kněžmosta vyjedou nově o pět
minut později.
Požadavky obcí na úpravu jízdních řádů řešil dopravce také na Bělsku. Lidé z Bezdědic a Březovic
dostanou možnost cestovat z Mladé Boleslavi i po noční směně. Na začátek pracovní směny je vozí
pravidelně linka 260570, po jejím skončení ale nebyl vhodný spoj. Nově bude možné jet v 6:15 z Mladé
Boleslavi linkou 260120 do Plužné a zde přestoupit na linku 260520 do Březovic a Bezdědic. Z tohoto
důvodu jsou provedeny další drobné změny. Na lince 260520 jede spoj v 6:20 z Bělé pod Bezdězem o
10 minut později a o 5 minut později pojedou i školáci na této lince od Bezdědic do Bělé. Odpolední spoj
v 16:25 na této lince bude na základě požadavků obcí opožděn na 16:35 a zkrácen do Březovic. Do
Vísky a Bezdědic bude možné přestoupit na linku 260570, která sem pojede. Důležitá změna je
provedena na zmiňované lince 260570 z Mladé Boleslavi přes Katusice a Březovice do Bezdědic. Spoj v
16:35 z Mladé Boleslavi je prodloužen do celé trasy a jede až do Bezdědic. V opačném směru jede také
upravený spoj v 17:20 z Bezdědic do Mladé Boleslavi.
Na rychlíkové lince 260230 z Mnichova Hradiště do Mladé Boleslavi pojede první ranní spoj o 5 minut
dříve, již v 4:55 a školní rychlík vyjede ze zastávky Mnichovo Hradiště, za zámkem o 5 minut dříve, tedy
v 7:00, z náměstí pak podle původního jízdního řádu v 7:10. Kvůli častému zdržení pojedou spoje na
lince 260240 z Průmyslové zóny Plazy dříve. Ze zastávek Mladá Boleslav, Škoda PC; Mladá Boleslav,
SAS Autosystemtechnik a Řepov, hl. sil. jedou všechny spoje této linky o 2 minuty dříve, ze Zalužan již
podle předchozího jízdního řádu. O pět minut dřív vyjede také spoj na lince 260250 z Mladé Boleslavi do
Mnichova Hradiště, nově vyjede v 7:05 místo v 7:10.
Často opožděný školní spoj na lince 260280 z Hlavice přes Jivinu do Mnichova Hradiště vyjede nově o
pět minut dříve v 7:00, aby se eliminovala část případného zpoždění. Školní spoj, který jezdí z horní
části obce Klášter do Mnichova Hradiště, bude mít novou zastávku Klášter Hradiště n. Jiz., Severní v
Severní ulici. Ke změně dochází také na lince 260310. Školní spoj z Vicmanova v 6:40 pojede nově v
celé trase o 5 minut dříve. Z Mnichova Hradiště na Sychrov a Hoření Kruhy budou zrušeny prázdninové
spoje v 14:45 a 15:05 a pojedou vždy v každém období v původní čas 15:15 a 15:35. O pět minut
později pojede jeden odpolední okružní spoj na lince 260390 z Mnichova Hradiště na Loukov, Sezemice
a Chocnějovice. Nový čas odjezdu je stanoven na 13:55. Časové posuny budou provedeny také na lince
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260370. Ranní rychlíkové spoje z Mladé Boleslavi ve směru na Hubálov pojedou o 5 minut dříve, tj. v
5:30 a v Mnichově Hradišti vyčkají na příjezd linky 260510 od Bělé pro přestup. O pět minut dříve jede
také původní spoj v 6:35 z Mnichova Hradiště na Žehrov a v 7:00 zpět. Nové odpolední spoje v 16:20 z
Mnichova Hradiště a v 16:45 z Žehrova pojedou o 10 minut později kvůli novému přestupu z linky od
Mladé Boleslavi.
Nově platné jízdní řády a kompletní popis změn nabízí dopravce na svém webu www.arrivastrednicechy.cz!

Dobříšsko: U vybraných linek se 1. března mění jízdní řád
S první březnovou nedělí se mění vybrané jízdní řády linek na Dobříšsku. Jde o linky zařazené do
Středočeské integrované dopravy D51, D53, D55, D57 a linky směřující od Příbrami a Dobříše do Prahy
D97, D98 a D99.
Na linkách D53, D55 a D57 jsou provedeny minimální změny. Například na D53 z Nové Knína přes
Dražetice do Nového Knína nebo D55 z Dobříše do Hřiměždice jedou první ranní spoje o 5 minut dříve,
na lince D57 z Višňové přijede první ranní spoj také o pět minut dříve.
U linky D51 z Příbrami přes Dobříš do Nového Knína je změn o něco více. Na základě podnětů
veřejnosti i obcí dochází k několika drobným časovým posunům. Odpolední spoj v půl třetí z Příbrami
pojede v celé trase, spoj v 15:10 z Příbrami do Dobříše bude provozován na lince D99 a odpolední
školní spoje v 14:00 z Dobříše a v 14:15 ze Staré Huti jsou zrušeny.
Změny provedl dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY také na linkách D97, D98 a D99, které jezdí od
Příbrami a Dobříše do hlavního města. Dvě z nich budou zastavovat všemi spoji v zastávce Dubno,
restaurace, vybrané spoje pak zajedou také do Voznice nebo stanice Praha, Lahovičky. Spoj v 13:20 z
Prahy do Dobříše je z linky D97 přesunut na linku D98 s odjezdem z hlavního města v 13:45. Stejně tak
se přesouvá i původní večerní spoj v 19:55 z linky D97 na D98 s odjezdem o 15 minut dříve. Kromě
drobných časových posunů pojede například poslední spoj z Prahy na lince D98 o pět minut později, tj.
v 23:15 a příjemnou změnou pro ranní spojení do Prahy bude také skutečnost, že spoj v 5:55 z Dobříše
pojede každý pracovní den. Na lince D99 je zaveden nový spoj v 15:10 z Příbrami do hlavního města
náhradou za zrušený spoj v obdobné trase na lince D51.
Nově platné jízdní řády a kompletní popis změn nabízí dopravce na svém webu www.arrivastrednicechy.cz!

Dobříšsko: Stavba kanalizace ve Štěchovicích změní linku PID 440
Od neděle 1. března 2015 dojde kvůli výstavbě kanalizace a vodovodu ve Štěchovicích k dočasné
změně na lince PID 440. Linka vedena v náhradní trase Štěchovice – Davle, obec – Hvozdnice –
Štěchovice, Masečín. Bez náhrady budou po dobu stavebních prací zrušeny zastávky Štěchovice,
Masečín, Chrástky a Štěchovice, Nad horou. Zastávky v úseku Davle, U Kilána – Hvozdnice, chaty jsou
zařazeny do tarifního pásma 2, 3. Obsluhu Masečína zajistí také odkloněná linka 314. Výlukový jízdní
řád nabízí dopravce na svém webu www.arriva-strednicechy.cz, je také na webu www.ropid.cz!
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Přejeme Vám pohodovou cestu veřejnou dopravou.

Jan Holub
manažer dopravy
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
T 326 712 019
www.arriva-strednicechy.cz
www.facebook.com/arrivasc
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