
Mimořádný provoz MHD v Hradci Králové dle prázdninových jízdních řádů od 19. října 2020! 

Vážení cestující,  

upozorňujeme Vás na mimořádný provoz MHD dle prázdninového jízdního řádu od 19. 10. 2020! 

V návaznosti na již přijatá mimořádná opatření a vzhledem k mimořádné stávající situaci bylo ve 

spolupráci se statutárním městem Hradec Králové rozhodnuto o přechodu provozu městské 

hromadné dopravy v Hradci Králové počínaje pondělkem 19. října 2020 až do odvolání na režim 

podle prázdninového jízdního řádu, tzn.. 

V jízdních řádech platí v pracovních dnech druhý sloupec nazvaný „Pracovní den - omezení dopravy 

MHD“. 

Toto opatření je v souladu s očekávanou sníženou poptávkou po přepravě z důvodu uzavření škol a 

zákazu hromadných akcí. 

Připomínáme, 

že až do odvolání se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa) 

jako je respirátor, rouška, ústenka, šála, šátek, nákrčník či jiná vyrobená alternativy, která plní tuto 

funkci, tzn., brání šíření kapének, a to 

a) v interiérech všech prostředků veřejné dopravy, tedy i ve vozech MHD  

b) na nástupišti, v přístřešku a čekárně MHD 

c) ve všech vnitřních prostorech staveb naší společnosti - v tomto případě jde o haly terminálu 

hromadné dopravy a naše Zákaznické centrum v sídle DP v Pouchovské ulici 153. 

Výjimky z této povinnosti stanovuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 12. 

října 2020 (Č. j.: MZDR 157575/2020-36/MIN/KAN) 

Od středy 14. října 2020 až do 1. listopadu 2020 je pozastaven provoz školních linek č. 5Š, 10Š, 12Š, 
16Š, 23Š, 25Š a výpomocných spojů.  

Od čtvrtka 15. října 2020 až do odvolání je pozastaven provoz nočních linek č. 51, 52, 53 a 54.  

Všechny naše zákazníky vyzýváme a žádáme, aby vše, co lze uskutečnit online, či telefonicky, učinili 

ze svých domovů. 

S ohledem na možnosti nenadálých změn doporučujeme sledovat informace na našich 

www.dpmhk.cz (nebo na Facebook Dopravní podnik města Hradce Králové), kde je v části Aktuálně 

uvedena i aktuálně platná provozní doba Zákaznického centra V Pouchovské ulici, Informací na THD a 

Infocentra Hradec Králové (Eliščino nábřeží 626). 

Děkujeme Vám za pochopení, spolupráci a omlouváme se za případné problémy a komplikace 

vzniklé touto situací.  

               Váš Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. 

 

http://www.dpmhk.cz/

