Tisková zpráva 15. 8. 2019
Integrace Slánska do systému Středočeského kraje již od 24. srpna 2019

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.
Hlavní změnou bude fakt, že 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 systému PID. Doprava na Slánsku se celkově zlepší. Cestující zajisté uvítají pravidelné
přestupní vazby na autobusovém nádraží ve Slaném. Spoje z Prahy a Kladna budou navazovat na
regionální autobusy do většiny směrů. V mimošpičkových obdobích budou doplněny chybějící spoje a
tím např. zkráceny dlouhé prodlevy mezi spoji v dopoledních hodinách. Novinkou bude také 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. Dále budou zavedeny některé noční spoje a bude
posílen víkendový provoz na trasách Slaný – Kladno a Slaný – Praha. Další novinkou bude přímé
propojení měst Slaný a Rakovník.
Dalším velkým přínosem bude 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. Jízdní
řády autobusů navzájem i autobusů s vlaky budou nyní více provázány.
Informace o jízdních řádech a tarifu jsou nyní přehledně uvedeny na jednom místě na webu
www.pid.cz konkrétně na odkazu https://pid.cz/integrace-slanka-od-2019/

Informační kampaň pro veřejnost
Hlavní organizátor integrace společnost Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) a PID budou
v týdnu od 19. srpna 2019 distribuovat informační letáky a brožury s mapou oblasti a jízdními řády.
Občané si budou moci materiály v tištěné podobě vyzvednout v informační kanceláři ČSAD Slaný na
autobusovém nádraží ve Slaném a dále na obou budovách Městského úřadu ve Slaném a v městském
Infocentru Pod Velvarskou branou na Masarykově náměstí. Informační letáky budou dále k dispozici
v autobusech dopravců ČSAD Slaný a ČSAD MHD Kladno.
Ve čtvrtek 22. srpna 2019 proběhne slavnostní akt na autobusovém nádraží za přítomnosti zástupců
Středočeského kraje, Prahy, města Slaný a dopravců. Na tuto událost naváže provoz historického
informačního autobusu po městě Slaný, který bude pro veřejnost zdarma a bude v něm opět možné
získat podrobné informace o integraci.
V prostorách autobusového nádraží ve Slaném i na Nádraží Veleslavín v Praze budou umístěny
infostánky s proškolenými informátory. K dispozici budou opět informační materiály a jízdní řády.
Čtvrtek, 22. 08. 2019
•

informační stánek PID na autobusovém nádraží ve Slaném (pouze v tento den v prostorách IC
ČSAD Slaný v čase 10-18 hod.)

•

informační stánek PID na Nádraží Veleslavín (odpolední špička cca 13-18 hod.)

Pátek, 23. 08. 2019
•

informační stánek PID na autobusovém nádraží ve Slaném (cca 6-18 hod.)

•

informační stánek PID na Nádraží Veleslavín (odpolední špička cca 13-18 hod.)

Sobota, 24. 08. 2019
•

informační stánek PID na autobusovém nádraží ve Slaném (cca 9-12 hod.)

•

informační stánek PID na Nádraží Veleslavín (cca 9-12 hod.)

Pondělí, 26. 08. 2019
•

informační stánek PID na autobusovém nádraží ve Slaném (cca 6-18 hod.)

•

informační stánek PID na Nádraží Veleslavín (odpolední špička cca 8-18 hod.)

