od 10. prosince 2017

Integrace Velvarska
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Vážení cestující,
od 10. prosince 2017 dojde k rozšíření integrace
veřejné dopravy také v oblasti Velvarska. Na jednu
jízdenku bude možné jezdit autobusy i vlaky v rámci
zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale
také například pražskou MHD. I zde dochází
k rozšíření nabídky spojů, zpravidelnění jízdních
řádů a zpřehlednění linkového vedení. Zavedeny
jsou návaznosti mezi autobusy a vlaky ve Velvarech.

Ledčice

617
617

Rozšíření provozu linky 617
V rámci integrace Velvarska je rozšířen provoz
stávající linky 617, která nově obsluhuje též
Osluchov, Chržín, Sazenou, Uhy a Novou Ves, pro
zlepšení spojení z/do centra Slaného jede i přes
zastávky Šultysova a Palackého. V zastávce Velvary,
železniční stanice je u většiny spojů linky 617
možnost přestupu z/na vlaky linky S44 ve směru
z/do Kralup nad Vltavou. Vybrané spoje v Mělníku
navazují na spoje linky 467 ve/ze směru Mladá
Boleslav.

Hobšovice

Tarif PID
Tarif Pražské integrované dopravy je pásmový
a časový. Zastávky na linkách jsou zařazeny do
jednotlivých tarifních pásem, cestující potřebuje
jízdenku, která platí v dostatečném počtu pásem
a po dostatečně dlouhé časové období. Všechny
jízdenky jsou přestupní, omezené pouze svou
časovou a pásmovou platností. To znamená, že na
jednu jízdenku je možné dojet třeba až do centra
Prahy. Jízdenku lze zakoupit mimo jiné u řidiče při
nástupu do autobusu. Při přestupu se už pouze
prokážete zakoupenou jízdenkou z předchozího
spoje a nic neplatíte. Nejlevnější (dvoupásmová)
jízdenka na 15 minut stojí 12 Kč, nejdražší na
všechna tarifní pásma PID 84 Kč. Nejlevnější
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Nová linka 593 Slaný – Velvary
Spojení obcí Drnov, Žižice, Hobšovice, Skůry,
Bratkovice a Nabdín do Velvar i do Slaného zajistí
nová linka 593, která má zároveň možnost přestupu
na vlaky linky S44 v zastávce Velvary, železniční
stanice i na autobusy linky 617 v zastávce Velvary,
náměstí. Například z Bratkovic do Slaného a zpět je
možno tedy cestovat jak přímo linkou 593, tak
s přestupem linkou 617 přes Velvary.
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jízdenka PID, se kterou je možné cestovat vlakem, stojí 18 Kč. Zakoupit je též
možné celosíťovou 24hodinovou jízdenku za 160 Kč.
Pro platnost jízdenek je vždy rozhodující současně počet pásem i čas potřebný
pro vaši cestu. Pokud pojedete třeba mezi Mělníkem a Slaným, budete sice
projíždět pouze dvě pásma (4 a 5), ale doba jízdy je něco přes hodinu, potřebovat
tedy budete 90 minutovou 4pásmovou jízdenku za 32 Kč. Většina krátkých cest
mezi sousedními obcemi však vyjde na základních 12 Kč. Pokud je však doba jízdy
delší než 15 minut, budete pro takovou cestu potřebovat jízdenku za 18 Kč.

Předplatní jízdenky se vyplatí
Pro častější cestování se vyplatí pořízení předplatného jízdného. Cestující si
zakoupí předplatné na zvolená pásma, a to buď na 30 dnů, nebo na 90 dnů.
Předplatní jízdenka pak platí na všech linkách PID ve zvolených pásmech, a to na
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neomezený počet cest v rámci předplaceného období. Například z Mělníka do
Slaného budete potřebovat dvoupásmový kupon pro pásma 4 a 5 za 460 Kč na
měsíc nebo 1 200 Kč na čtvrtletí. K dispozici jsou také kupony za poloviční cenu
pro děti od 6 do 15 let nebo zlevněné žákovské či studentské kupony.

Kde koupit předplatní kupony PID
Pro možnost využít předplatné jízdné je potřeba mít vystavenu Průkazku PID.
Tu lze zařídit na počkání v Praze na prodejních místech Dopravního podniku
hl. m. Prahy nebo také v informačních centrech ČSAD MHD Kladno v Kladně.
S sebou musíte vzít průkaz totožnosti (u dětí rodný list) a pasovou fotograﬁi.
Časové jízdenky (kupóny) k průkazce PID lze pak zakoupit nejen na prodejních
místech v Praze a v informační kanceláři dopravce ČSAD MHD Kladno v Kladně,
ale vydávají se též na pokladnách ČD např. v Mělníku, Kralupech nad Vltavou,
Velvarech či ve Slaném.

234 704 560
www.pid.cz

Dopravci PID

