
Informace o dopravních opatřeních souvisejících s Národní 

svatováclavskou poutí konanou 28. září 2018 

Dne 28. září 2018 dojde od 6:00 do 24:00 hod. k úplné uzávěře Mariánského náměstí ve Staré Boleslavi. 

Z tohoto důvodu dojde ke změnám v linkovém vedení na území Brandýsa nad Labem i Staré Boleslavi.  

V souvislosti s předpokládanou velkou účastí na této akci dojde k mimořádnému posílení autobusové 

dopravy. Doprava na tuto kulturní akci bude dne 28. září 2018 zajištěna následovně: 

Linka PID 375 bude od Prahy zkrácena do zastávky „Most“. Všechny spoje jsou zajištěny kloubovými 

autobusy a navíc bude v odpoledních hodinách posílen provoz zkrácením intervalu na 20 minut. 

Linka PID 367 pojede od Prahy do zastávky „Náměstí“ po pravidelné trase a následně po dálnici D10 přes 

zastávky „U Soudu“, „Pekárny“ (jen ve směru do Prahy), „Na Panském“ a „Sídliště“ do zastávky 

„Autobusové stanoviště“, kde budou všechny spoje ukončeny. Provoz bude mimořádně zajištěn 

standardními autobusy. 

Mimořádně bude v provozu tento den také 

linka PID 379, která zajistí rychlé spojení mezi 

Prahou a Starou Boleslaví. Tato linka je vedena 

z Prahy, Černého Mostu přímo po dálnici D10 

do Staré Boleslavi. Většina spojů bude 

zajištěna kloubovými autobusy a na všechny 

spoje budou vypraveny nízkopodlažní 

autobusy. 

Linky PID 376, 471, 477 a 655 budou zajištěny 

podle pravidelných jízdních řádů. 

Linka PID 478 bude odkloněna obousměrně 

mezi zastávkami „Školní“ a „Zápy, Tesco 

Brandýs nad Labem“ přes zastávky „Sídliště“ a 

„Na Panském“. Linka bude v provozu podle 

zvláštního jízdního řádu. Současně dojde 

k posílení úseku mezi zastávkami „Železniční 

stanice“ (trať ČD 072 – Stará Boleslav) 

a „Školní“. V období od 6:00 do 20:30 bude 

zajištěno spojení s centrem Staré Boleslavi 

od každého vlaku. Další vložené spoje posílí 

linku 367 mezi Brandýsem nad Labem a Starou 

Boleslaví. 

Linky PID 666, 667 a 669 pojedou podle 

zvláštních jízdních řádů platných pouze pro 

tento den. Všechny spoje budou posunuty tak, 

aby zajišťovaly přípoje z/na linky 367 nebo 

379. 

Informace o jízdních řádech budou k dispozici 

v informační kanceláři ČSAD Střední Čechy, a. 

s. na autobusovém stanovišti ve Staré Boleslavi 

(tel. 326 911 005) a na webových stránkách 

www.brandysko.cz, 

www.pid.cz  

www.csad-sc.cz.  

 

Program pouti bude zveřejněn na webových stránkách www.staraboleslav.com. 
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