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Seznam změn autobusových linek PID od 11. 
prosince 2022 v okolí Českého Brodu 

422 Kolín - Plaňany - Kouřim - Vitice - Český Brod 
Pracovní den i víkend 

1. Na lince dochází k uspíšení odjezdů všech spojů z Českého Brodu o 1 minutu dříve do polohy 

XX:15 a XX:45 pro zajištění lepší návaznosti na železniční spoje linky S1 (příjezd XX:04 a 

XX:34) 

2. Z důvodu změny železničních spojů na trati Pečky – Kouřim je u vybraných spojů zrušen 

pobyt v Kouřimi, to znamená, že budou pokračovat do Kolína ihned po svém příjezdu. Díky 

tomu dojde ke zkrácení cestovní doby například v relaci Oleška – Kolín. 

3. Na lince dochází k uspíšení odjezdů všech spojů z Kolína o 1 minutu dříve tak aby byl 

reflektován odjezd v XX:45 také na ostatních linkách. 

4. Přesné časové polohy včetně vyznačených vlaků z/do Prahy v samostatné příloze. 

661 Český Brod - Starý Vestec - Lysá n.L. 
Pracovní den  

1. Na lince dochází ke změnám časových poloh spojů z důvodu lepší návaznosti na vlaky jak 

v Českém Brodě tak v Lysé nad Labem, kde je kladen důraz na zajištění vždy prioritních 

směrů tj. ráno na vlaky do Prahy jak přes Český Brod tak přes Lysou nad Labem a 

odpoledne od vlaků z Prahy v obou stanicích.   

2. Nejvýznamnější změnou je vedení spěšných vlaků z/do Praze přes Český Brod v nových 

časových polohách. Jízdní doba Sp vlaků je oproti Os vlakům rychlejší o 15 minut. Tuto 

změnu reflektuje jízdní řád, kdy jsou spoje s odjezdy v 15:45, 16:45 a 17:45 posunuty o 10 

minut později do poloh: 15:55, 16:65 a 17:55 (Sp vlaky přijíždějí v 15:49, 16:49 a 17:49) 

3. Z důvodu změny železničních spojů na trati Pečky – Kouřim je u vybraných spojů zrušen 

pobyt v Kouřimi, to znamená, že budou pokračovat do Kolína ihned po svém příjezdu. Díky 

tomu dojde ke zkrácení cestovní doby například v relaci Oleška – Kolín. 

4. Na lince dochází k uspíšení odjezdů všech spojů z Kolína o 1 minutu dříve tak aby byl 

reflektován odjezd v XX:45 také na ostatních linkách. 

5. Přesné časové polohy včetně vyznačených vlaků z/do Prahy v samostatné příloze. 

Víkend 

6. Na lince dochází ke změnám časových poloh spojů z důvodu lepší návaznosti na vlaky jak 

v Českém Brodě tak v Lysé nad Labem, kde je kladen důraz na zajištění vždy prioritních 

směrů tj. ráno na vlaky do Prahy jak přes Český Brod tak přes Lysou nad Labem a 

odpoledne od vlaků z Prahy v obou stanicích.   

7. Většina spojů je uspíšena na odjezdu z Českého Brodu o 5 minut, aby byly zajištěny 

návaznosti na obou koncích linky. 

8. Přesné časové polohy včetně vyznačených vlaků z/do Prahy v samostatné příloze. 
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662 Čelákovice - Český Brod - Kouřim 
Pracovní den  

1. Na lince dochází ke změnám časových poloh spojů z důvodu lepší návaznosti na vlaky jak 

v Českém Brodě, tak v Čelákovicích, kde je kladen důraz na zajištění vždy prioritních směrů 

tj. ráno na vlaky do Prahy jak přes Český Brod, tak přes Čelákovice a odpoledne od vlaků 

z Prahy v obou stanicích.   

2. Zároveň jsou zachovány stávající návaznosti na linku PID 398 v Mochově z/do Prahy 

obousměrně celý den. 

3. Většina spojů je ve směru do Kouřimi uspíšena na svém odjezdu z Mochova o 2 minuty 

dříve do polohy XX:15 a XX:45, tak aby v Českém Brodě byla zajištěna lepší návaznost na 

železniční spoje linky S1 (příjezd XX:04 a XX:34) 

4. Nejvýznamnější změnou je posun spoje 1013: Čelákovice,Toušeňská (6:09) – Český 

Brod,žel.st. (7:01) o 15 minut později do nové polohy Čelákovice,Toušeňská (6:24) – Český 

Brod,žel.st. (7:15), aby školní děti nemusely jezdit příliš brzy. 

5. Na lince dochází k uspíšení odjezdů všech spojů z Kouřimi o 1 minutu dříve tak aby byl 

reflektován odjezd v XX:45 také na ostatních linkách v Českém Brodě a zároveň zachovány 

návaznosti na vlaky. 

6. Přesné časové polohy včetně vyznačených vlaků z/do Prahy v samostatné příloze. 

 

Víkend 

1. Na lince dochází ke změnám časových poloh spojů z důvodu lepší návaznosti na vlaky jak 

v Českém Brodě, tak v Čelákovicích, kde je kladen důraz na zajištění vždy prioritních směrů 

tj. ráno na vlaky do Prahy jak přes Český Brod, tak přes Čelákovice a odpoledne od vlaků 

z Prahy v obou stanicích.   

2. Zároveň jsou zachovány stávající návaznosti na linku PID 398 v Mochově z/do Prahy 

obousměrně celý den. 

3. Většina spojů je ve směru do Kouřimi uspíšena na svém odjezdu z Mochova o 2 minuty 

dříve do polohy XX:15, tak aby v Českém Brodě byla zajištěna lepší návaznost na železniční 

spoje linky S1 (příjezd XX:04 a XX:34) 

4. Přesné časové polohy včetně vyznačených vlaků z/do Prahy v samostatné příloze. 

 

 

Jízdní řády naleznete v samostatné příloze a cca 2 týdny před vyjetím také na webu www.pid.cz.  
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