TISKOVÁ INFORMACE 27. 8. 2012
TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA

Od září platí změna sedmi jízdních řádů. Nové spoje do Benátek, úpravy na pražských linkách v Brandýse!
Od neděle 2. září 2012 mění dopravce Transcentrum bus, s.r.o. sedm jízdních řádů. Důvodem je zprovoznění
mostů v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, přidání sobotních spojů mezi Mladou Boleslaví a Benátkami
nad Jizerou a dřívější odjezd z Bezdězu do Bělé pod Bezdězem!
Na lince 260010 Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou jsou zavedeny nové sobotní spoje ve 4:10 z Mladé Boleslavi do
Benátek nad Jizerou a v opačném směru ve 4:45 z autobusového stanoviště v Benátkách nad Jizerou do Mladé
Boleslavi.
Pro zlepšení návaznosti v Bělé pod Bezdězem ve směru na Mladou Boleslav a Prahu dojde k drobnému posunu dvou
spojů na lince 260580 Bělá pod Bezdězem – Bezděz – Doksy. Původní spoj z Bělé na Bezděz v 5:42 pojede o 5 minut
dříve, stejně tak i spoj v 6:03. Vyjede už v 5:58, aby měl dřívější příjezd do Bělé pod Bezdězem a zajistil zde návaznost
na linku do Mladé Boleslavi a Prahy.
Linka 260007 Mladá Boleslav – Horky nad Jizerou – Praha bude opět zastavovat ve stanicích Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, Školní a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, náměstí. Spoje této linky již nebudou jezdit přes stanici
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, aut. st., odtud se spoje přesouvají do zastávky Školní. Díky změně trasy po
otevření mostů v Brandýse bude zrychlena jízdní doby při dojezdu do Prahy.
Také na lince 260550 Kropáčova Vrutice – Mečeříž – Praha jsou zrychleny jízdní doby spojů díky zrušení objízdných
tras v Brandýse. Všechny spoje budou opět zastavovat ve stanici Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Školní.
Naopak o pět minut delší jízdní dobu budou mít spoje linky 260590 Bělá pod Bezdězem – Bezno – Praha, všechny totiž
budou zajíždět do Brandýsa. Spoje, které jedou do Prahy a obráceně, pojedou opět přes zastávky Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, Školní a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, U soudu.
Většími úpravami projde linka 260810 Mnichovo Hradiště – Mladá Boleslav – Praha. V Brandýse bude zastavovat ve
stanicích Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Školní a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, U soudu, navíc dojde u
řady spojů ke zkrácení jízdní doby kvůli zrušení objížďkové trasy. Všechny spoje budou nově zastavovat ve stanici
Benátky n. Jiz., Kbel pro komplexní obsluhu této městské části Benátek nad Jizerou. Spoje v 6:10 a 12:00 z Mnichova
Hradiště a 14:00 z Mladé Boleslavi vynechají zastávky 9. května, u parkoviště a Podolec v Mladé Boleslavi a pojedou
nově přímější trasou přes stanice U Sportu a Náměstí Republiky. Stejně tak i spoje z Prahy s odjezdy v 6:15 a 6:40.
Díky této kratší trase mohou být v některých relacích levnější jízdenky.
Dříve do Prahy dojedou i spoje na lince 260812 Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou – Praha. Většinou to je mezi 5 a
10 minutami. Všechny spoje obsluhují v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi své původní zastávky, tj. Sídiště;
Školní; Náměstí. Spoj v 5:35 z Mladé Boleslavi nebude zajíždět na zastávku Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
VDO a spoj ve 12:25 nepojede na stanici Praha, Huntířovská, čímž dojede na Černý Most o poznání dříve, navíc může
být v rámci některých relací levnější i jízdenka. Spoje z Prahy pojedou většinou o 5 až 10 minut později, kvůli zrušení
objížďkových tras dochází ke zkrácení jízdních dob.
Jízdní řády všech těchto linek jsou k dispozici na webu dopravce Transcentrum bus, s.r.o. www.transcentrumbus.cz!
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Třídenní uzavírka Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi
Od čtvrtka 30. srpna do soboty 1. září 2012 bude uzavřeno vždy v odpoledních hodinách Staroměstské námětí
v Mladé Boleslavi. Důvodem je start, průběh a cíl třetího ročníku Oldtimer Bohemia Rally. Dotkne se
pravidelného provozu regionálních autobusových linek 260002, 260004, 260010, 260570, 260810, 260812, 260850,
260860, 260992.
Uzavřené náměstí tyto linky objedou náhradní trasou po Jičínské ulici a rychlostní silnici R10 s napojením do svých
standardních tras ve vyznačených stanicích. Jako náhradní zastávka bude ve většině případů sloužit stanice Mladá
Boleslav, U Sportu. Uzavřeny budou naopak zastávky 9. května u parkoviště; Podolec; Na Hejtmánce; Bezděčín (mimo
linek 260010, 260810, 260812, 260992 vedených do Benátek nad Jizerou); Akuma; Čejetičky, most; Neuberk; Vinec,
odb.; Čejetičky, mlékárna; Čejetice, odb.
Podrobné dopravní opatření pro všechny tyto zmíněné linky je přílohou.

