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Letní měsíce upraví provoz autobusové dopravy 

 

Letní měsíce tradičně omezují autobusovou dopravu, spoje prořídnou kvůli prázdninám a na 

Mladoboleslavsku i kvůli celozávodní dovolené Škoda Auto! Školní prázdniny začínají v pondělí 3. července a 

končí v pátek 1. září. V tomto období tedy nepojedou všechny školní spoje.  

 

V období prázdnin se přidá na Mladoboleslavsku ještě jedno omezení – a tím je tradiční celozávodní dovolená 

v automobilce Škoda Auto. Letos je naplánována na tři týdny v termínu od 3. do 21. července. V této době 

nepojedou nejen výše uvedené školní spoje, ale navíc ani vybrané spoje zaměstnanecké. Jejich omezení má 

v jízdních řádech tradičně negativní značku [33].  

 

V době letních školních prázdnin neplatí žákovské ani studentské průkazy pro zvýhodněné jízdné. 

 

 

 

Nové spojení do Harrachova, nové spoje z Boleslavi do Prahy 

 

Od začátku prázdnin zajistí ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY po dohodě s Libereckým krajem novou víkendovou 

linku 671780. Její trasa je naplánována z Harrachova přes Desnou, Tanvald, Velké Hamry, Plavy, Držkov, 

Železný Brod, Turnov a Mnichovo Hradiště nebo Mladou Boleslav do Prahy. Linka bude v provozu každou 

sobotu, neděli a státní svátek od 1. července. Z Prahy vyjíždí v 10:20, z Harrachova v 16. hodin. 

 

Cestující mohou díky této lince využít nového spojení do významného horského letoviska v Krkonoších, kde si 

lze užít nejen zimní, ale i letní turistiku a místní tradice v podobě výroby skla. Turisté tady najdou i jiné vyžití 

než jen lyžování – od bobové dráhy přes lanovky, místní pivovar až po výšlapy do kopců a nádherné rozhledy. 

 

Na lince 260811 mezi Mladou Boleslaví a hlavním městem začne od 1. července jezdit nový spoj v neděli a 

státní svátek, vyjede v 8:30 z Kosmonos a v 8:45 z autobusového nádraží v Mladé Boleslavi nebo v 9:10 

z Benátek nad Jizerou do Prahy. V opačném směru bude každou neděli a svátek zaveden nový spoj na lince 

260812 s odjezdem v 20:00 z Prahy Černého Mostu, který pojede přes Brandýs, Benátky, Tuřice, Předměřice, 

Brodce a Pískovou Lhotu do Mladé Boleslavi. Spoj vhodně zajistí chybějící spojení na nedělní noční směnu, 

v Mladé Boleslavi pojede až do průmyslové zóny v Zalužanech. 

 

 

 

Mladá Boleslav: Uzavírky tří ulic zkomplikují provoz autobusů 

 

V době celozávodní dovolené v automobilce Škoda, v termínu od 3. do 24. července, budou v Mladé Boleslavi 

uzavřeny kvůli výstavbě přípojek části Ptácké, Havlíčkovy a Laurinovy ulice. 

 

Při uzavírce Laurinovy ulice za železničním přejezdem na Ptácké ve směru k bývalé dětské nemocnici budou 

vybrané spoje regionálních linek 260120 (Březinka), 260560 (Bítouchov), 260570 (Bezdědice) jezdit v 

objízdné trase. Žádná zastávka se neruší, možné je mírné zpoždění na dojezdu do Mladé Boleslavi. Platí od 

3. 7. 2017 do pondělí 10. 7. 2017. 

 

http://www.arriva-strednicechy.cz/res/archive/079/009796.pdf?seek=1498564069
http://www.arriva-strednicechy.cz/res/archive/079/009797.pdf?seek=1498564069
http://www.arriva-strednicechy.cz/res/archive/079/009798.pdf?seek=1498564069
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Největší komplikace budou při uzavírce části Ptácké ulice u zastávky Pod Skalou ve směru k železničnímu 

přejezdu. Linky 260120 (Březinka), 260500 (Bělá), 260540 (Bělá) a 260560 (Bítouchov) vynechají bez 

náhrady zastávky Mladá Boleslav, Pod Skalou a Mladá Boleslav, rozc. Podlázky. Pro tyto čtyři výše uvedené 

linky bude zastávka Mladá Boleslav, Jaselská VZP přesunuta obousměrně do zastávek Na výstavišti, 

důvodem je souběžná uzavírka v Havlíčkově ulici a nemožnost jiné náhradní trasy. Linky pojedou z 

autobusového nádraží do náhradní zastávky Na výstavišti, dále na kruhový objezd a z něho zpět po třídě 

