Slánsko v systému Pražské integrované dopravy
Připravila: Markéta Růtová, vnější vztahy, Městský úřad Slaný ve spolupráci s Odborem
dopravy a silničního hospodářství a zástupci Pražské integrované dopravy.

V sobotu 24. srpna 2019 bude spuštěna dlouho očekávaná integrace Slánska tj. napojení městské
hromadné dopravy města Slaného a veřejné autobusové dopravy oblasti Slánska do systému
Pražské integrované dopravy (PID). Změna, která cestujícím přináší zvýšení komfortu i úsporu
peněz.

Obecné změny
•

Dojde k přečíslování autobusových linek dle systému PID.

•

Možnost cestovat na 1 jízdenku v celém systému PID, do kterého patří vlaky a příměstské
autobusy Středočeského kraje a pražská Městská hromadná doprava (MHD) – cestující
ušetří na jízdném, protože dosud si jednotliví dopravci jízdenky vzájemně neuznávali.

•

Informace o jízdních řádech a tarifu nyní přehledně uvedena na jednom místě na webu
www.pid.cz

•

Jízdní řády autobusů navzájem i autobusů s vlaky budou nyní více provázány (proklady
linek ve společných úsecích a návaznosti v uzlových bodech). Návaznosti jsou vyznačeny v
jízdních řádech a v každodenní praxi hlídány dispečinkem PID.

•

U páteřních linek bude využit formát jízdních řádu typu MHD, který zajistí přehlednost pro
cestující.

•

Garance standardů kvality a zákaznického servisu – kontaktní formulář, sociální sítě,
aktuální informace z provozu, informace o polohách vozidel přehledně na webu (odjezdové
tabule).

Přehled celkového zlepšení na Slánsku
• Pravidelné přestupní vazby na autobusovém nádraží ve Slaném. Spoje z Prahy a Kladna budou
navazovat na regionální autobusy do většiny směrů.
• Doplnění chybějících spojů především v mimošpičkových obdobích (výchozí nabídka spojů byla
velmi nízká – dlouhé prodlevy mezi spoji v dopoledních hodinách, brzké ukončení provozu).
• Zavedení víkendového spojení pro obce Vraný, Páleč, Zlonice, Beřovice s městy Slaný a Nové
Strašecí, nové víkendové spojení obcí Nové Strašecí, Rynholec, Lány, Stochov, Kačice s městem
Slaný, zavedení víkendového spojení pro obce Tuřany, Studeněves, Libovice, Jedomělice, Mšec,
Třtice, Řevničov, Krušovice, Krupá, Lišany s městy Slaný a Rakovník, posílení víkendového
provozu na trasách Slaný – Kladno a Slaný – Praha.
• Nové přímé propojení měst Slaný a Rakovník.

Konkrétní změny na Slánsku
Doprava na území města a místních částí
•

K termínu spuštění integrace Slánka do PID přestávají fungovat městské linky č.1 a č.2, tzv.
„Mandelinky“, které zajišťovaly dopravu na území města.

•

Městskou hromadnou dopravu budou nově tvořit příměstské a regionální autobusové linky
i vlak; pro spojení v rámci samotného města Slaný bude tedy možné využívat všechny linky
zapojené v PID.

•

Páteřní spojení po městě Slaný zajistí linky 609 a 388 v krátkých intervalech tzn. spojení
v rámci města bude výrazně navýšeno a zpravidelněno.

•

Linka 609 bude ze zastávky „Slaný, Arbesova“ prodloužena do zastávky „Slaný, Rabasova“,
čímž v úseku z autobusového nádraží až na sídliště nahradí stávající linku MHD Slaný číslo
1.

•

Linka 609 zajistí spojení ve špičkách pracovních dnů každých 20–30 minut
a v sedle a o víkendu každých 60 minut.

•

Linka 388 nahradí stávající linku 220059 a zajistí pravidelné spojení sídliště (zastávka
„Slaný, Arbesova“) a části města Pražské předměstí, nahrazuje tak částečně i linku MHD
Slaný číslo 1.

•

Pro ostatní spojení v rámci města lze využít i ostatních linek, a to především 456, 590, 592,
593 a 617.

•

Vybrané regionální linky zajistí místní spojení lokalit V Ráji, Masarykovo náměstí,
Gymnázium, Nemocnice, Polikliniky, Na Háji s ostatními částmi města. Přehled linek
projíždějících městem je uveden v příloze.

•

Dopravu na území města a místních částí budou zajišťovat projíždějící linky, na kterých bude
platit místní tarif (tarif MHD Slaný) souběžně s tarifem PID. Místní tarif schválený jako
přestupní, s časovou platností 30 minut, bude sloužit pro přepravu na území města a
místních částí s možností přestupu na jinou linku. Cestující tak může na jednu jízdenku
cestovat např. z místní části Kvíc do Slaného, ul. Pražská linkou 609 s přestupem na linku
388 nebo 342,593.

