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Město Kladno bude zařazeno v tarifním pásmu 3. Pro cestu mezi
Prahou a Kladnem tedy bude potřeba čtyřpásmová jízdenka za
32 Kč (bez přestupu na pražskou MHD, projetá pásma 3+2+1+B), pro
cestu včetně pražské MHD bude potřeba sedmipásmová jízdenka
za 54 Kč (projetá pásma 3+2+1+B+0+dvojpásmo P). Majitelům
předplatní jízdenky pro Prahu postačí třípásmový lístek za
24 Kč (pásma 3+2+1). Pravidelní cestující, kteří díky tarifu PID
ušetří nejvíce, budou pro cestu mezi Prahou a Kladnem potřebovat
třípásmový doplňkový kupon pro pásma 3+2+1 (měsíční za
700 Kč nebo čtvrtletní za 1800 Kč) + kupon pro Prahu (nejvýhodnější
za 3650 Kč na rok). Ti, kteří pouze dojíždějí autobusem z Kladna
do Prahy a dále už nepřestupují na MHD, si budou moci zakoupit
čtyřpásmový kupon pro pásma 3+2+1+0 (920 Kč na měsíc a nebo
2400 Kč na čtvrtletí). Tento kupon bude díky tarifní výjimce platit
i na linkách 100, 119 a 191 pro jízdy mezi zastávkami U Hangáru,
Terminál 1, Terminál 2 a Letiště/Schengenská.

Za kolik cestovat po Kladně (MHD)
I když bude na všech linkách PID na území města Kladna
uznáván také stávající tarif MHD (dočasně kromě linek 330,
399, 608, 621 a 622), bude možné použít nově i jízdenky PID,
a to následovně. Nejlevnější jízdenka PID pro jednotlivou
jízdu bude v rámci Kladna za 18 Kč (přestupní na 30 minut)
Přejeme Vám příjemné cestování s linkami Pražské integrované dopravy

a nejlevnější předplatní kupon pro pravidelné cestování
bude dvoupásmový (za 460 Kč na měsíc nebo 1200 Kč
na čtvrtletí). Cestující, kteří jezdí mezi Prahou a Kladnem,
budou moci přestupovat na MHD Kladno bez dalšího
doplácení, a to jak s jízdenkou pro jednotlivou jízdu
(v minimální ceně 18 Kč a s odpovídající časovou platností), tak
i s předplatním kuponem (minimálně dvoupásmovým). Okolí
Kladna se bude nacházet buď v pásmu 2 nebo 4. Pro cesty i do
okolí Kladna do 30 minut od nástupu tak bude stačit jízdenka
za 18 Kč s možností přestupů a samozřejmě také dvoupásmový
předplatní kupon (buď pro pásmo 2+3 nebo 3+4). Stávající
tarif MHD bude platit na všech linkách PID v rámci území
města Kladna (dočasně kromě linek 330, 399, 608, 621 a 622)
včetně dosavadních slev. Výjimkou je zlevněné jízdné za 1 Kč
(resp. rodičovské za 4 Kč), které nebude platit na linkách číselné
řady 3xx (300-399).
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Vážení cestující,
od 26. 8. 2017 dojde k významnému rozšíření systému
Pražské integrované dopravy do oblasti Kladenska.
Na jednu jízdenku tak bude možné cestovat nejen
pražskou MHD a vlakem, ale také všemi autobusovými
linkami mezi Prahou a Kladnem, Kladnem a Slaným,
celou MHD v Kladně i dalšími doplňkovými regionálními
spoji. Linky mezi Prahou a Slaným, jakožto i další linky
v této oblasti, budou integrovány v dalších etapách
v průběhu roku 2018.
Díky Tarifu Pražské integrované dopravy výrazně ušetříte
zejména při pravidelném dojíždění mezi Kladnem
a Prahou. Navíc ušetříte za pražský úsek, pokud již
vlastníte předplatní jízdenku pro Prahu. S jízdenkami PID
bude také možné přestupovat na kladenskou MHD bez
dalšího doplácení. Při cestách mezi Prahou a Kladnem
bude platit jízdenka PID ve všech autobusových linkách
i na železnici. Už nebude záležet, s jakým dopravcem
jedete.
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24 Kč, jejíž časová platnost je 60 minut. Pravidelní cestující mezi Kladnem
a Slaným budou potřebovat pouze dvoupásmový kupon (za 460 Kč na měsíc
nebo 1200 Kč na čtvrtletí). Ti, kteří budou z okolních obcí mezi Kladnem
a Slaným nebo ze Slaného pokračovat třeba do Prahy, si zakoupí jízdenku
nebo předplatní kupon podle potřebného počtu tarifních pásem.
Například pro cestu z Libušína, Vinařic či Smečna do Prahy (vše v pásmu 4)
postačí pětipásmová jízdenka za 40 Kč (pásma 4+3+2+1+B), pokud však mají
Za kolik cestovat mezi Kladnem a Slaným
předplatní kupon pro Prahu, zaplatí pouze 32 Kč (pásma 4+3+2+1). Lidé, kteří
Kladno bude zařazeno do tarifního pásma 3, okolí Kladna směrem do Prahy cestují pravidelně, si pro tyto trasy pořídí čtyřpásmový kupon (920
na Slaný včetně města Slaný do pásma 4. V praxi to znamená, že Kč na měsíc nebo 2400 Kč na čtvrtletí) a také kupon pro Prahu (nejvýhodnější
cestujícím mezi Kladnem a Slaným postačí dvoupásmová jízdenka za 3650 Kč na rok).
pro jednotlivou jízdu za 18 Kč, pokud nebude cesta trvat déle než
30 minut. Pokud ano (týká se části cest mezi Kladnem a Slaným
234 704 560
i do některých vzdálenějších obcí), budou potřebovat jízdenku za
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