Uzavírka silnic u obce Mcely zkomplikuje dopravu
V termínu od 25. do 30. srpna bude uzavřen průtah obcí Mcely, silnice II/275. Následně se přidá ještě uzavírka
kvůli opravě povrchu silnice II/275 od hranice okresu Mladá Boleslav až ke křižovatce se silnicí II/279, tj. ve
směru od Jabkenic až do obce Mcely ke křižovatce na Seletice.
Linka regionální dopravy 260930 Mladá Boleslav – Semčice – Mcely bude vedena náhradní trasou. Spoje, které jsou
vedeny až do Mcel, pojedou beze změny až do zastávky Charvatce, Květník a odtud po objízdné trase přes Chudíř,
Loučeň, Studce do Mcel. Po dobu uzavírky bude zrušena zastávka Jabkenice, hájovna a Mcely, Háje. Z důvodu náročné
objízdné trasy je nutné počítat s případným zpožděním vybraných spojů zmíněné linky.

Pokračuje řada uzavírek – v Mladé Boleslavi a Benátkách nad Jizerou
S nadcházejícím školním rokem a návratem školáků do autobusů je vhodné upozornit na omezení, která buď
zpožďují, nebo omezují jednotlivé linky a jejich zastávky. V Mladé Boleslavi je i nadále uzavřena Ptácká ulice.
V Benátkách nad Jizerou je to pak ulice Miroslava Soumara. Omezení stále platí i na 27. kilometru rychlostní
silnice R10 u Benátek nad Jizerou kvůli rekonstrukci mostu.
V Mladé Boleslavi je uzavřena Ptácká ulice v úseku od křižovatky s Nádražní ulicí k mostu do Čejetic. 14 linek proto
dopravce Transcentrum bus, s.r.o. přestěhoval ze zastávky Mladá Boleslav, Jaselská VZP do náhradní trasy přes
Staroměstské náměstí s dočasnou zastávkou Mladá Boleslav, 9. května u parkoviště umístěnou před magistrátní
budovou. Uzavírka se dotýká linek 260001, 260002, 260003, 260004, 260007, 260010, 260030, 260570, 260810,
260812, 260850, 260860, 260960 a 260992.
Pokračuje také uzavírka ulice Miroslava Soumara v Benátkách nad Jizerou. Linka 260011 z Předměřic a Kochánek
vynechává čtyři zastávky – Benátky n. Jiz., u mostu; Benátky n. Jiz., Obodř; Benátky n. Jiz., rozc. Sedlec a Kochánky,
V Kateřinkách. Všechny spoje naopak využívají zastávku Benátky n. Jiz., aut. st. Uzavírka se dotýká ještě dvou
školních spojů linky 260960 a jednoho spoje 260970. Obě linky nejedou do zastávek Benátky n. Jiz., u mostu a Benátky
n. Jiz., Obodř. Do Benátek míří objízdnou trasou přes Sedlec a Zdětín.
Na rychlostní silnici R10 u Benátek nad Jizerou se stále opravuje most. Nutné je v některých případech počítat s
drobným prodloužením jízdní doby na linkách, které míří z Benátek nad Jizerou do Prahy a obráceně. Autobusy
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využívají exit Tuřice nebo Brodce místo původního u Benátek nad Jizerou. V místě omezení se často tvoří dopravní
zácpy, které autobusy proti jízdnímu řádu zpožďují.

Kam pro čipovou kartu na regionální autobus? Až na čtyři místa!
Čipovou kartu pro levnější a rychlejší cestování regionálním autobusem je možné bezplatně vyřídit na čtyřech
místech Mladoboleslavska.
Přímo v Mladé Boleslavi v Informačním centru dopravce Transcentrum bus, s.r.o. na Autobusovém stanovišti. V
Mnichově Hradišti na Masarykově náměstí v Klubu s.r.o., v Bělé pod Bezdězem na Masarykově náměstí v
knihkupectví. Čtvrtým místem je opět knihkupectví, tentokrát v Benátkách nad Jizerou Na Burse.
Cena karty je 99 Kč, po zaplacení se stává majetkem cestujícího, její životnost je podle údajů výrobce karet 5 let. Při
pravidelném používání čipové karty cestující ušetří a urychlí odbavení v autobuse.

