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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55481 

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 
Pod Hájem 97 
267 01  Králův Dvůr 
(dále "dopravce") 
 
na základě zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění, a vyhlášky 
Ministerstva dopravy 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční 
osobní dopravu 
 
vyhlašuje 
 

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 
(dále též jen "SPP") 

 
ROZSAH PLATNOSTI SPP 
 
Tyto smluvní přepravní podmínky platí obecně, není-li dále stanoveno jinak. 
 
Linky, spoje nebo jejich části začleněné do integrovaného dopravního systému Pražské 
integrované dopravy (PID) se řídí v plném rozsahu smluvními přepravními podmínkami 
Pražské integrované dopravy vyhlašovanými organizátorem ROPID. 
 
Linky, spoje nebo jejich části začleněné do integrovaného dopravního systému 
Středočeské integrované dopravy (SID) se řídí těmito smluvními přepravními podmínkami 
a dodatkem pro Středočeskou integrovanou dopravu. 
 
Linky, spoje nebo jejich části začleněné do integrovaného dopravního systému 
Integrované dopravy Plzeňska (IDP) se řídí těmito smluvními přepravními podmínkami a 
dodatkem pro Integrovanou dopravu Plzeňska. 
 
Linky, spoje nebo jejich části začleněné do integrovaného dopravního systému 
Libereckého kraje se řídí v plném rozsahu smluvními přepravními podmínkami IDOL 
vyhlašovanými organizátorem KORID LK. 
 
Pro linky městské hromadné dopravy mohou být vydány dodatky smluvních přepravních 
podmínek pro konkrétní MHD. 
 
Znění dodatku má přednost před obecným ustanovením SPP. Odchylky pro konkrétní linku 
mohou být závazně uvedeny v jízdním řádu linky. V ostatních případech platí vždy tyto 
(hlavní) smluvní přepravní podmínky. 
 
 
PODMÍNKY STANOVENÉ NA ZÁKLADĚ ZÁKONA 111/1994 Sb. 
 
K § 18a 
 
Přirážka uložená cestujícímu za neprokázání se platným jízdním dokladem (včetně 
neprokázání nároku na slevu) podle odstavce 1, písm. c) se stanovuje v základní výši na 
1500 Kč; tato částka se snižuje na 800 Kč, pokud cestující zaplatí přirážku a jízdné ve lhůtě 
5 pracovních dnů ode dne jejího uložení. Toto snížení se neposkytne v případě, že se 
cestující prokáže jízdním dokladem nebo průkazem na slevu jízdného padělaným, 



 

 

pozměněným, cizím, nebo se pokouší cestující o útěk, napadá pověřenou osobu či se jinak 
výrazně chová v rozporu s dobrými mravy. 
 
Přirážka uložená cestujícímu, který přes slovní nebo písemné upozornění nedodržuje 
přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, svým chováním ruší 
klidnou přepravu cestujících nebo cestující jinak obtěžuje (vztahuje se i na kouření na 
zastávkách) podle odstavce 1 písmene a) se stanovuje v základní výši 500 Kč. 
 
Jedná-li se o porušení přepravního řádu nezaplacením přepravného/dovozného za 
zavazadlo podléhající placení, snižuje se přirážka na 50 Kč. 
 
Při kontrole se revizor prokazuje kruhovým odznakem s červeným okrajem a světlým 
středem s dominantním textem KONTROLA. Průkazem se revizor prokazuje na vyzvání 
cestujícího, jemuž ukládá přirážku nebo jehož vylučuje z přepravy. 
 
 
PODMÍNKY STANOVENÉ NA ZÁKLADĚ VYHLÁŠKY 175/2000 Sb. 
 
Cestující do vozu nastupuje zásadně předními dveřmi, kde si u řidiče zakoupí jízdenku 
nebo prokáže nárok na přepravu a u zlevněných jízdenek zároveň bez vyzvání prokáže 
předepsaným způsobem nárok na slevu; po odbavení lze se souhlasem řidiče nastoupit i 
jinými dveřmi (zejména se zavazadlem nebo při přeplnění vozu). 
 
