
Vánoční dárek z Dopravního podniku města Hradce Králové – 

VOLNÁ KARTA  

(přenosná elektronická karta k úhradě jízdného v MHD)   

 
V rámci zkvalitnění služeb cestujícím v MHD přichází DPmHK s předvánoční novinkou, 

kterou je přenosná „VOLNÁ KARTA“ sloužící k úhradě jízdného v MHD. Jde o nabídku 

nepersonifikované bezkontaktní elektronické čipové karty, kterou si může kdokoliv zakoupit 

od 1. prosince 2011 na přepážkách našich předprodejen, tzn. na terminálu hromadné dopravy 

– hale MHD, v IC na Gočárově třídě a přímo v sídle DPmHK v Pouchovské  ulici a posléze i 

u našich smluvních prodejců (veřejnost bude o termínu zahájení prodeje informována). 

 

K výhodám „VOLNÉ KARTY“ patří nákup nepřednabité karty bez nutnosti ztráty času 

vyplývající z vyplňování „Žádosti o vydání městské karty“ (není nutné tedy ani mít k 

dispozici fotografii) a její vlastní výroby. Karta je také ihned připravená k nabití 

požadovaného kreditu pro jednotlivé jízdy nebo časové jízdné ihned na všech předprodejnách 

nebo v obvyklých nabíjecích samoobslužných automatech. Kredit lze nabíjet v automatech od 

20,- Kč, na přepážkách od 50,- Kč. 

 

Dalším plusem je oproti městské kartě její zvýhodněná cena za její pořízení ve výši 80,- Kč. 

Karta je navíc plně přenositelná na kohokoliv a využít ji můžete i na koupališti Flošna HK a 

v MHD v Pardubicích. Záruka na kartu je 24 měsíců od jejího prvního nabití. Předpokládaná 

životnost karty, deklarovaná výrobcem, je minimálně 5 let. 

 

S „VOLNOU KARTOU“ lze cestovat na jednotlivé jízdné dle platného tarifu (jako základní 

z elektronické peněženky), příp. dobít časový kupon dle platného tarifu pro přenosnou kartu 

(nyní 30 dní a 1 den), dále je možné platit za spolucestující a mít výhodu jízdy na krátkou 

vzdálenost nebo přestupní jízdu.  

 

Základní jízdné je v současnosti 12,-Kč, jízda na 1-2 zastávky stojí 6,-Kč, přestupní jízda je 

také za 6,-Kč. Spolucestující ve věku 15-65 stojí 12,-Kč, děti 6-15 a senioři nad 65 let za 7,- 

Kč. Časové jízdné na jeden den přijde na 65,- Kč (85,- Kč obě pásma), na 30 dní na 520,- Kč 

(690,- Kč obě pásma). 

 

„VOLNÁ KARTA“ znamená výhodnější a pohodlnější cestování, jak po stránce toho, že 

oproti klasickým papírovým jízdenkám či nákupu u řidiče ušetříte finančně – jízdné přes kartu 

je levnější, tak i svůj čas a svoji pozornost tím, že jízdenky nemusíte shánět před vlastní 

cestou, kdy to může být ve večerních hodinách či o volných dnech někdy problém. 

 

Odbavování cestujících a praktické použití volné karty ve vozidlech je identické s Městskou 

kartou a při jejím nákupu obdrží kupující i stručný návod k jejímu použití 

 

Hledáte vhodný vánoční dárek pro své rodinné příslušníky či blízké?  

Chcete potěšit Vaše zaměstnance?  

Poskytnout službu pro své mimohradecké obchodní partnery? 

Nabídnout pohodlné a bezproblémové cestování pro návštěvníky našeho města? 

 

Kupte jim VOLNOU KARTU z DPmHK!  

 

Příjemnou cestu MHD s VOLNOU KARTOU. 


