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Vážení cestující, ), v opaèném smìru je u nìkterých spojù v Jílovišti pøestup
! vybrané spoje linky  pokraèují z Øitky do Mníšku pod Brdy jako linka  (školní spoj až k základní 

od  dochází k rozšíøení provozu linek Pražské integrované dopravy (PID) v oblasti  škole) nebo je zajištìna v Øitce návaznost 
. To pøináší pøedevším možnost využívat výhodné pøedplatní ! na lince  je mezi Mníškem pod Brdy a Øitkou rozšíøen provoz náhradou za spoje linek  a  

jízdenky PID na všech spojích v úsecích Mníšek pod Brdy – Voznice – Dobøíš a Mníšek pod Brdy – Nový Knín. a zároveò dochází ke zlepšení spojení mezi Mníškem pod Brdy a Dobøichovicemi s návazností na vlak
! na lince  je zaveden nový veèerní spoj z Prahy (odj. ze Smíchovského nádraží ve 21:49 jako linka 

Páteøní linkou v oblasti se stává zrychlená linka  Praha, Smíchovské nádraží – Mníšek pod Brdy, 
), spoje odjíždìjící z Bratøínova vyèkávají na linku  ve smìru od Hvozdnice

námìstí – Kytín – Voznice – Dobøíš, námìstí, která má rozšíøený rozsah provozu a zvýšený poèet 
Poznámka: Linky 322 a 360  jsou v rámci zpøehlednìní vedení linek zrušeny, jejich spoje jsou pøevedeny 

spojù v kloubových vozech. V rámci vyhodnocení provozu stávajících linek v oblasti Mníšku pod Brdy 
na linky 318 a 449.

dochází dále ke zpøehlednìní vedení linek, nebo� spoje jsou soustøedìny do nižšího poètu linek. Výhodou 
je to, že není nutné vyhledávat spojení napøíklad mezi Prahou a Mníškem pod Brdy na mnoha jízdních 
øádech a spoje jsou rozložené do pravidelného (kratšího) intervalu. Cílem níže uvedených úprav je zlepšit 

PRAHA, SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Praha, Zbraslavské námìstí – Davle, u pomníku -dopravní obsluhu oblasti nejen pro spojení do Prahy, ale i v rámci regionu.
Bratøínov – Velká Leèice – NOVÁ VES POD PLEŠÍ
MNÍŠEK POD BRDY, NÁMÌSTÍ – Nová Ves pod Pleší, sanatorium - Nová Ves pod Pleší - Malá
Hraštice – Nový Knín - NOVÝ KNÍN, LIBÈICE

 PRAHA, SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Jílovištì, Cukrák – Mníšek pod Brdy, námìstí – Mníšek 
pod Brdy, U Šibence – Kytín – Voznice – DOBØÍŠ, NÁMÌSTÍ ! linka  zajiš�uje novì pøímé spojení z oblasti Nové Vsi pod Pleší a Velké Leèice do Prahy, zároveò jsou 
PRAHA, SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Jílovištì, Cukrák – Mníšek pod Brdy, námìstí – MNÍŠEK všechny spoje v dopoledním období pracovního dne prodlouženy do Prahy
POD BRDY, STØÍBRNÁ LHOTA ! ve veèerním období je spojení z Prahy do Bratøínova zajištìno návazností na linky ,  nebo  

v zastávce Davle, u pomníku
! linka  zajiš�uje novì pøímé spojení z Prahy pøes Mníšek pod Brdy do Dobøíše, a to vèetnì 

! na vybrané spoje linky  navazuje v Bratøínovì linka  do Mníšku pod Brdy
víkendových spojù 

! linka  nabízí pravidelné spojení mezi Mníškem pod Brdy a Novým Knínem, pøièemž v Mníšku pod Brdy 
! všechny spoje linek  a  jsou zrychleny vypuštìním zastávek Praha, Malá Chuchle až Praha, 

spoje navazují na linky  nebo  z Prahy
Lahovièky, pøièemž ve špièkách pracovního dne jsou spoje linky  vedeny jako rychlíkové

! v Nové Vsi pod Pleší mají linky  a  vzájemnou návaznost pro spojení z Velké Leèice do Nového 
! pro zrychlení pøepravy je ve smìru do Prahy na linkách  a  vypuštìna zastávka Mníšek pod Brdy, 

Knína a ve špièkách pracovního dne také do Mníšku pod Brdy
závod (je nahrazena zastávkou Mníšek pod Brdy, Pražská) a všechny spoje linky  jsou vedeny pøímo, 

! školní spoj z Velké Leèice do Nového Knína je veden po trase linek  a  jako pøímý
tj. bez zajíždìní do zastávky Mníšek pod Brdy, ÚVR (spojení je zajištìno linkou )