Cestující vystupují středními a zadními dveřmi, se souhlasem řidiče i předními dveřmi; 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mohou vystupovat předními dveřmi.  
Cestujícím není dovoleno kouřit, používat elektronickou cigaretu, jíst nebo pít ve 
vozidlech, s výjimkou diabetiků.  

 
k §5 přepravního řádu (dále jen "PŘ") Údaje na jízdence, umožňující kontrolu platnosti a 
správnosti 
 
Platnost jízdenky pro jednotlivou jízdu je dána jejím datem, úsekem cesty, číslem linky a 
spoje. U jízdenek zlevněných je její platnost podmíněna předložením průkazu, je-li pro 
danou slevovou kategorii vyžadován. 
 
U jízdenek s místenkami z předprodeje je jedním z kontrolních údajů hash kód (směs 
písmen a číslic); dále jméno cestujícího nebo číslo libovolného osobního dokladu, je-li při 
prodeji jízdenky s místenkou vyžadována identifikace cestujícího – pak je třeba zároveň 
předložit doklad na uvedené jméno nebo doklad uvedeného čísla. 
 
U jízdenek kupovaných u řidiče při nástupu musí odpovídat časový údaj (hodiny, minuty) 
okamžiku tisku. 
 
Při odbavení časových jízdenek uložených na kartě je zároveň vydáno papírové potvrzení 
(evidenční lístek) se specifikací zakoupené jízdenky – platí jen při současném předložení 
čipové karty, jejíž aplikace tento časový kupón obsahuje. Podobenka na kartě musí 
souhlasit s podobou cestujícího, který jízdenku předkládá (časová jízdenka je nepřenosná). 
 
k §5 PŘ Údaje na jízdním dokladu (na jízdence) 
 
Nárok na zlevněnou nebo bezplatnou přepravu (pokud podle tarifu existuje) u seniorů, 
zasloužilých osob (např. bojovníci za svobodu) může být formou bezplatného jízdního 
dokladu zaznamenán na čipové kartě. 



 

 

 
Nárok na bezplatnou přepravu (pokud podle tarifu existuje) vyplývající pro osoby z titulu 
funkce (např. policisté, poslanci, ústavní soudci) se dokládá stejnokrojem nebo služebním 
průkazem. 
 
Nárok na bezplatnou přepravu (pokud podle tarifu existuje) u invalidních osob a jejich 
průvodců se dokládá průkazem ZTP nebo ZTP/P. 
 
k §7 PŘ Způsob prodeje a vracení jízdenek, příplatků, způsob označování jízdenek 
 
Cestující platí jízdné podle tarifu dopravce nebo integrovaného dopravního systému. Sleva 
na jízdném nebo bezplatná přeprava se poskytuje cestujícím v rozsahu cenového výměru 
vydaného pro aktuální rok Ministerstvem financí a při dodržení metodického pokynu pro 
zlevněné jízdné vydaného Ministerstvem dopravy. 
 
Jízdenky pro jednotlivou jízdu prodává řidič v okamžiku nástupu cestujícího; jízdenku vydá 
řidič z odbavovacího zařízení, v případě poruchy zařízení vydá řidič vypsanou jízdenku na 
přísně zúčtovatelném tiskopisu. 
 
Časové jízdenky prodávají prodejní místa dopravce, popřípadě prodejní místa ostatních 
dopravců zapojených v integrovaném dopravním systému. 
 
Prodej jízdenek s místenkou smluvně zajišťuje třetí subjekt. 
 
Revizor vydává (oproti hotově placenému jízdnému nebo přirážce) psanou doplatkovou 
jízdenku na přísně zúčtovatelném tiskopisu. U psaných jízdenek obdrží cestující prvopis, 
pověřená osoba si nechává druhopis. 
 
Neuhradí-li cestující přirážku a jízdné v hotovosti, sepisuje pověřená osoba zápis o 
provedené přepravní kontrole; z toho si ponechává prvopis a cestujícímu vydává druhopis. 
Svůj závazek je cestující povinen uhradit do 30 dnů, po marném uplynutí lhůty je 
pohledávka způsobilá k soudnímu vymáhání. Stížnost podaná cestujícím dopravci staví běh 
lhůty. Na návrh cestujícího povolí dopravce cestujícímu přiměřený odklad nebo splátky. 
 
