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Dopravci PID

Uzavírka komunikace v obci Bohutín

Zakresleny pouze linky dotčené výlukou.

Prosím, sledujte výlukové jízdní řády.
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Zastávky „Bohutín, Havírna“, „Bohutín“,
„Bohutín, zbrojnice“, „Bohutín, bytovky“,
„Bohutín, hřiště“ jsou zrušeny.

Vážení cestující, z důvodu úplné uzavírky 
silnice I/18 v Bohutíně dochází od 2. 9. do 
23. 12. 2022 k následujícím změnám 
autobusových linek PID.

Linka 509 je zkrácena a ukončena v 
zastávce „Bohutín, Vysoká Pec, sídl.“ Její provoz je v 
pracovní dny rozšířen o 2 páry spojů v dopoledním sedle.
Linka 521 je v úseku „Bohutín, škola“ – „Příbram, sídl. 
K l a d e n s k á “ 
o b o u s m ě r n ě 
odkloněna po 
objízdné trase přes 
obce Vysoká u Př. a 
Narysov. Na objízdné 
trase jsou zřízeny 
pouze zastávky „Vysoká u Př., Rusalka“; „Příbram, Zdaboř, Žežická“ a „Příbram, 
Zdaboř, Nemocnice“. Ostatní zastávky na objízdné trase linka projíždí. V pracovní 
dny je zvýšen počet spojů zajíždějících do obce Láz jako náhrada za zkrácenou 
linku 509.
Linka 567 je v úseku „Bohutín, škola“ – „Příbram, Školní kruhový objezd“ 
obousměrně odkloněna po objízdné trase přes obce Vysoká u Př. a Narysov s tím, 
že zastavuje na všech zastávkách po této trase.
Časové polohy jednotlivých spojů jsou zachovány nebo upraveny jen velmi mírně, 
což se týká především spojů linky 521 mimořádně zajíždějících do Lázu. Přímé 
spoje Rožmitál p. Tř. – Praha jsou zachovány. Zastávka „Bohutín, škola“ je 
umístěna na silnici III/1914 (směr Vysoká).
Po dobu výluky jsou v Bohutíně bez obsluhy zastávky: Havírna; Bohutín; 
Zbrojnice; Bytovky a Hřiště.
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