Integrace Uhlířskojanovicka
Páteřní spojnice města Uhlířské Janovice s Kostelcem nad Černými lesy a Prahou je nově
realizována přes Skvrňov a Zásmuky. Díky úpravě časových poloh a koordinaci s linkou
381 jsou časové polohy linky 387 jednotnější a lépe zapamatovatelné. V přestupním
uzlu Uhlířské Janovice dochází převážně v celou hodinu ke garanci přestupu mezi několika
autobusovými linkami do téměř všech směrů.
Autobusová linka 770 představuje páteřní spojnici měst Uhlířské Janovice a Sázavy. Všechny
spoje jsou vedeny jednotnou trasou přes obec Úžice. Časové polohy linky jsou voleny
především s ohledem na návaznosti v Uhlířských Janovicích. Linku 770 doplňuje školní
linka 772, která je vedena přes místní části obce Úžice a jejím cílem je především doprava dětí
do škol v Uhlířských Janovicích a Sázavě. V oblasti kolem obce Vavřinec tvoří navíc místně
obslužnou linku pro spojení jednotlivých místních části obce Vavřinec navzájem a také pro
spojení do Uhlířských Janovic.
Na trase Kolín – Zásmuky – Skvrňov dochází k sloučení linek SID do linky 706 s návazností na
linku 381 z/do Prahy. Současně bude vyhověno požadavku na zajištění školního spojení do
obce Horní Kruty. Zároveň se jedná o první průjezdnou linku PID Kolínem.
Spojení Kolín – Uhlířské Janovice je realizováno linkami 681 a 487 a železniční linkou
S18. Díky existenci patření železniční linky jsou trasy linek 681 a 487 vedeny trasami,
obsluhujícími více nácestných sídel. Linka 487 je dále vedena až do Vlašimi. Linka 481 je
vedena dále z Uhlířských Janovic přes Rataje nad Sázavou do Soběšína.
Pro spojení Kácova s Kutnou Horou je nově zavedena linka 785, která garantovaně navazuje
v Malešově na linku 746. Garantovaná návaznost nabízí cestujícím přilehlých obcí nové
možnosti cest do Čáslavi, Kutné Hory i Kolína.
Spojení měst Zruč nad Sázavou a Uhlířské Janovice zajišťuje nově linka 787, která je
vybranými
spoji
vedena
přímo
po
trase
linky 659 přes
Staňkovice, Vlkančice, Oplany, Konojedy, Výžerky a Prusice do Kostelce
nad
Černými
lesy a Českého Brodu, kde jsou v období přepravních špiček zajištěny návaznosti na Sp vlaky
do Prahy.

