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linka 303 

trasa linky je zkrácena do Křenice (nejede do Říčan), a většina spojů je prodloužena ze Sibřiny do Křenice 

mimo obec Sluštice (dále do Říčan vede linka 686 s přestupem v Křenici) 

linka 329 

beze změny trasy a spojů – linka zůstává ve stávajícím režimu 

linka 366 

ruší se zajíždění vybraných spojů z Křenice do Sibřiny (včetně lokality Křenice, K Sibřině), toto spojení 

nahrazuje posílená linka 303 

linka 381 

úprava a posílení provozu linky, v úseku Praha – Zásmuky, část spojů je převedena ze současné linky 387 

linka 382 

posílení provozu linky v ranním a odpoledním období pracovního dne, vybrané spoje jedou přes zastávku 

Louňovice, celotýdenně zaveden spoj v 0:35 hod. z Prahy s návazností od posledního metra 

linka 383 

časové posuny spojů v koordinaci s ostatními linkami, v So+Ne prodlouženo více spojů do Zvánovic¨ 

linka 385 

ve špičkách pracovních dnů prodloužení spojů linky z Říčan přes Tehovec, Svojetice a Struhařov do 

Zvánovic 

linka 387 

změna trasování linky v úseku Kostelec n. Č.l. - Uhl. Janovice (obnovení původní trasy linky přes Nučice, 

Výžerky a Staňkovice), vybrané spoje jsou převedeny na linku 381 

linka 421 

zkrácení vybraných spojů v úseku Ždánice, U Jánů - Horní Kruty, resp. spoje pokračují jako linka 772 ve 

směru Vavřinec 

linka 423 

linka neobsluhuje část Škvorec, Třebohostice (nahrazuje nová linka 686), změny spojů v koordinaci s 

novou linkou 686, sjednocení rozsahu víkendového provozu 

linka 428 

linka zkrácena do trasy Jesenice - Říčany, Olivovna, ve zbytku trasy nahrazena linkami 557 a 435 

linka 435 

trasa linky z Hradešína prodloužena přes Doubek, Babice a Strašín do Říčan (s ukončením v zastávce 

Říčany, Wolkerova) 

linka 489 

v pracovní den beze změny, sjednocení rozsahu víkendového provozu 

 



linka 491 

časový posun vybraných spojů v pracovní den 

linka 492 

posun spojů z důvodu zachování návazností na spoje linky 382 

linka 494 

z důvodu zlepšení přehlednosti jízdního řádu je z linky 494 oddělena část spojů, které jsou označeny jako 

„nová“ linka 582 

linka 495 

stávající linka 495 mění číselné označení na 685 

linka 557 

linka rozšířená o úsek Babice - Mukařov, nahrazuje spoje původní linky 428 

linka 582 

zrušena ve stávající trase Říčany - Jevany, nově zavedena jako část původní linky 494 Strančice - Tehov - 

Světice – Říčany 

linka 654 

zrušena ve stávající trase, nahrazena linkou 659 

linka 659 

zjednodušení trasy mezi Kostelcem n. Č.l. a Českým Brodem, do Nučic a Výžerek zajíždějí pouze vybrané 

spoje, v úseku Kostelec - Výžerky koordinována s linkou 387, prodloužena do Stříbrné Skalice kde 

nahrazuje linku 654 

linka 660 

společně s linkou 659 omezení provozu v úseku Kostelec n. Č.l. - Český Brod 

linka 685 

nové označení pro původní linku 495, všechny spoje jsou prodlouženy až do Černých Voděrad 

linka 686 

nová linka v trase Úvaly - Škvorec - Zlatá - Sluštice - Křenice - Pacov - Říčany, v provozu celodenně, 

celotýdenně, v úseku Křenice - Říčany nahrazuje linku 303, v části Škvorec, Třebohostice linku 423 

linka 706 

trasa linky ze Skvrňova odkloněna, resp. prodloužena do Uhl. Janovic (náhrada současné linky 387) 

linka 770 

zrušení vložených spojů v úseku Uhl. Janovice – Sázava 

linka 772 

nahrazení současných školních spojů linky 706 v úseku Horní Kruty – Vavřinec 

linka 959 

nově v provozu celotýdenně v obou směrech v trase Kostelec n. Č.l. - Praha 


