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Seznam změn autobusových linek PID od 1. 
září 2022 v okrese Kutná Hora a Kolín 

421 Kolín - Svojšice - Kouřim - Sázava 
Pracovní den  

1. Spoj ve 14 hodin ze zastávky Ždánice u Jánů bud zkrácen do Horních Krut odkud bude 

pokračovat, jako spoj linky 772 do Vavřince  

2. Spoj ve 14 hodin ze zastávky Ždánice u Jánů bud zkrácen do Horních Krut odkud bude 

pokračovat, jako spoj linky 772 do Vavřince 

3. Spoj ve 15:34 ze zastávky Horní Kruty,Bohouňovice II bude výchozí z Horních Krut kde 

přijede jako přímý spoj linky 772 z Vavřince 

4.  Spoj ve 17:39 ze zastávky Horní Kruty,Bohouňovice II bude výchozí z Horních Krut kde 

přijede jako přímý spoj linky 772 z Vavřince 

5. V rámci přestupního uzlu Ždánice u Jánů dochází k úpravám návazných poznámek 

s ohledem na změny na lince 381 

Víkend 

6. V rámci přestupního uzlu Ždánice u Jánů dochází k úpravám návazných poznámek 

s ohledem na změny na lince 381 

424 Kolín - Toušice - Kouřim - Ždánice 
Pracovní den  

1. Spoj s odjezdem v 6:31 z Kouřimi do Ždánic bude nově veden v 6:17 z důvodu zlepšení 

přestupních vazeb v uzlu Ždánice u Jánů 

2. Spoj s odjezdem v 6:43 ze Ždánic bude nově veden v 6:31 z důvodu zlepšení přestupních 

vazeb v uzlu Ždánice u Jánů 

3. V rámci přestupního uzlu Ždánice u Jánů dochází k úpravám návazných poznámek 

s ohledem na změny na lince 381 

Víkend 

4. V rámci přestupního uzlu Ždánice u Jánů dochází k úpravám návazných poznámek 

s ohledem na změny na lince 381 

481 Soběšín - Uhlířské Janovice - Kutná Hora - Čáslav 
Pracovní den  

1. Spoj s odjezdem v 15:42 ze Soběšína bude nově veden v 15:52 z důvodu zlepšení 

přestupních vazeb od linky 387 v Uhlířských Janovicích 

2. Spoj s odjezdem v 4:46 z Čáslavi bude nově veden v 4:36 z důvodu zlepšení přestupních 

vazeb na linku 387 v Uhlířských Janovicích 

3. Spoj s odjezdem v 14:11 z Čáslavi bude nově veden v 14:21 z důvodu koordinace se spoji 

linky 381  
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487 Kolín - Uhlířské Janovice - Kácov - Vlašim 
Pracovní den  

1. Spoj s odjezdem v 5:08 z Vlašimi bude nově veden v 5:13 z důvodu zlepšení přestupní vazby 

v Uhlířských Janovicích na linku 706 ve směru Zásmuky  

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

1. Odpolední spoje s odjezdy z Českého Brodu v 13:55; 14:55; 15:55; 16:55; 17:55 a 18:55 

budou uspíšeny o 10 minut tj. do polohy XX:45 z důvodu zkrácení přestupní doby od vlaků.  

662 Čelákovice - Český Brod - Kouřim 
Pracovní den 

1. Spoj s odjezdem v 4:56 z Vykáně bude nově veden v 4:39 z důvodu vytvoření přestupní 

vazby v Kounicích na spoj linky 662 do Českého Brodu. 

2. Spoj s odjezdem v 7:42 z Vykáně bude nově veden v 7:37 z důvodu lepší návaznosti na 

začátek školního vyučování v Kounicích.  

681 Kolín - Suchdol - Uhlířské Janovice - Petrovice II 
Pracovní den  

1. Spoj s odjezdem v 6:28 z Kolína bude nově veden v 6:36 z důvodu lepší návaznosti na spoje 

linky 381 v uzlu Suchdol a lepší návaznosti na začátek školního vyučování na školách 

v Suchdole a U. Janovicích. 

2. Spoj s odjezdem v 6:30 z Uhlířských Janovic bude nově veden v 6:45 z důvodu lepší 

návaznosti na spoje linky 381 v uzlu Suchdol a lepší návaznosti na začátek školního 

vyučování na školách v Suchdole. 