Žákovské průkazky nabízí pro cestu do školy levnější jízdné
Žákovské průkazky pro zvýhodněné jízdné žáků a studentů na další školní rok je možné zakoupit a nechat
potvrdit minimálně na čtyřech místech Mladoboleslavska – v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Benátkách
nad Jizerou a Bělé pod Bezdězem.
Průkazka musí být před ověřením správně vyplněna, opatřena fotografií a potvrzena školou! Její ověření vyjde na 40
korun. Podrobnosti k vyplnění a dalším náležitostem jsou zveřejněny na webu dopravce Transcentrum bus, s.r.o.
www.transcentrumbus.cz!
Průkazky jsou vydány ve dvou verzích – pro žáky do 15 let (sleva z plného jízdného 62,5 %) a pro studenty od 15 do 26
let (sleva 25 % z plného jízdného). Průkazka je platná ve chvíli, kdy je opatřena fotografií a potvrzena jak školou, tak i
místem pro ověření průkazek, což jsou obecně pobočky dopravců nebo Českých drah. Žákovské jízdné platí pro jízdu
ze zastávky bydliště žáka do zastávky nejbližší místu sídla školy, praxe, internátu nebo koleje.
Zakoupit a ověřit průkazku lze například v Mladé Boleslavi v Informačním centru dopravce Transcentrum bus, s.r.o. na
Autobusovém stanovišti. V Mnichově Hradišti na Masarykově náměstí v Klubu s.r.o., v Bělé pod Bezdězem na
Masarykově náměstí v knihkupectví nebo v Benátkách nad Jizerou v knihkupectví Na Burse.

Kosmonosy, dne 27. srpna 2012
Daniel Kučera
dopravní ředitel
kucerad@transcentrumbus.cz
Transcentrum bus, s.r.o., člen skupiny Arriva
Jan Holub
manažer dopravy
holubj@transcentrumbus.cz
Transcentrum bus, s.r.o., člen skupiny Arriva
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Třídenní uzavírka Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi
Od čtvrtka 30. srpna do soboty 1. září 2012 bude uzavřeno vždy v odpoledních hodinách Staroměstské námětí
v Mladé Boleslavi. Důvodem je start, průběh a cíl třetího ročníku Oldtimer Bohemia Rally. Dotkne se pravidelného
provozu linek 260002, 260004, 260010, 260570, 260810, 260812, 260850, 260860, 260992.
Uzavřené náměstí budeme objíždět náhradní trasou po Jičínské ulici a rychlostní silnici R10 s napojením ve
vyznačených stanicích. Jako náhradní zastávka bude ve většině případů sloužit stanice Mladá Boleslav, U Sportu.
Uzavřeny budou zastávky 9. května u parkoviště; Podolec; Na Hejtmánce; Bezděčín (mimo linek vedených směr
Benátky nad Jizerou); Akuma; Čejetičky, most; Neuberk; Vinec, odb.; Čejetičky, mlékárna; Čejetičky, odb.
Uzavírka je v termínech čtvrtek 30. srpna 16:30 až 22:30, pátek 31. srpna 16:00 až 22:00 a sobota 1. září 15:30 až
22:00. Pro cestující a zjednodušení orientace platí uzavírka v pracovní dny od 16:00 do 22:30, v sobotu už od 15:30.
ČTVRTEK 30. SRPNA A PÁTEK 31. SRPNA: Linka 260002 Mladá Boleslav – Bezno – Mělnické Vtelno
spoj

čas

jede

popis

15

17:15

PD

z Autobusového stanoviště jede do náhradní stanice U Sportu (17:20) a dále po Jičínské a
R10 do zastávky Písková Lhota, Zámostí. Vynechá stanice 9. května, u parkoviště; Akuma;
Čejetičky, most; Neuberk; Vinec, odb.

ČTVRTEK 30. SRPNA A PÁTEK 31. SRPNA: Linka 260004 Mladá Boleslav – Horky nad Jizerou - Chotětov
spoj

čas

jede

popis

9

17:40

PD

z Autobus. stanoviště jede do náhradní stanice U Sportu (17:45), dále po Jičínské a R10 do
zastávky Strašnov. Vynechá 9. května, u parkoviště; Podolec; Na Hejtmánce; Bezděčín.

ČTVRTEK 30. SRPNA A PÁTEK 31. SRPNA: Linka 260010 Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou
spoj

čas

jede

popis

29

16:00

PD

z Autobusového stanoviště jede do náhradní stanice U Sportu (16:05) a dále po Jičínské a
R10 do zastávky Bezděčín, zde se otočí a pojede dále ve směru na Pískovou Lhotu. Vynechá
stanice 9. května, u parkoviště; Podolec; Na Hejtmánce.