! školní spoj na lince  do Mníšku pod Brdy pokraèuje ve dnech školního vyuèování až k základní škole
! pro zlepšení dopravní obsluhy jsou zøízeny nové zastávky Mníšek pod Brdy, Pražská na linkách  a 

 èást spojù linky  má v zastávce Nový Knín také návaznost na linku 303730 smìr Dobøíš (Pøíbram)
 a Voznice, polesí na lince 

Poznámka: V rámci zpøehlednìní vedení linek jsou linky 320 a 388 zrušeny, jejich spoje jsou pøevedeny 
! v pracovní den je souhrnný interval linek  a  mezi Mníškem pod Brdy a Prahou v ranní špièce 10 až 

na linky 317, 321 a 488. S ohledem na rozšíøení linek Pražské integrované dopravy dochází také ke zrušení 
20 minut, v odpolední špièce 15 - 30 minut a v sedle a veèer 60 minut

linek 303560, 303660 a 303760, které jsou nahrazeny linkou 488. Linka 303660 je v úseku Dobøíš - Nový 
! o víkendu jezdí linky  a  mezi Mníškem pod Brdy a Prahou pravidelnì každých 60 minut, v sobotu 

Knín nahrazena linkou 303730 a linka 303720 je provozována pouze v trase Borotice - Nový Knín  
ráno a v nedìli odpoledne zkracují posilové spoje interval na 30 minut

Borotice, Dražetice (úsek Mníšek pod Brdy - Nový Knín je nahrazen linkou 488).
! v zastávce Jílovištì, Cukrák má èást spojù linek  nebo  v pracovní den návaznost na linku  
od Zbraslavského námìstí
! v zastávce Mníšek pod Brdy, námìstí navazuje na linky  nebo  v pracovní den linka  smìr 

Na trati  až do Dobøíše mùžete v rámci pøíslušných tarifních pásem také používat pøedplatní jízdenky Nová Ves pod Pleší, Malá Hraštice a Nový Knín
Pražské integrované dopravy. Pokud vlastníte pøedplatní kupon na autobusy PID, je možné jej použít také Poznámka: V rámci zpøehlednìní vedení linek jsou linky 320, 330 a 388 zrušeny, jejich spoje jsou 
ve vlaku. Existují i levnìjší kupony PID, které platí pouze ve vlacích (podrobnìji viz Tarif PID)pøevedeny na linky 317, 321 a 488. S ohledem na rozšíøení linek Pražské integrované dopravy dochází 

také ke zrušení linek 303020 a 303560, které jsou nahrazeny linkami 317, 321 a 488.

V rámci Pražské integrované dopravy mùžete uskuteènit celou cestu na jednu jízdenku, a to bez 
ohledu na dopravce a poèet pøestupù (podrobnìji viz Tarif PID). Je tedy napø. možné zakoupit si PRAHA, SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Praha, Zbraslavské námìstí – Jílovištì, Cukrák –  
jízdenku pro celou cestu z Malé Hraštice až do Prahy na Václavské námìstí (za 36,- Kè), i když bìhem Jílovištì – Trnová – ØITKA
cesty využíváte služeb dopravcù Bosák, s. r. o., Martin Uher, s. r. o. a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.  DOBØICHOVICE, POŠTA – Dobøichovice, nádraží – Èernolice – Øitka – Mníšek pod Brdy 
Dovolujeme si Vás zároveò upozornit na možnost zakoupení jízdenek v automatu na námìstí v Mníšku námìstí – MNÍŠEK POD BRDY, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
pod Brdy, pøispìjete tak ke zrychlení odbavování v zastávkách. Pokud cestujete napøíklad do zamìstnání JÍLOVIŠTÌ / BRATØÍNOV – Èisovice – MNÍŠEK POD BRDY, NÁMÌSTÍ
èi do školy pravidelnì, mùže pro Vás být výhodné používat pøedplatní jízdenky PID. 

! pro zlepšení dopravní obsluhy jsou zøízeny nové zastávky Mníšek pod Brdy, Pražská na linkách  a Vìøíme, že novì zavedené spoje pøispìjí ke zlepšení dopravní obsluhy Vašeho regionu!
 a Øitka, hlavní silnice na lince 

! Na lince  je mezi Jílovištìm a Prahou pravidelný interval v ranní špièce 20 minut (školní spoje 
v intervalu 10 minut), v odpolední špièce 30 minut, v dopoledním období 60 minut
! sobotní provoz linky  je omezen, pøièemž úspora je využita na rozšíøení poètu víkendových spojù 
na linkách  a 
! vìtšina spojù linky  má v zastávce Jílovištì, Cukrák návaznost s linkami  nebo 
! vybrané spoje linky  pokraèují z Jílovištì jako linka  smìr Mníšek pod Brdy (po trase pùvodní linky 

12.12.2004 Mníšku
pod Brdy, Dobøíše a Nového Knína
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