740 Čáslav - Bratčice - Golčův Jeníkov 
Pracovní den  

1. Zavádí se nový spoj v 6:05 z Čáslavi do Okřesanče z důvodu potřeby vedení posilového 

spoje do Čáslavi. 

2. Zavádí se nový spoj v 6:21 z Okřesanče do Čáslavi z důvodu rozšíření nabídky spojení na 7 

hodinu ranní a možnosti přestupu na další spoje. 

741 Čáslav - Tupadly - Zbýšov 
Pracovní den  

1. Zavádí se nový spoj s odjezdem v 15:20 z Čáslavi do Zbýšova z důvodu navýšení nabídky 

spojení zejména pro školní děti. 

2. Zavádí se nový spoj s odjezdem v 16:03 ze Zbýšova do Čáslavi z důvodu potřeby vedení 

posilového spoje z Čáslavi. 
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3. Spoj s odjezdem v 5:20 z Čáslavi bude veden v 5:20 z důvodu zlepšení návaznosti od 

železničních spojů. 

4. Spoj s odjezdem v 14:00 z Čáslavi bude veden v 14:20 z důvodu zlepšení návaznosti od 

železničních spojů. 

5. Spoj s odjezdem v 16:15 z Čáslavi bude veden v 16:20 z důvodu zlepšení návaznosti od 

železničních spojů. 

6. Spoj s odjezdem v 18:15 z Čáslavi bude veden v 18:20 z důvodu zlepšení návaznosti od 

železničních spojů. 

7. Spoj s odjezdem v 20:15 z Čáslavi bude veden v 20:20 z důvodu zlepšení návaznosti od 

železničních spojů. 

742 Čáslav - Zbýšov - Třebětín - Ledeč nad Sázavou 
Pracovní den  

1. Spoj s odjezdem v 10:16 z Čáslavi bude veden v 10:21 z důvodu zlepšení koordinace se spoji 

linky 780 odjíždějící od stejného stanoviště na autobusovém nádraží v Čáslavi.  

2. Spoj s odjezdem v 13:46 z Čáslavi bude veden v 13:51 z důvodu zlepšení koordinace se spoji 

linky 780 odjíždějící od stejného stanoviště na autobusovém nádraží v Čáslavi.  

772 Uhlířské Janovice - Úžice - Sázava 
Pracovní den  

1. Zavádí se nové spoje jako náhrada za linku 706 v úseku Vavřinec – Horní Kruty v 7:15; 12:22 

a 17:22 

2. Zavádí se nové spoje jako náhrada za linku 706 v úseku Horní Kruty – Vavřinec v 7:39; 14:21 

a 16:21 

782 Kutná Hora - Žehušice - Horka I - Vrdy 
Pracovní den 

1. Spoj s odjezdem v 4:21 ze zastávky Horka I, Borek bude veden v 3:59 z důvodu zlepšení 

návaznosti na spoj linky 784, který následně navazuje na vlak linky R9 do Prahy.  

784 Kutná Hora - Horka I - Vrdy - Čáslav 
Pracovní den  

1. Spoj s odjezdem v 4:25 ze zastávky Horka I bude veden v 4:0 z důvodu zlepšení návaznosti 

v Čáslavi navazovat na vlak linky R9 do Prahy  

2. Zavádí se nový spoj ze zastávky Kutná Hora,aut.st. s odjezdem v 7:30 do zastávky Kutná 

Hora,Žižkov,Fučíkova jako přímé pokračování spoje linky 785 z Kolína zejména pro děti. 

785 Kácov - Malešov - Kutná Hora - Kolín 
Pracovní den 

1. Spoj s odjezdem v 7:04 z Kolína bude veden v 7:09 z důvodu zlepšení návaznosti na začátek 

školního vyučování na školách v Kutné Hoře, který bude nově veden jako přímý spoj linky 

784 do zastávky Kutná Hora,Žižkov,Fučíkova 
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787 Uhlířské Janovice - Čestín - Zruč nad Sázavou 
Pracovní den 

1. Spoj s odjezdem v 4:27 z Uhlířských Janovic bude veden v 4:50 z důvodu zlepšení 

návaznosti na směny ve Zruči nad Sázavou. 