33

17:10

PD

z Autobusového stanoviště jede do náhradní stanice U Sportu (17:15) a dále po Jičínské a
R10 do zastávky Bezděčín, zde se otočí a pojede dále ve směru na Pískovou Lhotu. Vynechá
stanice 9. května, u parkoviště; Podolec; Na Hejtmánce.

37

20:00

PD

z Autobusového stanoviště jede do náhradní stanice U Sportu (20:05) a dále po Jičínské a
R10 do zastávky Bezděčín, zde se otočí a pojede dále ve směru na Pískovou Lhotu. Vynechá
stanice 9. května, u parkoviště; Podolec; Na Hejtmánce.

ČTVRTEK 30. SRPNA A PÁTEK 31. SRPNA: Linka 260570 Mladá Boleslav – Katusice – Bělá pod Bezdězem, Bezdědice
spoj

čas

jede

popis

13

16:35

PD

z Autobus. stanoviště jede Laurinovou ulicí a dále po Ptácké přes Podlázky do stanice
Dalovice, křiž. Vynechá 9. května, u parkoviště; Akuma; Čejetičky, mlékárna; Čejetice, odb.
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15

18:10

PD

z Aut. stanoviště jede Laurinovou ulicí a dále po Ptácké přes Podlázky do stanice Dalovice,
křiž. Vynechá stanice 9. května, u parkoviště; Akuma; Čejetičky, mlékárna; Čejetice, odb.

ČTVRTEK 30. SRPNA A PÁTEK 31. SRPNA: Linka 260810 Mnichovo Hradiště – Mladá Boleslav – Praha
spoj

čas

jede

popis

43

(17:10)

PD

z Autobusového stanoviště jede do náhradní stanice U Sportu (17:50) a dále po Jičínské a

17:45

R10 do zastávky Bezděčín, zde se otočí a pojede dále ve směru na Pískovou Lhotu.
Vynechá stanice 9. května, u parkoviště; Podolec; Na Hejtmánce.

ČTVRTEK 30. SRPNA A PÁTEK 31. SRPNA: Linka 260812 Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou – Praha
spoj

čas

jede

popis

33

18:25

PD

z Autobusového stanoviště jede do náhradní stanice U Sportu (18:30) a dále po Jičínské a
R10 do zastávky Bezděčín, zde se otočí a pojede dále ve směru na Pískovou Lhotu. Vynechá
stanice 9. května, u parkoviště; Podolec; Na Hejtmánce.

ČTVRTEK 30. SRPNA A PÁTEK 31. SRPNA: Linka 260850 Mladá Boleslav – Krásná Ves – Bělá pod Bezdězem, Březinka
spoj

čas

jede

popis

15

17:05

PD

z Aut. stanoviště jede do náhr. stanice U Sportu (17:10), dále po Jičínské a R10 do zastávky
Vinec, dolní část. Vynechá 9. května, u parkoviště; Akuma; Čejetičky, most; Neuberk.

ČTVRTEK 30. SRPNA A PÁTEK 31. SRPNA: Linka 260860 Mladá Boleslav – Dobrovice – Prodašice
spoj

čas

jede

popis

19

16:15

PD

z Autobus. stanoviště jede do náhradní stanice U Sportu (16:20) a dále po Jičínské a R10 do
zastávky Nepřevázka. Vynechá 9. května, u parkoviště; Podolec; Na Hejtmánce; Bezděčín.

21

17:15

PD

z Aut. stanoviště jede do náhr. stanice U Sportu (17:20), dále po Jičínské a R10 do zastávky
Nepřevázka, rozc. 1.3. Vynechá 9. května, u parkoviště; Podolec; Na Hejtmánce; Bezděčín.

ČTVRTEK 30. SRPNA A PÁTEK 31. SRPNA: Linka 260992 Mladá Boleslav – Strašnov – Benátky nad Jizerou
spoj

čas

jede

popis

11

16:45

PD

z Autobusového stanoviště jede do náhradní stanice U Sportu (16:50) a dále po Jičínské a
R10 do zastávky Bezděčín, zde se otočí a pojede dále na Strašnov. Vynechá stanice 9.
května, u parkoviště; Podolec; Na Hejtmánce.

SOBOTA 1. ZÁŘÍ: Linka 260812 Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou – Praha
spoj

čas

jede

popis

31

17:45

SO

z Autobusového stanoviště jede do náhradní stanice U Sportu (17:50) a dále po Jičínské a
R10 do zastávky Bezděčín, zde se otočí a pojede dále ve směru na Pískovou Lhotu. Vynechá
stanice 9. května, u parkoviště; Podolec; Na Hejtmánce.
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