
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

 
 

 

Hradec Králové, 8. prosince 2021 
 

 

Hradecký dopravní podnik od nového roku navýší ceny jízdného 
 
Od ledna příštího roku se mění ceník jízdného městské hromadné dopravy v Hradci Králové. Na 
svém včerejším zasedání o tom rozhodli radní města. Základní jízdné pro dospělé se zvýší ze 14 
na 16 korun, roční jízdenka pak ze současných 3.700 na 3.870 korun. K úpravě cen MHD město 
přistupuje především z důvodu zohlednění inflace za poslední roky, současnému růstu cen 
pohonných hmot, elektrické energie či mezd a zároveň s cílem neomezit spoje.  
 
K poslední úpravě tarifů hradecké veřejné dopravy došlo v roce 2016. „Zvýšení cen jízdného MHD 
rozhodně není populárním krokem. Ale pokud chceme zachovat objem přepravy, pak s ohledem 
na vývoj cen vstupů je třeba ceník upravit tak, aby tuto inflaci zohlednil. Jednotlivé jízdné se 
v průměru zdraží v řádech korun, u časových jízdenek je to pak podle konkrétního tarifu. Vážíme si 
stálých klientů, v procentním vyjádření je tak navýšení u časových jízdenek menší,“ říká ředitel 
Dopravního podniku města Hradce Králové Zdeněk Abraham.  
 
Hradecký dopravní podnik patří ve své kategorii mezi nejlépe hodnocené v republice, jak 
z pohledu kvality a rozsahu služeb, ale především vzhledem k podílu ekologického provozu jeho 
vozového parku. Polovinu spojů totiž obslouží elektrobusy nebo trolejbusy. „Právě nárůst ceny 
elektrické energie během letošního roku na téměř trojnásobek významně zasáhl do výdajové části 
našeho rozpočtu, nafta stoupla zhruba o třetinu. Pokud k tomu připočteme nárůst mezd a cen 
dalších služeb, je úprava ceny jízdného logická,“ dodává Zdeněk Abraham. 
 
Hospodaření dopravního podniku mimořádně ovlivnila také současná pandemická situace, kdy 
došlo k výraznému poklesu cestujících. Na rozdíl od jiných oblastí ale provozovatelé městské 
hromadné dopravy nemohli žádat o státní kompenzace poklesu tržeb. Na provoz MHD město 
každoročně přispívá dotací, která se v letošním roce vyšplhala na 281 milionů korun, před pěti 
lety přitom byla její výše zhruba o třetinu nižší. 
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Nové ceny jízdného MHD v Hradci Králové od 1. 1. 2022: 
 
 
Jednotlivé jízdné v Hradci Králové 
 

Úhrada jízdného z elektronické peněženky čipové karty  Cena  

Jednotlivé jízdné základní  16,- Kč  

Jednotlivé jízdné na 2 zastávky  8,- Kč  

Jednotlivé jízdné základní pro druhou jízdu (1)  5,- Kč  

Jednotlivé jízdné zlevněné  10,- Kč  

Jednotlivé jízdné zlevněné pro druhou jízdu (1)  5,- Kč  

Jízdné na nočních linkách  30,- Kč  

Papírové jízdenky Cena  

Jednotlivé jízdné základní  25,- Kč  

Jednotlivé jízdné zlevněné  15,- Kč  

1) Jízdné je určeno pro držitele čipové karty při přestupu a přihlášení kartou ve druhém vozidle MHD v 
časovém intervalu určeném pro přestup se zvýhodněnou cenou. Délka intervalu se měří mezi začátkem 
první a přestupní jízdy.  
 

Délka intervalu pro přestup  období  od – do  

35 minut  Pracovní dny  04:00 -19:00 hod.  

50 minut  Pracovní dny  19:00 - 04:00 hod.  

50 minut  Sobota, neděle, svátky  bez omezení  

 
 
Jednotlivé časové jízdné v Hradci Králové 
 

Prodej u řidiče Cena  

Časová jízdenka na 45/60minut (2), (3)  40,- Kč  

Časová jízdenka na 24 hodin  90,- Kč  

Časová jízdenka zlevněná na 45/60minut (2) nebo jako doplatek k 
předplatné časové jízdence pro Hradec Králové při jízdě do dopravně 
připojených obcí  

20,- Kč  

 

Mobilní jízdenky SMS  Cena  

Časová jízdenka na 45/60minut (2)  30,- Kč  

Časová jízdenka na 24 hodin  100,- Kč  

 

HOPON mobilní aplikace  Cena  

Časová jízdenka na 45/60minut základní (2)  30,- Kč  

Časová jízdenka na 45/60minut zlevněná(2)  15,- Kč  

Časová jízdenka na 24 hodin  90,- Kč  

2) Při nákupu jízdenky v pracovních dnech mezi 04:00 a 19:00 hod je platnost jízdenky od nákupu 45 
minut; mezi 19:00 a 04:00 hod; o víkendu a svátku po celý den je platnost 60 minut od nákupu.  
3) Při nákupu jízdenky o víkendu a svátku je platná pro jednu osobu dospělou a až dvě děti věku do 15 let.  
Odeslání objednávky SMS jízdenky je pro cestujícího zpoplatněno dle tarifu operátora, kterého cestující 
používá.  
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Předplatné časové jízdné v Hradci Králové  
 
Platí pro jízdu v Hradci Králové. Pro jízdu v dopravně připojených obcích je nutné k tomuto časovému 
jízdnému dokoupit jednotlivé zlevněné jízdné u řidiče. Na nočních linkách platí základní předplatné časové 
jízdné 7 denní a delší platnosti. 
 

