AUTOBUSOVÉ LINKY PID
432, 434, 436, 480 a 497
od 3. září 2017
Důvody pro úpravu autobusové sítě
Zásadními faktory pro úpravu linkového vedení a změnu jízdních řádů linek 432, 434, 436, 480
a 497 v dopravním systému PID (Pražská integrovaná doprava) byly požadavky na prodloužení
vybraných spojů linky 436 do zastávky Milovice, Park Mirakulum, dále optimalizace dopravní
obsluhy v oblasti Balonky v Milovicích a zajištění přímého spojení Stratova a Ostré
s Milovicemi v dopoledních hodinách.

Obsluha Balonky v Milovicích
Oblast Balonky nyní obsluhují linky 432, 434 a 497, avšak oblastí projíždí i linka 436, která zde
ale nezastavuje. Tato skutečnost měla za následek, že se na Balonce v jeden okamžik
v několika denních obdobích sjely současně i tři autobusy.
Od 3. září 2017 lze pro cesty na Balonku využívat namísto svazku linek 432 + 434 + 497 nově
svazek linek 432 + 436. Spoje těchto dvou linek celodenně v pracovní dny do cca 21 hod.
zajišťují interval 30 min. s návazností na vlaky od Lysé nad Labem, resp. od Prahy (v ostatních
obdobích v intervalu 60 min.). Linka 432 bude obousměrně vedena pouze přes zastávku
Milovice, Letecká, linka 436 naopak pouze přes zastávku Milovice, škola ve směru na Balonku.
Ve směru k nádraží pojede shodně s linkou 432 přes zastávku Milovice, Letecká (vyjma dvou
spojů viz dále).
Pro zajištění přepravy školních dětí od Božího Daru a Balonky budou dva spoje v ranní špičce
na lince 436 vedeny ve směru k vlakovému nádraží namísto přes zastávku Milovice, Letecká
přes zastávku Milovice, škola.
Pro linku 436 se na Balonce zřizuje nácestná zastávka ve směru Boží Dar v ulici Suchardova,
přičemž pro spojení k vlakovému nádraží bude pro linky 432 + 436 sloužit společná zastávka,
a to v ul. Letecká naproti potravinám.

Obsluha zastávky Milovice, škola
Zastávka Milovice, škola je dnes obsluhována všemi spoji linky 436 ve směru na Boží Dar
a vybranými spoji linky 432. Nově budou tuto zastávku obousměrně obsluhovat svazek linek
434 + 497, který bude odkloněn z oblasti Balonky, a jež doplní linka 436 (i nadále všemi spoji
směrem na Boží Dar a dvěma spoji v ranní špičce v obráceném směru). Nové vedení
autobusových linek i nadále zachovává možnosti přepravy školních dětí z přilehlých obcí
Straky, Zbožíčko, Všejany, Lipník i místní části Milovic Božího Daru.
Školní spoje z linky 432, které slouží pro přepravu dětí ze západní části Milovic, budou nově
převedeny na linku 436. Oba školní spoje budou vyjíždět ze zastávky Milovice, Park Mirakulum.

Obsluha zastávky Park, Mirakulum v Milovicích
Dopravní obslužnost zastávky Park Mirakulum aktuálně zajišťuje primárně linka 432 a doplňuje
linka 434. Stejně jako Balonku, i Park Mirakulum, bude nově obsluhovat svazek linek 432 + 436
a i nadále jej v oblasti zastávky Park, Mirakulum doplní linka 434.
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Díky prodloužení linky 436 se zkracuje interval v odpolední špičce ve směru k vlakovému
nádraží z 60 min. na 30 min. Důvodem je fakt, že v odpolední špičce nyní musí každý druhý
spoj linky 432 při intervalu 30 min. ve směru od Lysé nad Labem nezajíždět do zastávky Park
Mirakulum, aby byly zachovány vazby z / na vlak v zastávce u nádraží. Tyto mezery vyplní
právě prodloužená linka 436.
Interval 30 min. na lince 432 a interval 60 min. na lince 436 by však v odpolední špičce přinesl
jiný neefektivní souběh, a to od vlakového nádraží po zastávku Park Mirakulum (pouze v tomto
směru), a proto bude obdobně jako ve směru od Lysé nad Labem přistoupeno k tomu, že každý
druhý spoj linky 432 i ve směru Lysá nad Labem nepojede odpoledne přes zastávku Park
Mirakulum (nahrazeno prodlouženou linkou 436).

Úpravy v provozu autobusových linek 480 a 497
V úseku Nymburk - Kostomlaty nad Labem budou všechny spoje linky 480 nově převedeny
na linku 497, která v oblasti Nymburka pojede nově přes zastávky Lipová, Poliklinika a Letců
R.A.F., čímž bude zajištěno požadované spojení dotčených obcí na trase s nemocničními
a školními zařízeními v Nymburku. Linka 480 bude zkrácena do trasy Lysá nad Labem Kostomlaty nad Labem. Ranní školní spoj od Lysé nad Labem na lince 480 s příjezdem
do Kostomlat nad Labem v 7:15 hod. bude pokračovat přímo do Nymburka s tím,
že z Kostomlat bude veden jako spoj linky 497 (přímý vůz).
Na základě požadavků obcí Ostrá a Stratov pro zajištění přímého spojení s Milovicemi bude
od 3. září 2017 v pracovní dny spoj linky 480 od Lysé nad Labem s příjezdem do Kostomlat nad
Labem v 8:30 hod. nadále veden jako spoj linky 497 do Milovic přímým vozem. Na lince 497
se zřizují dva nové spoje v trase Milovice - Kostomlaty nad Labem s odjezdem v 10:25 hod.
a 12:25 hod., které budou oba následně z Kostomlat nad Labem vedeny jako linka 480 do Lysé
nad Labem bez nutnosti přestupu. Díky tomuto opatření vzniká nový spoj na lince 480 v trase
Kostomlaty nad Labem - Lysá nad Labem s odjezdem ve 12:50 hod., který v tomto směru
vyplní 4 hod. mezeru mezi spoji a nabídne tak cestujícím v dopoledním období interval
120 min.
Pro zlepšení orientace cestujících bude upraven název zastávky Kostomlaty nad Labem,
prodejna na výstižnější název Kostomlaty nad Labem, Žel. st.

