
 

CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB  
s platností od 1. 1. 2019 

A) vnější reklama na vozech MHD 
 nájem cena 

Back board zadní část autobusy: 
IRISBUS (111x90 cm a 67x37 cm)  1 měsíc  2.300 Kč 
CITELIS (111x90 cm a 67x66 cm)  1 měsíc  2.500 Kč 

Boční plochy autobusy a trolejbusy: 
Queen size fólie (220x60 cm)  1 měsíc  1.900 Kč 

Side board - IRISBUS, CITELIS, Tr 30 SOR, Tr 31 SOR 
levá strana (900x230 cm) 1 měsíc 11.000 Kč 
Mobilboard - IRISBUS, CITELIS, Tr 30 SOR, Tr 31 SOR 
levá strana (450x230 cm) 1 měsíc  7.500 Kč 
City board - IRISBUS, CITELIS 
pravá strana (120x180 cm)  1 měsíc  3.500 Kč 

plochy dveří č. 2 a 3 a u kloubových vozů č. 4 (56x189cm/křídlo) 
(cena za obě křídla) – jako samostatná reklama  1 měsíc  3.500 Kč 

zadní okno trolejbusy (208 x 73 cm)  1 měsíc  2.500 Kč 

střešní panel (límec) trolejbusu (363 x 46 cm) 1 měsíc 1.900 Kč
/jedna strana/

samolepka (folie) na nárazník na zadní část autobusu – trolejbusu MHD 
(do max. rozměru 170 x 15 cm)  1 měsíc  390 Kč 

samolepka (folie) na nárazník na přední část autobusu MHD 
(do max. rozměru: vozy IRISBUS - 202 x 25 cm 
a vozy CITELIS -175 x 30 cm horní část a 140 x 30 cm spodní část)  1 měsíc  190 Kč
 
samolepící fólie (500x120 mm) - jednostranně 1 měsíc  90 Kč 
samolepící fólie (500x120 mm) - oboustranná viditelnost  140 Kč
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 nájem cena
celá lakovaná plocha:  

sólo vůz: 
autobusy IRISBUS, CITELIS  1 rok  99.000 Kč 
trolejbus 30 Tr SOR 1 rok 104.000 Kč 

kloubový vůz: 
autobus IRISBUS, CITELIS  1 rok  114.000 Kč 
trolejbus 31 Tr SOR  1 rok  129.000 Kč 
polep okna a dveří okenní fólií u autobusů a trolejbusů - 1 ks  1 rok  4.000 Kč 

celá lakovaná plocha + okna: 

sólo vůz: 
autobusy IRISBUS, CITELIS  1 rok  147.000 Kč 
trolejbus 30 Tr SOR  1 rok  152.000 Kč 

kloubový vůz: 
autobus IRISBUS, CITELIS  1 rok  178.000 Kč 
trolejbus 31 Tr SOR  1 rok  193.000 Kč 

Pozn.: 
nelze zajistit výběr konkrétní linky provozu vozidla MHD 

B) vnitřní reklama ve vozech MHD  
 nájem cena 

maloplošná samolepicí fólie (500x120 mm) – 1 ks  1 měsíc  90 Kč 
leták A4 (210x297 mm) na výšku – 1 ks  1 den  3,50 Kč 
leták A3 (420x297 mm) na šířku – 1 ks  1 den  7 Kč 
leták (126x70 mm) v závěsném plast. rekl. madle – 1 ks   1 den  6 Kč 
leták A3 (297x420 mm) v zadní části opěradla sedadla - 1 ks 1 měsíc 250 Kč 
 14 dní  145 Kč

 
Pozn.:
- letáky je nutné dodat minim. 5 prac. dnů před instalací – minim. doba umístění – 5 dnů 
- u letáků A4 a A3 doporučujeme ponechat spodní okraj volný bez textu (20 - 25 mm) – okraj vitríny, resp. 

do tohoto prostoru nedoporučujeme umisťovat důležitá grafická a textová sdělení, např. kontaktní údaje 
- letáky jsou před instalací označeny razítkem DPmHK, a.s. s datem odstranění 
- u reklamního madla lze objednat pouze obě strany madla současně 
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C) reklama na staničních sloupcích - označnících zastávek MHD (pouze nástupiště 
Terminál hromadné dopravy Hradec Králové a Hlavní nádraží ČD Hradec Králové) 

 nájem cena 
plakát 43x70 cm – 1 ks  1 měsíc 450 Kč 

D) navigační, informační a rekl. tabule na sloupech trolejového vedení (lampostery) 

 nájem cena 
jednostranné tabule 70x100 cm - 1 ks  1 měsíc/první rok  770 Kč 
 1 měsíc/druhý a další rok 690 Kč

