
 

 

Dočasná změna zastávek a trasy 

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 
www.ropid.cz Věříme, že toto dopravní opat ření přijmete s pochopením.  }Z 

296 19 18 17 

Vážení cestující, 
 dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu pokračování stavebních prací v přednádražním prostoru v Českém Brodě 

dochází ke změnám tras a zastávek a k částečným úpravám časových poloh spojů linek PID. 

Od zahájení provozu dne 22.4.2013 (pondělí) je obnoven provoz linek 412, 426 a 435 v ul. Cukrovarské 
(včetně obsluhy zast. „Český Brod, Liblice, vodárna“), ale zároveň je 
úplná uzavírka ul. Krále Jiřího mezi křižovatkou s ul. Jana Kouly a nádražní budovou 
 

Všechny linky obousměrně v úsecích „ČB, žel.st. – ČB, J. Kouly, resp. ČB, Zborovská“ a ve směru „ČB, Kollárova“ jsou vedeny 
ulicemi Cukrovarská a Klučovská a dále po svých trasách (v zast. „ČB, Liblice, vodárna“ nezastavují). 
 

Pro všechny linky vedené ul. Jana Kouly ve směru k nádraží je v ul. Jana Kouly před křižovatkou s ul. Krále Jiřího dočasně 
zřízena zastávka (pouze pro výstup !!!) pro případnou pěší docházku na nádraží. 
 

Z důvodu zachování návazností s vlaky a s ostatními autobusovými linkami PID jsou změněny časové polohy vybraných spojů 
linek PID 402, 404, 409, 410, 411, 412, 422, 426, 435 a 491. Návaznosti vybraných spojů linek 409 a 410 v oblasti Kostelce n.Č.l. 
jsou převedeny do zastávek „Kostelec n.Č.l., Svatbínská“ a „Kostelec n.Č.l., Na Skalce“. 
 

Umístění zastávek „Český Brod, žel.st.“ v ul. Krále Jiřího“: 
- 412 směr Kouřim, 426 směr Pečky a 435 směr Klučov, Skramníky: v čele zrekonstruované části jižní hrany ul. Krále Jiřího, 

vstřícně nádražní budově 
- výstup pro všechny spoje a nástup směr ČB, Zborovská / Kollárova / Jana Kouly: v čele zrekonstruované části severní 

hrany ul. Krále Jiřího, před nádražní budovou - sled zastávek je následující: 
- 1. sloupek (nejblíže centru) – 409, 410, 491 
- 2. sloupek – 411, 412 směr Čelákovice, 422 
- 3. sloupek – 426 směr Tuklaty, 435 směr Hradešín a výstup pro vše 

Sledujte, prosím, výlepové jízdní řády 

Předpokládaný termín úplného 
dokončení stavebních prací 
je konec května 2013. 

 


