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Druh jízdného

Cena 
(platba v 
hotovosti)

Cena 
(platba 
čipovou 
kartou2) Poznámka

Základní jízdné 16 Kč 14 Kč 3

Zlevněné jízdné 
(od 6 do 15 let1 
a od 65 let do 70 let1) 

8 Kč 7 Kč

Rodičovské jízdné 
(s kartou „Rodičovská“)

- 4 Kč

Pouze pro prvních 40 jízd 
v kalendářním měsíci; 
neplatí na linkách PID 
číselné řady 3xx

Žákovské jízdné 
(s kartou „Žákovská“)4 - 1 Kč

Neplatí na linkách PID 
číselné řady 3xx

Důchodcovské jízdné 
(s kartou „Důchodcovská“)

- 1 Kč
Neplatí na linkách PID 
číselné řady 3xx

Cena
Časová 
platnost

Počet 
pásem Poznámka

18 Kč 30 minut 2
Platí pro 2 vnější pásma nebo kombinaci 
pásem B a 1, neplatí v pásmech P a 0

24 Kč 60 minut 3
Platí pro 3 vnější pásma nebo kombinaci 
pásem 0, B a 1 nebo B, 1 a 2; 
neplatí pro kombinaci pásem P, 0 a B

32 Kč 90 minut 4

40 Kč 120 minut 5

46 Kč 150 minut 6

54 Kč 180 minut 7

62 Kč 210 minut 8

68 Kč 240 minut 9

76 Kč 270 minut 10

84 Kč 300 minut 11

Informace o tarifu v Kladně a okolí
Jízdenky PID pro jednotlivou jízdu
Platí na autobusových a železničních linkách PID; neplatí 
na linkách SID!

Vždy je nutno dodržet pásmovou a zároveň časovou platnost jízdenky.
Ceny pro děti od 6 do 15 let1 jsou oproti uvedeným cenám poloviční. Slevy 
pro seniory se ve vnějších pásmech neposkytují. 
Při cestování na linkách PID pouze v rámci města Kladna neplatí zvláštní 
zlevněné žákovské a studentské jízdné! 
Na autobusových linkách PID na území města Kladna neplatí:

• jízdenky PID pro jednotlivou jízdu 15minutové za 12 Kč (včetně jejich 
zlevněných variant)

• doplňkový časový kupón PID jednopásmový platný pouze pro pásmo 3
(tj. je nutné mít nejméně dvoupásmový, platný pro pásmo 3)

Bezplatná přeprava v autobusových linkách v obvodu MHD Kladno:

• děti do 6 let1

• senioři od 70 let1

• držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
• 1 osoba doprovázející dětský kočárek s dítětem (neplatí na linkách 

PID číselné řady 3xx a na linkách PID 608, 621, 622)

Ceny za přepravu zavazadel a psů se řídí tarifem, za který se cestující 
odbavuje.

Úplné znění Tarifu PID (vč. jízdného MHD Kladno) naleznete na 
www.pid.cz

Jízdenky MHD Kladno pro jednotlivou jízdu
Platí pouze na autobusových linkách PID a pouze pro cesty 
na území města Kladna. Neplatí na linkách PID 330, 399, 608, 
621, 622 a na železnici!

Platnost od
26. srpna 2017

1  platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku (včetně) do dne předcházejícímu 
 dni narozenin uvedeného věku
2 čipová karta = elektronická peněženka (EP), karta občanská, karta rodinná, karta 
 žákovská, karta rodičovská nebo karta důchodcovská
3  zvýhodněný přestup neplatí na linkách PID číselné řady 3xx
4  žáci do 15 let1 a studenti SŠ denního studia do 26 let1
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