Pozn.: 
pronájem těchto ploch zajišťuje od 1. 7. 2018: ova media solutions s.r.o., Ve Smečkách 589/14, Nové 
Město, 110 00 Praha 1 – tel.: +420 735 077 077 

E) Terminál hromadné dopravy Hradec Králové 
prosvětlené reklamní panely CLV (City Light Vitríny) – nástupiště THD: 

 nájem cena 
plakát 118,5x175 cm - 1 ks  1 měsíc  6.000 Kč 
viditelná plocha 113x166cm                (instalace v ceně)

reklamní plakátovací panely – odbavovací haly THD (MHD a link. dopravy) – vnitřní prostory: 
- plakát 59x104 cm - 1 ks  1 měsíc  790 Kč 

F) reklamní spot bez zvuku LCD obrazovky 19“ CITYSCREEN (ve 30 autobusech MHD) 

 nájem cena 
obrazový spot do 10 vteřin  1 měsíc  14.250 Kč 
obrazový spot do 15 vteřin  1 měsíc  18.525 Kč 
obrazový spot do 20 vteřin  1 měsíc  22.800 Kč 
obrazový spot do 30 vteřin  1 měsíc 28.500 Kč 

V ceně vysílání nejsou zahrnuty produkční náklady a vlastní výroba spotu. 
Standardní začátek kampaně je od 1. a 15. dne v měsíci. 
Kampaně je možné realizovat i individuálně mimo standardní termíny – tato služba je zpoplatněna. 

G) instalace a odstranění reklamy 
  cena 

samolepicí fólie vnitř.+vnější 500x120 mm instalace + odstranění - 1 ks 30 Kč 
zadní část IRISBUS instalace + odstranění - 1 ks   590 Kč 
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cena 
zadní část CITELIS instalace + odstranění - 1 ks  690 Kč 
zadní sklo trolejbusy SOR instalace + odstranění - 1 ks  800 Kč 
střešní panel (límec) trolejbusu instalace + odstranění - 1 strana  900 Kč 
boční plocha Queen size 220x60 cm instalace + odstranění - 1 ks  650 Kč 
samolepka (folie) na nárazník na přední nebo zadní část autobusu – trolejbusu 
instalace + odstranění - 1 ks  100 Kč 
plochy dveří (2 křídla) instalace + odstranění - 1 ks   1.100 Kč 
City board 120x180 cm instalace + odstranění - 1 ks   1.300 Kč 
Mobilboard 450x230 cm instalace + odstranění - 1 ks   4.150 Kč 
Side board 900x230 cm instalace + odstranění - 1 ks   8.300 Kč 
celopolep solo vůz odstranění - 1 ks   12.900 Kč 
celopolep kloubový vůz odstranění – 1 ks  15.000 Kč
leták - A4 a A3 instalace + odstranění - 1 ks     5 Kč 
leták - v opěradle sedadla instalace + odstranění - 1 ks    50 Kč 
leták - reklamní madlo instalace + odstranění - 1 ks          6 Kč 
plakát 43x70 cm stan. sloupek (označník) zast. MHD instalace + odstranění - 1 ks  50 Kč 
plakát 59 x104 cm reklamní plakátovací panel - 1 ks         50 Kč

H) pronájem dílenských prostor pro odbornou instalaci a odstranění reklamy 
na vozidle 
     
100,- Kč/hod

Pozn.:
formáty zde neuvedené – možnost individuálního jednání 

CENY JSOU UVEDENY BEZ 21% DPH. 

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. má právo odmítnout nebo požadovat úpravu reklamního 
sdělení, které je v rozporu s Etickým kodexem vydaným Radou pro reklamu. 

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. si vyhrazuje právo odmítnout reklamní kampaň nebo 
reklamní plnění, pokud nebude souhlasit s obsahem kampaně. Z tohoto důvodu si provozovatel 
vyhrazuje právo odsouhlasit grafický návrh a obsah kampaně předem. 

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. si vyhrazuje právo odmítnout reklamní kampaň nebo 
reklamní plnění, které jsou shodná s jeho předmětem podnikání. 

Aktualizace k: 01. 03. 2019

 
 

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.,
Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové 3

tel.: + 420 495 089 215, mobil: + 420 730 589 054 a + 420 731 663 761, e-mail: reklama@dpmhk.cz
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