Platí-li cestující jízdné v hotovosti u řidiče, je třeba, aby cestující měl připravenou hotovost 
v ceně kupovaných jízdenek, popř. přiměřená platidla do hodnoty 100 Kč nebo podle ceny 
jízdenek. Cestující akceptuje v případě platby bankovkou nepřiměřené hodnoty, že mu 
místo vrácení přeplatku v hotovosti může být řidičem vystaveno potvrzení o závazku 
dopravce uhradit nevrácenou částku, které uplatní na pokladně v sídle společnosti, kde 
mu bude tato částka vyplacena.  
 
Jízdné je možno platit také bankovní kartou na terminálu ve vozidle, pokud to technické 
vybavení autobusu dovoluje. 
 
k §10 PŘ Podmínky pro přepravu dětí 
 
Přeprava dětí na některých sedadlech může být vyloučena; tato skutečnost je vyznačena 
piktogramem nebo textem. 
 
Cenovým výměrem pro integrovanou dopravu se řídí přeprava dětí na linkách s plnou 
integrací; na linkách s částečnou integrací tehdy, má-li doprovod dítěte jízdní doklad 
integrovaného dopravního systému. 
 
Cenovým výměrem pro linkovou dopravu se řídí přeprava dětí na linkách bez integrace; na 



 

 

linkách s částečnou integrací tehdy, nemá-li doprovod dítěte jízdní doklad integrovaného 
dopravního systému. 
 
k §11 PŘ Přípustnost kočárku s dítětem jako zavazadlo nebo spoluzavazadlo a podmínky 
pro přepravu kočárku s dítětem 
 
Nástup a výstup s kočárkem hlásí cestující řidiči a nastupuje a vystupuje s jeho souhlasem.  
 
Dětský kočárek je po dobu přepravy v linkovém autobusu umístěn ve střední části 
autobusu u výstupních (zadních) dveří. Je-li linka obsluhována autobusem dálkového typu, 
je možno přepravovat dětský kočárek jako cestovní zavazadlo v zavazadlovém prostoru 
autobusu, pokud jej nelze bezpečně umístit v prostoru pro cestující.  
 
V době snížených nároků na přepravní kapacitu lze přepravovat i více kočárků s dětmi, 
pokud tím není ohrožena bezpečnost přepravy. O umožnění přepravy dětského kočárku 
rozhoduje řidič.  
 
Za bezpečné uložení dětského kočárku v prostoru pro cestující zodpovídá cestující. 
(kočárek je přepravován jako spoluzavazadlo – § 21 vyhláška 175/2000 Sb.). 
 
Kočárek se hodnotí jako dítětem obsazený i v případě, že cestující během přepravy vezme 
dítě např. na klín. 
 
k §11 PŘ Přípustnost kočárku bez dítěte jako zavazadla nebo spoluzavazadla 
 
O přepravě kočárku jako cestovního zavazadla nebo spoluzavazadla rozhoduje na místě 
řidič.  
 
k §13 PŘ Podmínky pro přepravu invalidního vozíku  
 
V autobusech jsou vyhrazena vždy 2 místa k sezení pro tyto osoby a jsou označena. O 
jejich umístění ve vozidle je řidič povinen na dotaz cestujícího informovat.  
 
Autobusy v linkové dopravě nejsou standardně technicky vybaveny k přepravě osob na 
vozíku pro invalidy, není-li tato možnost uvedena v jízdním řádu. 
 
Řidič autobusu může poskytnout přiměřenou podpůrnou pomoc při nástupu a výstupu 
invalidních cestujících jen s ohledem na své zdravotní dispozice a plnění dalších povinností 
ve vztahu cestujícím. Dokonalá pomoc se předpokládá od průvodců invalidních osob 
(držitelů průkazů ZTP-P). Průvodci jsou přepravováni zdarma. 
 
k§14 PŘ Potvrzení o zpoždění 
 
Vydávání písemného potvrzení o omezení dopravy nebo zpoždění spoje, jestliže o to 
cestující požádá, je umožněno v informačních kancelářích níže uvedených, přičemž za 
zpoždění spoje pro tento účel se považuje doba zpoždění nad 10 minut oproti jízdnímu 
řádu. Potvrzení o zpoždění může vydat také řidič, je-li vozidlo vybaveno odbavovacím 
zařízením, jehož programové vybavení tuto volbu umožňuje. 
 
