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Mladoboleslavsko: Končí výluka na linkách PID 431, 434 

 

Od pondělí 20. února 2017 se vrací dva odpolední spoje na lince PID 431 Lysá nad Labem – Stará Lysá – 

Benátky nad Jizerou a na lince 434 Lysá nad Labem – Jiřice – Benátky nad Jizerou do původních časových 

poloh, končí výluka na trati ČD 231 a 232. 

 

Odpolední spoj linky 431 jede z Benátek opět už v 13:51, tedy o 5 minut dříve, o 4 minuty dříve odjede i spoj 

linky 434 od nádraží v Lysé nad Labem, odjíždět bude opět v 14:26. 

 

 

 

Mladoboleslavsko: Týdenní jarní prázdniny omezí provoz školních spojů 

 

Týdenní jarní prázdniny omezí od pondělí 27. února do pátku 3. března 2017 provoz školních spojů na 

Mladoboleslavsku. Nepojedou všechny, které mají ve svém záhlaví negativní značku [44]. Rychlíkové spoje 

z Mladé Boleslavi do Prahy a opačně jsou v tento týden většinou v provozu. Platné jízdní řády všech linek 

naleznete na našem webu. 

 

Další školní volno na Mladoboleslavsku představují velikonoční prázdniny ve čtvrtek 13. dubna a pak 

prázdniny letní od 3. července.  

 

 

 

Mladoboleslavsko: Od 5. března drobné změny u dvou linek 

 

Od neděle 5. března 2017 upravujeme mimořádně dva jízdní řády. Na lince 260040 Mladá Boleslav – 

Dobrovice – Chudíř pojedou dva odpolední spoje po 12. a 13. hodině o 5 minut dříve, tj. v 12:25 z Mladé 

Boleslavi, v 13:00 z Kosořic. Důvodem je včasný příjezd zaměstnanců na odpolední směnu do Mladé 

Boleslavi. 

 

Druhá změna je provedena na nové lince 541360 Liberec – Hodkovice nad Mohelkou – Mladá Boleslav. První 

ranní spoj z Mladé Boleslavi do Liberce pojede o 15 minut později, tj. v 5:25. Důvodem je umožnění 

přestupnosti od jiných spojů v Mladé Boleslavi.  

 

Jízdní řády jsou k dispozici na našem webu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokračování na další straně 

http://www.arriva-strednicechy.cz.arriva.beta.vizus.cz/pravidelna-doprava/provozni-oblast-mlada-boleslav/jizdni-rady-mladoboleslavsko/
http://www.arriva-strednicechy.cz/pravidelna-doprava/provozni-oblast-mlada-boleslav/jizdni-rady-mladoboleslavsko/
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Dobříšsko: Od 1. 4. integrace Sedlčanska a Novoknínka do PID 

 

Od 1. dubna 2017 dojde k rozšíření Pražské integrované dopravy na Sedlčansko a Novoknínsko. Změnami 

tras, rozšířením provozu nebo časovými posuny projdou i námi provozované linky.  

 

Jezdit začne nová linka 360 v trase Smíchovské nádraží – Štěchovice – Chotilsko – Sedlčany, odkud budou 

vybrané spoje pokračovat dále do Milevska, tam ale PID platit nebude, půjde totiž o linku SID D60 v trase 

Sedlčany – Milevsko, která nahradí námi dosud provozovanou dálkovou linku Praha – Sedlčany – Milevsko. 

Prodloužena bude například stávající linka 361 do trasy Smíchovské nádraží – Štěchovice – Nový Knín – 

Dobříš. Integrovány budou také linky Nový Knín – Živohošť nebo Nový Knín – Dražetice. Integrací získají 

cestující možnost zakoupit předplatní časové jízdenky a přestupovat na jednu jízdenku na MHD v Praze. 

 

Naše zrušené linky mimo systém PID 

 

136446 (D92) Praha – Sedlčany – Petrovice – Milevsko (nahrazeno linkami 360, D60) 

303051 (D51) Příbram – Dobříš – Nový Knín (nahrazeno linkami 361, D97, D98, D99) 

303052 (D52) Nový Knín – Chotilsko – Živohošť (nahrazeno linkou 439) 

303053 (D53) Nový Knín – Dražetice – Nový Knín (nahrazeno linkou 460) 

 

Naše nové linky SID 

 

303060 (D60) Sedlčany – Milevsko, což je náhrada za neintegrovanou část linky 136446 D92 Praha – 

Sedlčany – Milevsko. 

 

Další informace a předběžné jízdní řády jsou na webu ROPIDu.  

 

 

 

 

Jan Holub 

manažer osobní dopravy www.arriva-strednicechy.cz 

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. www.facebook.com/arrivasc 

 

Pokud chcete službu zasílání odhlásit, prosím, odpovězte na tento e–mail s požadavkem na její zrušení. 

https://ropid.cz/integrace-sedlcansko-2017/
http://www.arriva-strednicechy.cz/
http://www.facebook.com/arrivasc

