
Návrh odpovědi na žádost pana ••••1 !ák. č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane •••• 

na základě Vaší žádosti ze dne 16. 1. 2016 týkající se integrace dopravy mezi Prahou a Kladnem 

sděluji následující skutečnosti: 

1) Informace o finanční úspoře při jednorázové cestě i pravidelném dojíždění vycházejí z následujícího 

výpočtu: základní cena na trase Praha- Kladno u přímých spojů se dle dopravce pohybuje v rozmezí 

35-40 Kč, přičemž na významné části spojů je aplikována cena 40 Kč. Při předpokladu budoucího 

rozdělení tarifních pásem PID tak, že se bude Kladno nacházet ve 3. tarifním pásmu, vychází základní 

cena jízdného PID při vlastnictví jízdenky pro území Prahy (většina cestujících pokračuje dále v Praze 

pomocí MHD) na 24 Kč. Tedy rozdíl současného stavu oproti navrhovanému je až 16 Kč. Výše roční 

úspory při pravidelném dojíždění opět vychází z rozdílu mezi součtem cen jednorázového jízdného 

(na přímých linkách Praha- Kladno není žádná forma předplatního jízdného) (210 pracovních dnů x 2 

x 40 Kč= 16 800 Kč) a ceny za 4 čtvrtletní doplňkové kupony PID za 3 vnější pásma (4 x 1 800 = 7 200 

Kč). I při započítání jen části všech pracovních dnů do počtu cest (např. z důvodu dovolené nebo 

nemoci) tak vychází úspora ve výši až 9 600 Kč za rok. 

2) Výše uvedený výpočet čerpal z informací o aktuálních tarifech umístěných na webových stránkách 

organizace ROPID a jednotlivých dopravců na trase Kladno (www.ropid.cz, www.csadkladno.cz, 

www.exprescarkladno.cz, www.lamer-doprava.cz). 

3) Tyto požadované dokumenty jsou v současné době zpracovávány ve spolupráci se všemi 

dotčenými subjekty a s ohledem na stupeň jejich rozpracovanosti tak není možné prozatím 

poskytnout žádné konkrétní výstupy. Veřejnost bude s těmito dokumenty seznámena po jejich 

projednání a schválení všemi dotčenými subjekty. 

4) Viz bod č. 3 

S) Ke společnému jednání zatím mezi Středočeským krajem, městem Kladnem a hlavním městem 

Prahou nedošlo, ač bylo město Kladno k takovému jednání Středočeským krajem a hlavním městem 

Prahou vyzváno. Jsme však přesvědčeni, že k němu v nejbližší době dojde a budeme si tak schopni 

vzájemně objasnit některá nedorozumění. Hlavní město Praha je k takovému jednání rozhodně 

připraveno. 

S pozdravem 


