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ARRIVA Střední Čechy: Nový jízdní řád přináší více spojení do Prahy a nové zastávky
Neděle 13. prosinec 2015 – to je den, kdy se v celém Česku změní jízdní řády veřejné dopravy. Nejinak tomu
bude i u dopravce ARRIVA Střední Čechy, který operuje na Mladoboleslavsku. Žádné zásadní změny ale
nečekejte, některé autobusy pojedou o pár minut jinak. Spojů mírně přibude, nejvíce pak mezi Mladou
Boleslaví, Benátkami nad Jizerou a Prahou, kde kromě pracovních dnů přibude nové spojení i v neděli. V
provozu budou také dvě nové zastávky Horní Bukovina a Zvířetice.
Zlepšení spojení hlavně v letních měsících se dočkají například cestující z Jizerního Vtelna a Bezna. Spoj v
18:30 na lince 260030 bude jezdit i o prázdninách. Podobně na tom budou cestující z Katusic nebo Bukovna,
spoj v 5:55 linky 260570 do Mladé Boleslavi bude jezdit také o prázdninách. Spojení na všechny tři pracovní
směny, včetně neděle, nabídnou do Průmyslové lokality Plazy nově linky 260005 a 260240 od Mnichova
Hradiště a Bakova nad Jizerou. Mimoňská linka 260005 bude ve večerních hodinách prodloužena do
zastávek Řepov, hl. sil.; SAS Autosystemtechnik a Škoda PC.
„Měníme také dopravní obslužnost obce Lhotky a Plazy“, říká manažer dopravy Jan Holub. Kromě stálé linky
260140 ji v těchto místech nahradí o prázdninách v obdobných časech rožďalovická linka 260110. Doprava se
neruší, místní budou o prázdninách využívat jen jinou linku.
Drobných změn se dočká také linka 260010 mezi Mladou Boleslaví, Pískovou Lhotou, Brodcemi a Benátkami.
Spoj v 6:00 z Mladé Boleslavi a 6:15 z Benátek pojede i o prázdninách, kdežto spoj v 4:40 z Benátek o
prázdninách nepojede a cestující mohou využít souběžný spoj linky 260812 od Tuřic. Spoj v 6:20 ze Zalužan
do Benátek bude nově zajištěn na lince 260812. Tato linka zajistí nově také ve směru od Benátek spojení na
noční směnu do Průmyslové zóny v Zalužanech, dojede sem každý pracovní den v 21:15. Poslední večerní
spoj linky 260010 v 22:30 z Mladé Boleslavi pojede v Benátkách nad Jizerou až na Husovo náměstí.
Podle jednatele společnosti Martina Bělovského se nového spojení dočkají také školáci z učiliště v Hubálově.
Každý pátek pro ně vyjedou na lince 260380 nové spoje v 12:00 z Mnichova Hradiště a v 12:20 z Hubálova,
na konečné zastávce je zajištěna návaznost na další linky ve směru do Mladé Boleslavi a jiných cílů. Na lince
260390 bude rozšířen provoz dosavadního školního spoje v 12:50 na každý pracovní den a spoj s odjezdem v
16:50 nebude končit v Loukově, ale dojede až do Mnichova Hradiště. Linka 260280 na Hrubý Lesnov a
loukovská 260390 si v zastávce Mnichovo Hradiště, náměstí vzájemně vymění odjezdové stanoviště. Linka
260280 pojede nově od změny jízdního řádu ze stání číslo 3, linka 260390 se přestěhuje na čtyřku.
„Lepšího spojení se dočkají také cestující na lince 260890 Mladá Boleslav – Dlouhá Lhota – Libáň, i když je i
nadále bude zdržovat výluka kvůli uzavřenému mostu v Sukoradech“, podotýká Jan Holub od dopravce Arriva.
Spoj v 15:55 pojede z Bačalek dál přes Dětenice a Kozodírky až do Libáně. Odpolední školní spoje po 15.
hodině z Března do Sukorad a na Petkovy pojedou nově každý školní den, tedy i ve středu a v pátek. A spoj
po půl čtvrté z Libáně pojede až do Mladé Boleslavi, sloučen je se spojem v úseku Bačalky – Mladá Boleslav
s původním odjezdem po 16. hodině.
„Vypravíme řadu nových spojů do hlavního města“, připomíná jednatel Martin Bělovský. Nové spoje zavádí
dopravce i v relaci Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou – Praha. Nový spoj v 17:45 z Prahy do Benátek nad
Jizerou zlepší komfort dopravy kvůli častému přeplnění spoje v 17:50 do Mladé Boleslavi. Se změnou jízdního
řádu se z něho stane ve dnech školního vyučování rychlík do Mladé Boleslavi, který nepojede do Benátek a
sem pojede nový spoj v 17:45 na lince 260007. Navíc k radosti místních dojede až do zastávky na Husově
náměstí. Z Husova náměstí a z autobusového nádraží v Benátkách jedou do Prahy ještě nové spoje v 8:30 a
18:10.
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Z Prahy do Mladé Boleslavi se zavádí ve dnech školního vyučování ještě brzký ranní spoj v 5:30 na lince
260811, který zajíždí do Benátek nad Jizerou. Z Mladé Boleslavi přes Benátky do Prahy jede na této lince
nový zrychlený spoj v 10:55, ten vyjíždí už ze zastávky Kosmonosy, Transcentrum v 10:40 a ještě odpolední
spoj s odjezdem 17:05. Rozšířen je také provoz u večerních rychlíkových spojů v 19:35 z Mladé Boleslavi a v
20:35 z Prahy, spoje pojedou nově i o prázdninách. Podle Jana Holuba je dobrou zprávou i zrychlení prvního
ranního spojení do Prahy. „Spoj v 4:15 z Mladé Boleslavi nebude v Praze zajíždět na stanici Huntířovská,
bude tak rychlejší a levnější“, říká Holub.
Nové spoje jedou nejen v pracovní dny, ale také v neděli a ve státní svátek. „O ně je mezi cestují v posledních
měsících velký zájem, vyjdeme jim proto vstříc“, doplňuje Holub. Nově je na lince 260810 zřízen ranní spoj v
trase Mnichovo Hradiště – Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou – Praha s odjezdem z výchozí stanice v
6:45, v opačném směru vyjíždí z Prahy v 9:45. Uspíšen o 15 minut je také spoj s původním odjezdem v 9:45 z
Mnichova Hradiště ve stejné trase, nově vyjede už v 9:30.
Radost jistě udělají také dvě nové zastávky. První z nich vzniká přímo v obci Horní Bukovina a využívat ji
bude školní spoj linky 260310 z Vicmanova do Mnichova Hradiště. Druhou zastávku zřizujeme v obci
Zvířetice. Zajíždět sem bude pěti školními spoji linka 260560 od Mladé Boleslavi, Bakova nad Jizerou a
Bítouchova. „Dohoda o nových zastávkách byla s obcemi jednoduchá a vzájemná. Uvědomujeme si nutnost
bezpečné dopravy školáků“, uzavírá jednatel Arrivy Střední Čechy Martin Bělovský.
Popis jednotlivých změn a nové jízdní řády nabízí dopravce na svém webu www.arriva-strednicechy.cz!

Předem děkuji za prezentaci
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