
Nové autobusové spoje zlepší spojení Chotěboře s Prahou 

 

 Od 2. září 2018 zavádí společnost Arriva Východní Čechy, a. s., na základě objednávky Kraje 

Vysočina na lince 600210 nové autobusové spoje mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Jde v prvé 

řadě o tři páry spojů, které se na této lince zavádějí o sobotách a nedělích a jejichž cílem je především 

usnadnit víkendové spojení Chotěboře (a dalších obcí na trase) s Prahou. Spoje vyjíždějí z Chotěboře 

od nádraží v 7.50, 11.50 a 15.50 (z náměstí o 5 minut později) a v Golčově Jeníkově navazují na rychlíky 

do Prahy, které ze zastávky Golčův Jeníkov – město odjíždějí v 8.38, 12.38 a 16.38 (přestupní doba je 

13 minut) a do Prahy hl. n. přijíždějí v 9.49, 13.49 a 17.49. Zpět se autobusy z Golčova Jeníkova vracejí 

v 9.26, 13.26 a 17.26, a navazují tak na rychlíky, které z Prahy hl. n. vyjíždějí v 8.05, 12.05 a 16.05 

(přestupní doba je 10 minut + dalších 5 minut autobusy v případě zpoždění vlaku ještě vyčkávají). Tyto 

autobusy doplní v neděli ještě čtvrtý, již existující pár spojů, který odjíždí z Chotěboře v 17.50 – 

k rychlíku s odjezdem z Golčova Jeníkova města v 18.38 (Praha hl. n. příjezd 19.49) – a zpět se vrací 

v 18.26 – od rychlíku s odjezdem z Prahy hl. n. v 17.05. Tento pár spojů bude nově v provozu také 

v pracovních dnech, přičemž spoj z Chotěboře dále zrychlí a zjednoduší podvečerní spojení 

z Chotěboře do Golčova Jeníkova (dosud bylo nutné přestupovat ve Vilémově). 

 V souvislosti s těmito novými spoji dochází k dalším změnám na zmíněné lince 600210 

Chotěboř – Golčův Jeníkov – Čáslav a také na lince 600250 Chotěboř – Uhelná Příbram – Vilémov – 

Golčův Jeníkov. K nejvýznamnějším patří tyto: poslední, podvečerní spoj linky 600210 ve směru Golčův 

Jeníkov nebude zajíždět do Vísky; spoj z Golčova Jeníkova do Vilémova v 19.23, který v pátek 

pokračoval až do Chotěboře, nově nepojede; poslední, podvečerní spoj linky 600250 bude v pracovních 

dnech vyjíždět z Chotěboře o 13 minut dříve (a končit ve Vilémově s možností přestupu na autobus do 

Golčova Jeníkova), v neděli o pět minut dříve (opět s možností přestupu na spoj do Golčova Jeníkova). 

 Závěrem připomeňme ještě další výhodná spojení z Chotěboře do Golčova Jeníkova 

k rychlíkům na Prahu a opačně prostřednictvím autobusové linky 600210 v pracovních dnech. Ve 

směru na Prahu lze doporučit spoje s odjezdem z Chotěboře 5.00, 6.40 a 15.50 (v Golčově Jeníkově s 

návazností na rychlíky s odjezdem 5.38, 7.38 a 16.38 a příjezdem do Prahy hl. n. v 6.49, 8.49 a 17.49). 

Ve směru od Prahy mají v Golčově Jeníkově návaznost na Chotěboř také rychlíky odjíždějící z Prahy hl. 

n. v 8.05, 14.05 a v 16.05 (přestupní doba se pohybuje od 10 do 33 minut). 

Bližší informace naleznete např. na internetovém vyhledavači www.idos.cz a na výlepových 

jízdních řádech. Zde také doporučujeme před cestou prověřit přesné odjezdové a příjezdové časy, 

včetně dob na přestup.  

Zároveň ještě připomínáme, že v autobusech a vlacích platí od 1. září 2018 sleva ve výši 75 % 

pro děti, mládež, studenty a důchodce (dle státem stanovených podmínek). 

 

 

 