2. Spoj s odjezdem v 9:05 z Uhlířských Janovic bude veden v 8:55 z důvodu zlepšení 

návaznosti od linky 387 v Uhlířských Janovicích.  

3. Spoj s odjezdem v 12:45 z Uhlířských Janovic bude veden v 12:30 z důvodu zlepšení 

návaznosti od linky 387 v Uhlířských Janovicích.  

4. Spoj s odjezdem v 15:05 z Uhlířských Janovic bude veden v 15:00 z důvodu zlepšení 

návaznosti od linky 387 v Uhlířských Janovicích.  

5. Spoj s odjezdem v 18:05 z Uhlířských Janovic bude veden v 18:00 z důvodu zlepšení 

návaznosti od linky 387 v Uhlířských Janovicích.  

6. Spoj s odjezdem v 4:03 z Čestína bude veden v 4:04 z důvodu zlepšení vzájemného 

prokladu mezi spoji.   

7. Spoj s odjezdem v 5:22 ze Zruče nad Sázavou bude veden v 5:52 z důvodu zlepšení 

vzájemného prokladu mezi spoji.   

8. Spoj s odjezdem v 11:37 ze Zruče nad Sázavou bude veden v 12:07 z důvodu zlepšení 

návaznosti na linku 387 v Uhlířských Janovicích. 

Sobota 

9. Spoj s odjezdem v 9:05 z Uhlířských Janovic bude veden v 8:50 z důvodu přímého 

pokračování od linky 387 z Prahy. 

10. Spoj s odjezdem v 14:35 z Uhlířských Janovic bude veden v 14:20 z důvodu přímého 

pokračování od linky 387 z Prahy. 

11. Spoj s odjezdem v 10:37 ze Zruče nad Sázavou bude veden v 10:52 z důvodu přímého 

pokračování jako linka 387 do Prahy. 

12. Spoj s odjezdem v 16:37 ze Zruče nad Sázavou bude veden v 16:52 z důvodu přímého 

pokračování jako linka 387 do Prahy. 

Neděle 

13. Spoj s odjezdem v 9:05 z Uhlířských Janovic bude veden v 8:50 z důvodu přímého 

pokračování od linky 387 z Prahy. 

14. Spoj s odjezdem v 14:35 z Uhlířských Janovic bude veden v 14:20 z důvodu přímého 

pokračování od linky 387 z Prahy. 

15. Spoj s odjezdem v 10:37 ze Zruče nad Sázavou bude veden v 10:52 z důvodu přímého 

pokračování jako linka 387 do Prahy. 

16. Spoj s odjezdem v 17:07 ze Zruče nad Sázavou bude veden v 17:22 z důvodu přímého 

pokračování jako linka 387 do Prahy. 

794 Vlašim - Javorník - Zbizuby,Vranice - Chabeřice,Holšice 
Pracovní den  

1. Spoj s odjezdem v 6:45 z Kácova do Chabeřic bude veden v 6:48 z důvodu změn na lince 487 

a následného pokračování do Chabeřic. 
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VÝLUKY platné od 1. září 
 

1. Pokračování uzavírky místní části Litol v Lysé nad Labem.  

– výlukový jízdní řád na linkách 480 a 661. Předběžný termín ukončení je 30. 9. 2022. 

2. Čáslav – napojení obchvatu Církvic z I/38 na II/339  

– výlukový jízdní řád na linkách 381, 481 a 743. Předběžný termín ukončení je 30. 11. 2022. 

3. Hlízov – rekonstrukce komunikace 

– výlukový jízdní řád na linkách 707, 802 a 803. Předběžný termín ukončení je 26. 9. 2022. 

4. Malešov – rekonstrukce mostu 

– výlukové jízdní řády na lince 785. Předběžný termín ukončení je 30. 11. 2022. 

5. Přestavlky – rekonstrukce mostu 

– výlukové jízdní řády na linkách 421 a 772. Předběžný termín ukončení je 31. 10. 2022. 

6. Kutná Hora, Malín – rekonstrukce komunikace   

– výlukový jízdní řád na linkách 707, 801, 802, 803. Předběžný termín ukončení je 25. 9. 2022. 

7. Hořany – rekonstrukce komunikace  

– výlukový jízdní řád na lince 705 (bude zpracován). Předběžný termín ukončení je 30. 11. 

2022. 

 

 

Jízdní řády naleznete na webu www.pid.cz.  
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