
Článek o lince 675 a 678 pro obecní web nebo obecní zpravodaj 
 
Text na Facebook 
 
Od 10. března se nově zavádí autobusová linka 675, která pojede až do Dobřichova po stávající trase 
linky G55, avšak namísto do Radimi a Chotutic bude od Dobřichova odkloněna do Peček k železničnímu 
nádraží. Vybrané spoje z Kolína budou ukončeny v zastávce Cerhenice, Náměstí Míru, kde bude 
zajištěna návaznost na autobusovou linku 678 do Peček. V úseku Cerhenice – Pečky bude koordinována 
s linkou 678. Jeden ranní vybraný spoj do Kolína bude veden ze zastávky Radim.  
U řidiče budete moci zaplatit nejen drobnými, ale i bankovní kartou a budou zde platit jízdenky Pražské 
integrované dopravy. Řadě lidí to ušetří peníze, protože na jízdenku z autobusu budete moci dál 
přestoupit i na vlak nebo na další autobusové spoje Pražské integrované dopravy, aniž byste si museli 
kupovat další lístek. Navíc senioři nad 70 let jezdí autobusy Pražské integrované dopravy zadarmo.  
 
Článek o lince 675 a 678 pro obecní web nebo obecní zpravodaj 
 
Od 10. března pojede linka 675 až do Dobřichova po stávající trase linky G55, avšak namísto do Radimi 

a Chotutic bude od Dobřichova odkloněna do Peček k železničnímu nádraží. Vybrané spoje z Kolína 

budou ukončeny v zastávce Cerhenice, Náměstí Míru, kde bude zajištěna návaznost na autobusovou 

linku 678 do Peček. V úseku Cerhenice – Pečky bude koordinována s linkou 678. Jeden ranní vybraný 

spoj do Kolína bude veden ze zastávky Radim. Při projektování jízdních řádů byl kladen důraz na 

navázání linek na vlaky, a to na lince 675 v Pečkách na osobní či spěšné vlaky z /do Prahy a na lince 679 

v Poděbradech na rychlíky z / od Prahy a ve Velimi na osobní vlaky z /do Prahy. 

Linka 678 částečně nahradí linku H39 s tím, že budou zrušené varianty tras přes zastávku Sokoleč, 
u pekárny (bude obslouženo novou autobusovou linkou 679) a Ratenice (již obsluhovány linkou PID 
498 v trase Poděbrady – Pečky). Z Poděbrad do Sokolče, resp. Osečku bude koordinována s linkou 679, 
v úseku Cerhenice – Pečky bude koordinována s linkou 675. 
Co se týče linky 679, tak ta od 10. března částečně nahradí linky H39 a G56 a nově propojí obec Sokoleč 
s Kolínem přímým spojením. Ruší se varianta trasy přes Novou Ves (bude obsloužena novou linkou 
675), naopak se zřizuje zajíždění do Osečku. Z Poděbrad do Sokolče, resp. Osečku bude koordinována 
s linkou 678. 
Hlavní výhodou linky Pražské integrované dopravy je cena, kterou zaplatíte. Řada lidí nově bude 
cestovat levněji. Jízdenky, které si koupíte u řidiče, jsou přestupní, můžete tak přestoupit na další 
autobusy i na vlak. Jedna jízdenka na autobus a vlak je vždy levnější než dvě samostatné.  
Další potřebné informace k cenám, předplatním kuponům i k vyhledávání spojení najdete na webových 
stránkách Pražské integrované dopravy www.pid.cz 
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