ČSAD MHD KLADNO
334

zaměstnanců
Kladno

285 řidičů
276 mužů
9 žen
170 autobusů

Společnost ČSAD MHD Kladno a. s.
a servisní společnost KD Servis a. s. vznikly
jako nástupnické organizace původního
dopravního závodu 106 – Kladno, ČSAD
KNV Praha; od 22. října 2016 jsou obě
společnosti součástí skupiny ARRIVA
TRANSPORT Česká republika.
ČSAD MHD Kladno a. s. spolu se servisem
patří s 388 zaměstnanci a 170 autobusy
mezi největší dopravní společnosti
Středočeského kraje s působností
v městech Kladně a Slaném a v části
okresů Kladno, Beroun, Rakovník,
Praha-západ; zasahuje také do okrajových
částí hlavního města Prahy 5 a 6. Celkem
společnost obsluhuje pravidelnými
autobusovými linkami více než 130 měst
a obcí Středočeského kraje.
Největší přepravní výkony se odehrávají
při návozech z regionu do Kladna a Prahy
se stále rostoucími požadavky na
kapacitu a frekvenci dopravy. Nemalá
poptávka vzniká v lokalitách s nově
budovanými skladovými a průmyslovými
objekty. Většina dříve regionálních
linek tak dostává charakter městské
dopravy s intenzivním celodenním
provozem, ukončeným často až v nočních
hodinách. Autobusové linky do Prahy

využívají přestupní terminály v blízkosti
krajských hranic: z oblasti Unhoště,
Rudné a Hostivic terminály Zličín,
z oblasti Nového Strašecí a Stochova
terminál Hradčanská, z oblasti Kladna,
Velkých Přílep a Roztok u Prahy terminály
Nádraží Veleslavín, Bořislavka a Dejvická.
Nejvíce využívanými přestupními uzly na
železniční dopravu jsou železniční stanice
Zbečno a Jeneč.

Smluvní doprava zaměstnanců
• AMAZON LOGISTIC PRAGUE s. r. o.
• Ekofrukt Slaný, s. r. o.
• Lego Production s. r. o.
• DSV (Logistis Quelfor s. r. o.)
• TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Celý provoz je vypravován z garáží
v Kladně, kde je zajištěna nepřetržitá
dispečerská služba a také veškerá servisní
činnost, tankování a mytí autobusů,
zajišťované společností KD SERVIS a. s.

Tvorba jízdních řádů a turnusových oběhů
autobusů

DOPRAVA

VOZOVÝ PARK

Základní dopravní činnosti

Celkem 170 autobusů

Městská doprava
• Kladno – 13 linek; 61 autobusů
• Slaný – 2 linky; 1 autobus

Pravidelná doprava – 168 autobusů
• 152 standardních
• 2 patnáctimetrové
• 14 kloubových
• 58 % CNG
• 42 % diesel

Pravidelná linková doprava
• Pražská integrovaná doprava – 18 linek
(2 noční); 67 autobusů
• Středočeská integrovaná doprava – 19
linek; 39 autobusů

Doplňující služby společnosti
Zájezdová a příležitostná doprava

Provoz informačních a předprodejních
kanceláří v Kladně (3×) a Slaném (1×)

Zájezdová doprava – 2 autobusy

