
Integrace veřejné dopravy na 

Mladoboleslavsku 
 

Od neděle 12. prosince 2021 bude do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje 
zahrnuta část oblasti Mladoboleslavska. Při integraci bude zrušeno celkem 69 nezaintegrovaných 
linek, zavedeno 38 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 12 linkách PID 
bude provoz upraven. Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější 
obsluze území. Provoz bude hlídán koordinačním dispečinkem. Na linkách bude platit pásmový a časový 
tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické 
podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného  platební kartou nebo v hotovosti u řidiče 
nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném 
dojíždění. 
 
Boseň, Zásadka, Zápudov a Mužský jsou zařazeny do 8. tarifního pásma PID. 
 

Naší obcí budou projíždět linky 716 a 718.      

 
Linka 716 – Boseň, Mužský – Mnichovo Hradiště, Sychrov – Boseň, Mužský 
 

 Linka nabízí spojení Bosně, Zásadka, Zápudova a Mužského s Mnichovo Hradištěm (přes Lhotice, 
Veselou). 

 V Bosni bude zajištěn přestup na spoje linky 718 do Kněžmosta. 

 Z Mnichova Hradiště jsou zajištěny přestupy na spoje do Mladé Boleslavi. 

 V zastávce Mnichovo Hradiště – dopravní terminál -  bude zajištěn přestup na vlakové spoje ve 
směru Turnov nebo Mladá Boleslav. 

 
 
Linka 718 – Mnichovo Hradiště – Dolní Bousov – Sobotka 
 

 Linka nabízí spojení Bosně s Mnichovo Hradištěm, Kněžmostem, případně s Dolním Bousovem a 
Sobotkou 

 V Bosni je zajištěn přestup na linku 716 na Mužský. 

 V Kněžmostě je zajištěn přestup do Mladé Boleslavi, Branžeže, Bakova nad Jizerou 

 V Sobotce bude zajištěn přestup na spoje do Jičína. 

 V zastávce Mnichovo Hradiště – dopravní terminál – bude zajištěn přestup na vlakové spoje ve 
směru Turnov nebo Mladá Boleslav. 

 
Jízdenky pro jednotlivé jízdy 
 

Papírové jízdenky lze zakoupit bez přirážky u řidičů autobusů na všech linkách PID. 
 
Předplacené jízdné 
 

Pro pravidelné cestování se vyplatí předplacené časové kupony (měsíční, čtvrtletní, roční). Pro možnost 
využít předplatné je potřeba mít vystavenu průkazku PID, čipovou kartu Lítačka. 
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