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Dopravci PID

Změny linek PID v Kladně a okolítrvalá změna

Děkujeme za pochopení  a přejeme Vám příjemné cestování 
s Pražskou integrovanou dopravou. 
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Optimalizace linkového vedení
na Kladně a v jeho okolí
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565 (Kladno, aut. nádr– Vinařice – Slaný aut. nádr) nahrazena linkou 322
 621 (Kladno, nám. Svobody – Libušín – Smečno) nahrazena linkou 399

 624 (Kladno, nám. Svobody – Dřetovice) nahrazena linkou 629

Zrušené linky:

601 – 611 a 613 – 616 (MHD Kladno) vyjmuty ze systému PID

Vážení cestující,
v důsledku nepřistoupení Statutárního města Kladna ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje 
dochází od 1. září 2022 k následujícím úpravám linkového vedení autobusů Pražské integrované dopravy a ke změnám platnosti Tarifu PID na 
jednotlivých linkách na území Kladna. Rozsah provozu autobusových linek mezi Prahou a Kladnem zůstává zachován beze změny.

Změny platnosti Tarifu PID
Linky MHD Kladno ( 601 , 602 , 603 , 604 , 605 , 606 , 608 , 609 , 610 , 611 , 613 , 614  a 616 ) jsou vyňaty ze systému PID a nově 
zde nebude Středočeským krajem ani organizátory PID garantováno uznávání jízdních dokladů PID. Rovněž již nebudou na regionálních linkách PID 
uznávány jízdní doklady MHD Kladno. 

Nově bude na území Kladna možné použít na regionálních autobusových linkách PID i krátkodobé dvoupásmové jízdenky na 15 minut za 14 Kč 
(ve zlevněné variantě za 7 Kč) a také bude možné pro pravidelné cestování linkami PID po území Kladna použít jednopásmové předplatní kupony 
pro pásmo 3 (v základní ceně 375 Kč na měsíc, 950 Kč na čtvrtletí a 3 563 Kč na rok včetně zlevněných variant kuponů pro děti, studenty a seniory). 

Změny vedení autobusových linek PID:

322 Linka je propojena se současnou linkou 565  a prodloužena o úsek Kladno, autobusové nádraží – Vinařice – Slaný, aut. nádr.

324 S ohledem na omezení souběhů regionálních linek a linek MHD Kladno v úseku Kladno, U Kauflandu – Kladno, Sítná 
je linka nově vedena přímější trasou mimo zastávku Kladno, ČSAD.

330 S ohledem na omezení souběhů regionálních linek a linek MHD Kladno jsou spoje ukončené v zastávce Kladno, Havlíčkovo 
náměstí zkráceny do zastávky Kladno, Autobusové nádraží, spoje vedené do/ze Smečna Libušína zůstávají zachovány 
(jako náhradu lze využít linku MHD č. 602 ). Linka 330  je zkrácena o úsek Libušín – Smečno, kde jí nahradí linka 399 .
Linka je nově vedena jen v pracovní dny především v době přepravních špičce. V dopoledním sedle jsou vedeny jen 
vybrané spoje. Linka 330  není ve večerních hodinách a o víkendu provozována.

399 Linka je propojena se současnou linkou 621  a prodloužena o úsek Kladno, u kostela – Slaný, aut. nádr. (jako náhradu 
do zastávky Kladno, Energie lze využít linku MHD č. 606 )
Mezi Prahou a Kladnem posílení víkendového provozu. Nově jezdí každých 60 minut (náhrada zrušeného víkendového 
provozu linky 330 ).

565 Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 322 .

621 Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 399 .

624 Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 629 .

629
Linka je propojena se současnou linkou 624  
a prodloužena o úsek Kladno, autobusové 
nádraží – Dřetovice.

Omlouváme se za případné nepříjemnosti 
a děkujeme Vám za pochopení.