k §37 PŘ Způsob potvrzování skutečností pro uplatňování práv 
 
Skutečnosti, zakládající práva cestujícího vůči dopravci (např. úraz, ztráta cestovního 
zavazadla) potvrzuje na místě nejbližší pracovník dopravce, zpravidla řidič, a to záznamem 
psaným volnou formou, kde uvede kdy, kde, na které lince a spoji se přihodila jaká 



 

 

událost. Neshledá-li řidič nárok cestujícího oprávněným, vyznačí to v zápisu. 
 
Cestující k doložení svých nároků může použít zejména svědecké výpovědi nebo 
fotodokumentaci. 
 
Při nemožnosti dokončit započatou přepravu původním vozidlem (porucha vozu, 
předisponování vozu) vystaví řidič skupině cestujících seznam jízdenek, tím se spolu 
s jízdenkami cestující prokáží ve vozidle, jímž dokončí svoji přepravu. 
 
k §38 PŘ Místa k uplatňování práv 
 
Sídlo společnosti, regionální provozovny, dispečinky a místa, kde dopravce potvrzuje 
žákovské průkazy, jsou místy, kde cestující může uplatnit svá práva vůči dopravci. 
 
Podávání informací o jízdních řádech, o tarifu a smluvních přepravních podmínkách, 
potvrzování průkazek na slevy jízdného a případně vracení jízdného 

a. Příbram, autobusové nádraží, tel. 318 621 964  
b. Dobříš, Příbramská 1903, tel. 318 521 020  
c. Sedlčany, Nádražní 438, tel. 318 821 606  
d. Beroun, Plzeňská 27 (v areálu společnosti Dynastav) 
e. Hořovice, náměstí Boženy Němcové 808 (na autobusovém nádraží) 
f. Benátky nad Jizerou, Pražská 45, Knihy na Burze, telefon 739 474 750 
g. Mladá Boleslav, autobusové stanoviště, Václava Klementa 1439/II, telefon 326 

710 711 
h. Praha 5, Ringhofferova 1, tel. 257 318 436 
i. Domažlice, Cihlářská 520, tel. 379 793 161 

 
k §42 PŘ Vrácení jízdného za nevyužitou časovou jízdenku 
 
Řídí se podmínkami příslušného integrovaného dopravního systému. 
 
 
PODMÍNKY STANOVENÉ NA ZÁKLADĚ CENOVÉHO VÝMĚRU 
 
Žákovské průkazy dopravce potvrzuje ve všech místech uvedených v SPP u § 38 s výjimkou 
sídla dopravce a dispečinků. 
 
 
PODMÍNKY STANOVENÉ PRO POUŽÍVÁNÍ MÍSTENEK 
 
Rezervační systém provozuje třetí strana; prodej a stornování místenek se řídí jejími 
podmínkami. 
 
Při předkládání e-jízdenky je povinností cestujícího předložit jízdní doklad ve vizuálně 
čitelné podobě kdykoli během přepravy, to buď předložením vytištěného stejnopisu e-
jízdenky nebo zobrazením e-jízdenky na displeji svého elektronického zařízení. E-jízdenkou 
s se rozumí doklad, na němž je uveden datum přepravy, linka a spoj, výchozí a cílová 
zastávka tarif a další identifikační údaje. povinnost doložit nárok na slevu tím není 
dotčena. 
 
 
 
  



 

 

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ 

 
Informační kanceláře: uvedené v § 38 
 
Jízdní řády: www.idos.cz 
 
Tarif a smluvní přepravní podmínky: www.arriva.cz 
 
Podmínky slev a bezplatné přepravy: Cenový výměr Ministerstva financí www.mfcr.cz a 
Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného Ministerstva dopravy 
www.mdcr.cz 
 
 
NAHRÁVKY 

 
Pověřené osoby a jiné osoby, které přicházejí do styku s veřejností, mohou pořizovat 
zvukovou nahrávku komunikace s cestujícím; totéž právo přísluší cestujícímu. 
 