Václava Klementa a okolo Bondy až na kruhový objezd do Kosmonos a po silnici I/38 do Debře s napojením 

do obvyklé trasy. Jízdné se nemění. Platí od úterý 11. 7. 2017 do pondělí 24. 7. 2017 

 

 

 

Mladoboleslavsko: Uzavírka mostu u Košátek mění dvě linky 

 

Uzavírka mostu u obce Košátky na Benátecku změní provoz linky 260920 Mladá Boleslav – Benátky nad 

Jizerou – Kojovice a 260960 Mladá Boleslav – Bezno – Benátky nad Jizerou. Omezení platí od 1. července 

2017 do konce října. 

 

Linky jedou mezi obcemi Košátky a Kojovice obousměrně objížďkovou trasou a proto je vydán objížďkový 

jízdní řád a vybrané spoje mohou vyjet z výchozích zastávek v Benátkách nebo Kojovicích až o 5 minut dříve. 

Jízdné se nemění. Zastávka Košátky je po dobu uzavírky přemístěna do prostoru křižovatky od Byšic na 

Střížovice, cca 50 metrů od obvyklých zastávek. Výlukové jízdní řády linek 260920 a 260960. 

 

Na Benátecku dál platí omezení kvůli uzavírce mostu v Dražicích (linky 260940, 260970, 260992, do odvolání) 

a u Zdětína (linky 260920, 260970, do cca poloviny listopadu). 

 

 

 

Mladoboleslavsko: Rally Bohemia omezí spoje v Hrdlořezích 

 

Kvůli konání jedné z rychlostních zkoušek Rally Bohemia je v sobotu 1. 7. 2017 uzavřen od 7:30 do 14:00 

průjezd obcí Hrdlořezy u Mladé Boleslavi.  

 

Z tohoto důvodu jsou spoje linek 260500 z Mladé Boleslavi do Bělé pod Bezdězem (odjezd v 13:35) a 260600 

z Bělé pod Bezdězem přes Mladou Boleslav do Prahy (odjezd v 9:05) vedeny v náhradní trase a vynechávají 

zastávky Hrdlořezy a Hrdlořezy, Přední důl. Náhradní zastávka je ve stanici Debř, hlavní silnice.  

 

 

 

Mladoboleslavsko: Uzavírka železničního přejezdu v Rohatsku 

 

Kvůli uzavírce železničního přejezdu mezi Rohatskem a Dolním Bousovem od pondělí 10. 7. 2017, 8:00 do 

středy 12. 7. 2017, 18:00 jedou linky 260000 Mladá Boleslav – Markvartice – Libáň a 260350 Mnichovo 

Hradiště – Dolní Bousov – Sobotka v objízdné trase.  

 

Obce Rohatsko a Bechov jsou obsluhovány, po dobu uzavírky je zrušena pouze zastávka Dolní Bousov, 

Příhonská. Kvůli delší objízdné trase je nutné počítat se zpožděním spojů v některých úsecích.  

 

 

 

 

 

http://www.arriva-strednicechy.cz/res/archive/079/009800.pdf?seek=1498564069
http://www.arriva-strednicechy.cz/res/archive/079/009799.pdf?seek=1498564069
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Léto je tady, zajišťujeme řadu cyklobusů 

 

Léto je tady! Pokud ho budete mít aktivní, můžete si ho užít s ARRIVOU – v sedle kola, s pádlem v ruce nebo 

jen po svých. Proto se Vám budou hodit informace o tom, jak si zjednodušit přepravu z místa na místo pomocí 

našich spojů. http://www.arriva.cz/media/novinky/leto-s-arrivou/ 

 

 

 

 

 

Jan Holub www.arriva-strednicechy.cz 

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

 

http://www.arriva.cz/media/novinky/leto-s-arrivou/
http://www.arriva-strednicechy.cz/
http://www.facebook.com/arrivasc