Příměstská doprava
•

Spojení mezi Slaným a Prahou zajistí tři autobusové linky – 342, 388 a 389. Linka 342 kromě
Slaného a Prahy obslouží obce v okolí dálnice D7 – Knovíz, Jemníky, Pchery, Brandýsek,
Stehelčeves, Středokluky a Kněževes a pojede i kolem pražského Letiště Václava Havla
(zastávka „Praha, U Hangáru). Vzhledem k obsluze obcí na trase bude mít delší jízdní dobu
oproti dalším dvěma linkám 388 a 389, které primárně zajistí spojení obou měst samotných.

•

Linka 388 pojede z největšího slánského sídliště ze zastávky Slaný, Arbesova přes slánské
autobusové nádraží a kolem pražského letiště až do Prahy.

•

Nejrychlejší spojení zajistí linka 389 Praha – Slaný – Louny, která ve Slaném kromě
autobusového nádraží obslouží zastávky „Slaný, Šultysova“, „Slaný, Sokolovna“, „Slaný,
Tuřanská“ a dále bude pokračovat až do Loun.

•

Spojení na trase Slaný – Kladno zajistí páteřní a nejfrekventovanější linka, kterou zůstane i
nadále linka číslo 609, která bude na území Slaného prodloužena až do zastávky „Slaný,
Rabasova“, a tak bude více sloužit i pro dopravu v rámci samotného města Slaný. Spojení
měst Kladno a Slaný bude zajištovat i linka 617, která zde bude posílena a mezi Kladnem a
Libušínem přetrasována. Více spojů linky 617 bude průjezdných přes město Slaný. Mezi
Kladnem a Smečnem bude tato vedena v souběhu s linku 607, kde se budou vzájemně
prokládat a tvořit pravidelné souhrnné intervaly.

•

Linka číslo 607 bude ze Smečna prodloužena až do Slaného přes obce Hradečno, Ledce
a Přelíc, čímž plně nahradí stávající linku 220063 (Slaný – Ledce – Kladno).

•

Funkci stávající linky 608 nově převezme posílená linka 617, 399 (ze Smečna do Kladna),
609 a částečně i 607. Proto bude linka 608 zrušena. V trase Smečno – Hrdlív – Třebichovice
– Libušín nově zajistí spojení linka 587.

•

Zásadní změny se dočká linka 612, která bude z Knovízu odkloněna do obcí Podlešín,
Zvoleněves, Kamenný Most a Slatina, kde nahradí zrušenou linku 622. Pro spojení města
Slaného s obcemi Pchery a Jemníky bude nově sloužit linka 342 a do Knovízu a Netovic také
linka 456.

•

Místo zajíždění linky 612 do Slaného budou v zastávce „Pchery, Theodor“ zajištěny
garantované přestupy mezi linkami 342 a 612.

Místní tarif a tarif Pražské integrované dopravy (dále již tarif PID)
Platnost do 23.8.2019
Stávající
tarif
MHD Časová platnost
Jedna jízda bez
Plnocenné jízdné (15-70 let)
7
přestupu

Druhy jízdného město Slaný
a místní části

Plnocenné jízdné (18-65 let)
Dítě 0-6 let

0

Dítě 6-15 let

3

Student 15-18
Studenti do 26 let (s
potvrzením o studiu)

7

Osoba starší 65+

7

Osoba starší 70 let

0

Přepravné za zavazadlo
Přepravné za psa bez
schránky

Platnost od 24.8.2019

10
0
Jedna jízda bez
přestupu
Jedna jízda bez
přestupu
Jedna jízda bez
přestupu
Jedna jízda bez
přestupu

7

5
6

Přestupní, 30 min od
zakoupení u řidiče
Přestupní, 30 min od
zakoupení u řidiče

3/4
3/4
3/4
3/4

0
Jedna jízda bez
přestupu
Jedna jízda bez
přestupu

Tarif PID
Zvýhodněné jízdné dle doby
jízdy (15/30 min) v Kč

Místní tarif
(tarif MHD) Časová platnost

6
6

Neomezeně
Přestupní, 30 min od
zakoupení u řidiče
Přestupní, 30 min od
zakoupení u řidiče

Předplatné jízdné

Měsíční
Čtvrtletní
Roční

Občanská
300 Kč

Děti a junioři do 18 let/senioři 65 +/ Studenti (s
potvrzením o studiu)
75 Kč

760 Kč
3 010 Kč

190 Kč
752 Kč

Bezplatná přeprava osob
•
•
•

•
•

děti do 6 let (cestují s doprovodem osoby starší 10 let),
držitelé průkazu ZTP,
držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodce včetně vodícího psa, pokud se přepravují současně s
tímto držitelem, (bezplatně se přepravují též kompenzační pomůcky, které tyto osoby
potřebují po dobu přepravy nebo následný pohyb),
občané uvedení ve zvláštním předpisu – občané, na něž se vztahuje zákon o mimosoudních
rehabilitacích,
osoby starší 70 let

Veškeré aktuální informace včetně dalších změn v oblasti
např. Velvarska, Slaný – východ, Slaný – západ, naleznete
na webových stránkách www.pid.cz

