
ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY

644
zaměstnanců

571 řidičů
562 mužů

9 žen

442
autobusů

Historie společnosti ARRIVA STŘEDNÍ 
ČECHY, s.r.o. se začala psát 1. ledna 
2015, kdy byli do nově vzniklé společnosti 
sloučeni dopravci TRANSCENTRUM BUS 
Kosmonosy a BOSÁK BUS z Dobříše. 
Další etapa historie firmy začala 1. června 
loňského roku, kdy do ní fúzoval dopravce 
PROBO BUS z Králova Dvora a dvě 
provozní části z původní pražské Arrivy. 
Kořeny všech dopravců sahají hluboko 
do poválečných let, kdy se začala psát 
samostatná kapitola podniků ČSAD, které 
následně prošly po revoluci výraznými 
privatizačními změnami.

VOZOVÝ PARK
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY obsluhuje 
svými 442 autobusy rozsáhlé území. Jde 
o část hlavního města, dopravu zajišťuje 
také ve Středočeském, Libereckém, 
Královéhradeckém, Plzeňském 
a Jihočeském kraji. Společnost se dělí na 
jednotlivé provozovny, z nichž počtem 
autobusů je největší provoz Kosmonosy 
– Mladá Boleslav (105 autobusů), dále 
Příbram (87), Dobříš (59), Praha Smíchov 
a Stodůlky (54), Králův Dvůr – Beroun (53), 
Hořovice (44), Sedlčany (28) a nejmenší 
provozovnou jsou Domažlice s 12 autobusy. 
Skladbou jde o vozy s menšími rozměry 
přes standardní až po kloubové a některé 
z nich společnost nakoupila s pomocí 
evropských nebo státních dotací.

DOPRAVA
V rámci těchto krajů zajišťuje dopravce 
provoz v řadě integrovaných systémů, 
jde například o Liberecký IDOL, 
Královehradecké IREDO, v Praze a okolí 
jde o PID, ve středních Čechách o SID. 
Autobusy jezdí také v integrované 
dopravě Plzeňska nebo podle komerčního 
tarifu nejen v dálkové, ale i na vybraných 
regionálních linkách na Mladoboleslavsku 
a Domažlicku. Provoz zajišťuje celkem 644 
zaměstnanců, z toho je 9 řidiček a 562 
řidičů. 
Kromě smluvní a zájezdové dopravy je 
hlavní činností společnosti zajišťování 
provozu regionálních linek v různých 
dopravních systémech, dálkových linek 
nebo městské dopravy v Příbrami, 
Hořovicích a Berouně – Králově Dvoře. 
Právě zde je provoz MHD zajišťován pouze 
nízkopodlažními vozy. Autobusy vyjíždí také 
na přeshraniční linkovou dopravu do měst 
Furth im Wald, Cham nebo vzdáleného 
Passau. Celkem je provozováno 235 linek 
a v pracovní den vyjede podle současných 
jízdních řádů 3 672 spojů. Do své trasy 
vyjíždí pravidelně také velmi oblíbený 
cyklobus na Čerchov v Českém lese, 
další spoje vyráží do čím dál více turisty 
oblíbených Brd. 
Cestující mohou platit jízdné kromě 
hotovosti také pomocí čipových karet 
nebo bezkontaktními platebními kartami 

a obrátit se mohou na 8 dispečinků nebo na 
9 informačních kanceláří. 
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY zajišťuje 
například také přepravu fotbalistů 
prvoligového FK Mladá Boleslav na 
jejich zápasy nebo přepravu herců 
mladoboleslavského divadla na zájezdová 
vystoupení autobusy v jejich polepu. 
Významnou roli v zájezdové dopravě 
hraje také přeprava turistů z Asie při 
poznávacích cestách po republice pomocí 
vlastní incomingové služby.
Společnost se pyšní historickým autobusem 
RTO Lux. Cestující ho mohou pravidelně 
využívat při vyhlídkových jízdách, které jsou 
pořádány při každoročním Dni otevřených 
dveří, který se koná v září. Letos bude 15. 
září. Při této akci se objevuje i ROBUR, 
který byl v minulosti také ve vozovém 
parku, a zabezpečoval přepravu na hrad 
Karlštejn, tzv. Karlštejn bus. Společnost se 
prezentuje cestující veřejnosti na zmíněném 
Dni otevřených dveří nebo například 
mikulášskými jízdami či pravidelnou akcí na 
Mladoboleslavsku, kdy vozí v autobusech 
vyřazené knihy z místních knihoven. Tradici 
mají také soutěže pro místní základní školy.

PROVOZOVNY (viz mapa)

1 Kosmonosy – Mladá Boleslav, 2 Příbram, 
3 Dobříš, 4 Praha Smíchov a Stodůlky, 
5 Králův Dvůr – Beroun, 6 Hořovice, 
7 Sedlčany, 8 Domažlice
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