Cestující, který při kontrole nezaplatí jízdné a přirážku v hotovosti a neprokáže se platným, 
úředně vydaným osobním dokladem, může být pověřenou osobou vyfotografován pro 
potřeby pozdějšího ztotožnění. 
 
Pořízené záznamy lze využít pouze jako důkaz při řešení stížností nebo při soudních a 
správních řízeních. 
 
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní 
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa 
www.coi.cz. 
 
Uzavřením přepravní smlouvy přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky 
vyhlášené dopravcem (§ 49 vyhláška 175/2000 Sb.). 
 
Tyto smluvní přepravní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019. 
 
Veškeré dosavadní smluvní přepravní podmínky dopravce (tj. mimo SPP PID, SPP IDOL, SPP 
IREDO) se ruší. 
 
Dopravce vydá stručný výňatek ze smluvních přepravních podmínek. 
 
 
 
 
V Králově Dvoře dne 21. 12. 2018 
 
 
Ing. František Soumar, jednatel společnosti, v.r. 
 

http://www.idos.cz/
http://www.arriva.cz/
http://www.mfcr.cz/
http://www.mdcr.cz/


3 4 5 1 2

dítě student senior

do 18 let do 26 let od 65 let

0 – 2 11,00 Kč 2,00 Kč 2,00 Kč 2,00 Kč 5,00 Kč 2,00 Kč

3 – 4 13,00 Kč 3,00 Kč 3,00 Kč 3,00 Kč 6,00 Kč 3,00 Kč

5 – 7 17,00 Kč 4,00 Kč 4,00 Kč 4,00 Kč 8,00 Kč 4,00 Kč

8 – 10 21,00 Kč 5,00 Kč 5,00 Kč 5,00 Kč 10,00 Kč 5,00 Kč

11 – 13 23,00 Kč 5,00 Kč 5,00 Kč 5,00 Kč 11,00 Kč 5,00 Kč

14 – 17 28,00 Kč 7,00 Kč 7,00 Kč 7,00 Kč 14,00 Kč 7,00 Kč

18 – 20 33,00 Kč 8,00 Kč 8,00 Kč 8,00 Kč 16,00 Kč 8,00 Kč

21 – 25 38,00 Kč 9,00 Kč 9,00 Kč 9,00 Kč 19,00 Kč 9,00 Kč

26 – 30 43,00 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč 21,00 Kč 10,00 Kč

