
Hradecký dopravní podnik pokračuje v navyšování 

počtu cestujících i v roce 2019  

24. 4. 2019 

V prvním čtvrtletí letošního roku přepravily 

autobusy, elektrobusy a trolejbusy hradecké MHD 

7 223 381 cestujících, což znamená oproti 

shodnému období roku 2018 (7 076 379 osob) 

navýšení o 2,1%, tzn. téměř o 150 tisíc osob (v 1. 

Q 2017 to bylo 6 840 677 cestujících). 

 

V loňském roce 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). 

Loňské 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 tři dieselové 

autobusy IVECO Urbanway), realizované (mimo 

autobusů) pomocí investičních projektů v rámci 

dotačních programů ITI Hradecko-pardubické 

metropolitní oblasti a IROP, znamenalo tedy vyšší 

zájem cestujících. I letos se může hradecká veřejnost 

těšit na další obnovu vozového parku (DP zakoupí 10 

nových dieselových autobusů. 

O tom, co je nového v prostředí hradecké MHD, se 

můžete sami přesvědčit v sobotu 18. května 2019, kdy 

DP organizuje akci k oslavě 70. let trolejbusové 

dopravy v Hradci Králové v prostorách Terminálu 

hromadné dopravy (letos totiž uplyne 70 let od zahájení 

pravidelné trolejbusové dopravy v našem městě, kdy 2. 



května 1949 byla uvedena do provozu linka Nádraží – 

Nový Hradec Králové). 

Akce připomíná nejen technický rozvoj za 70 let, ale i 

generace lidí, kteří se na provozu trolejbusové dopravy 

v Hradci Králové podíleli. 

Srdečně zveme širokou veřejnost, zaměstnance 

současné i minulé (a třeba i budoucí), jejich rodinné 

příslušníky, všechny naše příznivce, fanoušky historie i 

současnosti veřejné dopravy. 

Samotný vstup na akci je tradičně zdarma – bezplatně 

se svezete i na mimořádné okružní lince, na které 

pojedou historické vozy MHD. 

O dalších podrobnostech této zajímavé akce pro 

všechny věkové kategorie (koná se za každého počasí), 

bude veřejnost informována průběžně, a to zejména na 

stránkách www.dpmhk.cz nebo na našem Facebooku.  

Úplné informace budou zveřejněny těsně před akcí a 

každý návštěvník na místě obdrží informační leták s 

plánkem místa a časovým programem akce. 


