
Cestujících v hradecké MHD opět přibylo - dopravní podnik i nadále v roce 
2019 pokračuje v navyšování počtu cestujících.  

V třetím čtvrtletí letošního roku přepravily autobusy, elektrobusy a trolejbusy 
hradecké MHD 14 922 780 cestujících, což znamená oproti shodnému období 
roku 2018 (14 121 970 osob) navýšení o 5,7 %, tzn. více než o 800 tisíc osob. 

Pokud budeme hodnotit období od začátku roku 2019, přepravily vozy 
hradeckého dopravního podniku 27 285 350 pasažérů, což znamená oproti 
shodnému období roku 2018 (26 142 475 osob) jejich navýšení o 4,4 %, tzn. 
více než o 1 milion 142 tisíc osob. 

Za celý rok 2018 přepravily autobusy, trolejbusy a elektrobusy hradecké MHD 
37 030 435 cestujících, což znamenalo oproti roku 2017 (36 631 154 osob) 
navýšení téměř o 400 tisíc osob (nejvyšší počet za posledních sedm let). Dle 
aktuálních hodnot věříme, že celkový počet cestujících za rok 2019 bude opět 
vyšší než v roce předešlém- 

 

Loňské a letošní zkvalitnění vozového parku hradecké MHD - celkově o dvacet 
nových elektrobusů SOR NS 12 ELECTRIC, devět parciálních trolejbusů - s 
pomocným bateriovým pohonem - SOR TNB 12 a třináct dieselových autobusů 
IVECO Urbanway, realizované (mimo autobusů) pomocí investičních projektů v 
rámci dotačních programů ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti a IROP, 
znamená tedy další zvýšení cestovního standardu MHD v Hradci Králové a vyšší 
zájem cestující veřejnosti. 



Důvodů, proč má hradecká MHD rok od roku více příznivců, je samozřejmě více. 

Vedle již vzpomínané obměny vozového parku, která vedla k dalšímu zlepšení 

kvality MHD, jde také o servis poskytovaný cestujícím – možnost internetového 

dobíjení Městské karty, systém Hop On (systém umožňující cestujícím kupovat 

každý den v roce v průběhu 24 hodin, jak jízdenky pro jednotlivou jízdu, tak i 

veškerý sortiment předplatného časového jízdného prostřednictvím chytrého 

telefonu), platbu bezkontaktní platební kartou v trolejbusech, USB nabíječky 

v elektrobusech a kdy je i standardem v Hradci Králové již šest let 100% 

nízkopodlažnost vozů MHD, která v české MHD stále ještě není úplně všude 

pravidlem.  

Pozn. 

Jinak největší obměna a to trolejbusů proběhla v královéhradecké MHD během dvou let - 

2011 – 2013, kdy získal dopravní podnik 31 nejmodernějších vozů z dílny plzeňské Škody 

Electric. Nákup trolejbusů v celkové hodnotě 332 milionů korun podpořily evropské dotace ve 

výši 120 milionů korun. Jedenáct kloubových trolejbusů a dvacet vozů v krátkém provedení 

včetně dvou duobusů s pomocným dieselagregátem začalo v postupných dodávkách 

posilovat hradeckou MHD od dubna roku 2011 a kdy poslední z nich dorazil v červnu 2013. 

Právě díky nim se stal zdejší vozový park plně nízkopodlažní. 