31 – 35 48,00 Kč 12,00 Kč 12,00 Kč 12,00 Kč 24,00 Kč 12,00 Kč

36 – 40 54,00 Kč 13,00 Kč 13,00 Kč 13,00 Kč 27,00 Kč 13,00 Kč

41 – 45 59,00 Kč 14,00 Kč 14,00 Kč 14,00 Kč 29,00 Kč 14,00 Kč

46 – 50 69,00 Kč 17,00 Kč 17,00 Kč 17,00 Kč 34,00 Kč 17,00 Kč

51 – 55 77,00 Kč 19,00 Kč 19,00 Kč 19,00 Kč 38,00 Kč 19,00 Kč

56 – 60 90,00 Kč 22,00 Kč 22,00 Kč 22,00 Kč 45,00 Kč 22,00 Kč

61 – 70 99,00 Kč 24,00 Kč 24,00 Kč 24,00 Kč 49,00 Kč 24,00 Kč

71 – 80 110,00 Kč 27,00 Kč 27,00 Kč 27,00 Kč 55,00 Kč 27,00 Kč

81 – 90 119,00 Kč 29,00 Kč 29,00 Kč 29,00 Kč 59,00 Kč 29,00 Kč

91 – 100 128,00 Kč 32,00 Kč 32,00 Kč 32,00 Kč 64,00 Kč 32,00 Kč

101 – 110 137,00 Kč 34,00 Kč 34,00 Kč 34,00 Kč 68,00 Kč 34,00 Kč

111 – 120 142,00 Kč 35,00 Kč 35,00 Kč 35,00 Kč 71,00 Kč 35,00 Kč

121 – 130 157,00 Kč 39,00 Kč 39,00 Kč 39,00 Kč 78,00 Kč 39,00 Kč

131 – 140 167,00 Kč 41,00 Kč 41,00 Kč 41,00 Kč 83,00 Kč 41,00 Kč

141 – 150 179,00 Kč 44,00 Kč 44,00 Kč 44,00 Kč 89,00 Kč 44,00 Kč

88,00 Kč 22,00 Kč 22,00 Kč 22,00 Kč 44,00 Kč 22,00 Kč

68,00 Kč 17,00 Kč 17,00 Kč 17,00 Kč 34,00 Kč 17,00 Kč

20,00 Kč 5,00 Kč 5,00 Kč 5,00 Kč 10,00 Kč 5,00 Kč

125,00 Kč - - - - -

Zavazadlo do 15 let se nárok neprokazuje, od 15 do 18 let úředně vydaným

1 – 25 8,00 Kč dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození

26 – 50 9,00 Kč nebo žákovským průkazem nebo průkazem ISIC

51 – 150 12,00 Kč  student do 26 let platným žákovským průkazem nebo průkazem ISIC

úředně vydaným identifikačním dokladem s fotografií,

cestovním pasem nebo průkazem občana EU

 Zvláštní jízdné 1  poloviční jízdné pro rodiče nebo soudem určené opatrovníky k návštěvě dětí v ústavech

 Zvláštní jízdné 2  zlevněné jízdné pro držitele platného průkazu ZTP

 Zvláštní jízdné 3, 4, 5  zlevněné jízdné pro děti do 18 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let dle vyhlášených podmínek

 Bezplatně  bezplatné jízdné pro děti do 6 let, držitele průkazu ZTP-P, vodícího psa

 sporo jízdné (A) v úseku Mnichovo Hradiště - Praha; sporo jízdné (B) v úseku Mladá Boleslav - Praha;

 sporo jízdné (D) v úseku Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav a opačně

 sporo jízdné (Z) v úseku Mladá Boleslav - Praha a opačně

 platí na linkách 260600, 260810, 260811, 540381, 671780

 E-jizdenka  platí na linkách 260600, 260811 a 540381 a lze ji zakoupit ve vyhlášených úsecích

 je zpoplatněno pokud převyšuje alespoň jeden rozměr 20 x 30 x 50 cm do 25 kg a dětské kočárky; pes;

 na dálkových linkách 260600, 260810, 260811, 540381 přeprava zavazadla zdarma

 akceptujeme čipové karty (mimo čipových karet IDOL) dopravců BusLine a.s.; ČSAD Liberec, a.s.;

 Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.

Ceník jízdného a dovozného v pravidelné dopravě

provozní oblast Mladá Boleslav

platí od 1. 9. 2018

Obyčejné jízdnéVzdálenost

Zvláštní jízdné

 Zavazadlo

Vysvětlivky

 Platba čipovou 

kartou

ZTPpoloviční

Prokázání               

nároku                    

na zvláštní                    

zlevněné             

jízdné

A

B

D

S
p

o
ro

 j
íz

d
n

é

 Sporo jízdné

 Zpáteční jízdné

Z

Vzdálenost

 dítě do 18 let

 senior od 65 let



linky

260810  Mnichovo Hradiště, nám. – Praha, Černý Most

540381  Mnichovo Hradiště, zdrav. stř.  – Praha, Černý Most

linky

260600  Kosmonosy, Transcentrum – Praha, Černý Most

260810  Mladá Boleslav, Boleslavská – Praha, Černý Most

260811  Mladá Boleslav, 17. listopadu – Praha, Černý Most

540381  Mladá Boleslav, U hřiště – Praha, Černý Most

 Mladá Boleslav, aut. st. – Praha, Černý Most

 Mladá Boleslav, U Sportu – Praha, Černý Most

 Mladá Boleslav, nám. Republiky – Praha, Černý Most

 Mladá Boleslav, Jičínská – Praha, Černý Most

linky

260230  Mnichovo Hradiště, nám. – Mladá Boleslav, Nový hřbitov

260250  Mnichovo Hradiště, nám. – Mladá Boleslav, aut. st.

260370  Mnichovo Hradiště, nám. – Mladá Boleslav, U Sportu

260810  Mnichovo Hradiště, nám. – Mladá Boleslav, nám. Republiky

540381  Mnichovo Hradiště, zdrav. stř. – Mladá Boleslav, Nový hřbitov

 Mnichovo Hradiště, zdrav. stř. – Mladá Boleslav, Václava Klementa

 Mnichovo Hradiště, zdrav. stř. – Mladá Boleslav, aut. st.

 Mnichovo Hradiště, zdrav. stř. – Mladá Boleslav, Na výstavišti

 Mnichovo Hradiště, zdrav. stř. – Mladá Boleslav, U Sportu

 Mnichovo Hradiště, zdrav. stř. – Mladá Boleslav, nám. Republiky

linky

260020  Bakov n. Jiz., nám. – Mladá Boleslav, Nový hřbitov

260230  Bakov n. Jiz., nám. – Mladá Boleslav, aut. st. 

260250  Bakov n. Jiz., V sadech – Mladá Boleslav, Nový hřbitov

260260  Bakov n. Jiz., V sadech – Mladá Boleslav, Václava Klementa

260370  Bakov n. Jiz., V sadech – Mladá Boleslav, aut. st. 

260810  Bakov n. Jiz., V sadech – Mladá Boleslav, Na výstavišti

540381  Bakov n. Jiz., V sadech – Mladá Boleslav, U Sportu

 Bakov n. Jiz., V sadech – Mladá Boleslav, nám. Republiky

 Bakov n. Jiz., žel. st. – Mladá Boleslav, Nový hřbitov

 Bakov n. Jiz., žel. st. – Mladá Boleslav, Václava Klementa

 Bakov n. Jiz., žel. st. – Mladá Boleslav, aut. st. 

 Bakov n. Jiz., žel. st. – Mladá Boleslav, Na výstavišti

 Bakov n. Jiz., žel. st. – Mladá Boleslav, U Sportu

 Bakov n. Jiz., žel. st. – Mladá Boleslav, nám. Republiky

 Bakov n. Jiz., Trenčín – Mladá Boleslav, Nový hřbitov

 Bakov n. Jiz., Trenčín – Mladá Boleslav, Václava Klementa

 Bakov n. Jiz., Trenčín – Mladá Boleslav, aut. st. 

 Bakov n. Jiz., Trenčín – Mladá Boleslav, Na výstavišti

 Bakov n. Jiz., Trenčín – Mladá Boleslav, U Sportu

 Bakov n. Jiz., Trenčín – Mladá Boleslav, nám. Republiky

 Bakov n. Jiz., Pražská – Mladá Boleslav, Nový hřbitov

 Bakov n. Jiz., Pražská – Mladá Boleslav, Václava Klementa

 Bakov n. Jiz., Pražská – Mladá Boleslav, aut. st. 

 Bakov n. Jiz., Pražská – Mladá Boleslav, Na výstavišti

 Bakov n. Jiz., Pražská – Mladá Boleslav, U Sportu

 Bakov n. Jiz., Pražská – Mladá Boleslav, nám. Republiky

linky

260600  Kosmonosy, Transcentrum – Praha, Černý Most

260810  Mladá Boleslav, Boleslavská – Praha, Černý Most

260811  Mladá Boleslav, 17. listopadu – Praha, Černý Most

540381  Mladá Boleslav, U hřiště – Praha, Černý Most

671780  Mladá Boleslav, aut. st. – Praha, Černý Most

 Mladá Boleslav, U Sportu – Praha, Černý Most

 Mladá Boleslav, nám. Republiky – Praha, Černý Most

 Mladá Boleslav, Jičínská – Praha, Černý Most

úseky

Mnichovo Hradiště – Praha a opačně

Sporo jízdné

Kosmonosy, Transcentrum a všechny zastávky Mladá Boleslav – Praha a opačně

Mnichovo Hradiště – Mladá Boleslav a opačně

Sporo jízdné – Zpáteční jízdné
platí v uvedených úsecích jen pro obyčejné jízdné

úseky

úseky

A                   
88 Kč

B              
68 Kč

Bakov nad Jizerou – Mladá Boleslav a opačně (pouze s čipovou kartou)

úseky

Z              
125 Kč

Kosmonosy, Transcentrum a všechny zastávky Mladá Boleslav – Praha a opačně

úseky

D                
20 Kč

platí v uvedených úsecích obousměrně

E                
16,00 Kč              

15,80 Kč