Průběžné s volbou počátku data platnosti  Cena  

Jednodenní přenosné  80,- Kč  

7-denní základní  220,- Kč  

7-denní zlevněné  110,- Kč  

Měsíční přenosné  800,- Kč  

Měsíční základní  540,- Kč  

Měsíční zlevněné  270,- Kč  

3-měsíční základní  1 450,- Kč  

3-měsíční zlevněné  750,- Kč  

Pololetní základní  2 250,- Kč  

Pololetní zlevněné  1 300,- Kč  

Roční základní  3 870,- Kč  

Roční zlevněné  2 200,- Kč  

Roční senior nad 70 let  600,- Kč  

Roční pro držitele ocenění ČČK Zlatý kříž 3. třídy  500,- Kč  

Kalendářní  Cena  

12ti měsíční školní (od 1. září do 31. srpna následujícího roku) (4)  1 800,- Kč  

Roční Invalidita 3. stupně  1 935,- Kč  

Roční služební pro magistrát (platí v prac. dnech 6:00-18:00h)  2150,- Kč  

4) Jízdenku lze využít též mezi obcemi Lochenice a Předměřice nad Labem.  
 
 
Dopravně připojené obce v MHD  
Městská hromadná doprava v Hradci Králové obsluhuje dopravně připojené obce Běleč  
nad Orlicí, Divec, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Stěžírky a Vysoká nad Labem.  
 
Jednotlivé jízdné pro dopravně připojené obce 
 

Úhrada jízdného z elektronické peněženky čipové karty  Cena  

Jednotlivé jízdné základní  16,- Kč  

Jednotlivé jízdné na 2 zastávky  8,- Kč  

Jednotlivé jízdné základní pro druhou jízdu (1)  5,- Kč  

Jednotlivé jízdné zlevněné  10,- Kč  

Jednotlivé jízdné zlevněné pro druhou jízdu (1)  5,- Kč  

Papírové jízdenky  Cena  

Jednotlivé jízdné základní  25,- Kč  

Jednotlivé jízdné zlevněné  15,- Kč  

1) Jízdné je určeno pro držitele čipové karty při přestupu a přihlášení kartou ve druhém vozidle MHD v 
časovém intervalu určeném pro přestup se zvýhodněnou cenou. Délka intervalu se měří mezi začátkem 
první a přestupní jízdy.  
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Délka intervalu pro přestup  období  od – do  

35 minut  Pracovní dny  04:00 -19:00 hod.  

50 minut  Pracovní dny  19:00 - 04:00 hod.  

50 minut  Sobota, neděle, svátky  bez omezení  

Jednotlivé časové jízdné pro dopravně připojené obce 
 

Prodej u řidiče  Cena  

Časová jízdenka na 45/60minut (2), (3)  40,- Kč  

Časová jízdenka na 24 hodin  90,- Kč  

Časová jízdenka zlevněná na 45/60minut (2) nebo jako doplatek k 
předplatné časové jízdence pro Hradec Králové při jízdě do dopravně 
připojených obcí  

20,- Kč  

 

Mobilní jízdenky SMS  Cena  

Časová jízdenka na 45/60minut (2)  30,- Kč  

Časová jízdenka na 24 hodin  100,- Kč  

 

HOPON mobilní aplikace Cena 

Časová jízdenka na 45/60minut základní (2)  30,- Kč  

Časová jízdenka na 45/60minut zlevněná(2)  15,- Kč  

Časová jízdenka na 24 hodin  90,- Kč  

2) Při nákupu jízdenky v pracovních dnech mezi 04:00 a 19:00 hod je platnost jízdenky od nákupu 45 
minut; mezi 19:00 a 04:00 hod; o víkendu a svátku po celý den je platnost 60 minut od nákupu.  
3) Při nákupu jízdenky o víkendu a svátku je platná pro jednu osobu dospělou a až dvě děti věku do 15 let.  
Odeslání objednávky SMS jízdenky je pro cestujícího zpoplatněno dle tarifu operátora, kterého cestující 
používá. 
 
 
Předplatné časové jízdné pro dopravně připojené obce  

Platí pro jízdu v Hradci Králové a dopravně připojených obcích. Na nočních linkách platí základní 
předplatné časové jízdné 7 denní a delší platnosti. 

Průběžné s volbou počátku data platnosti Cena 

7-denní základní  260,- Kč  

7-denní zlevněné  130,- Kč  

Měsíční základní  640,- Kč  

Měsíční zlevněné  320,- Kč  

3-měsíční základní  1 730,- Kč  

3-měsíční zlevněné  865,- Kč  

Pololetní základní  2 820,- Kč  

Pololetní zlevněné  1 410,- Kč  

Roční základní  5 300,- Kč  

Roční zlevněné  2 650,- Kč  

Roční senior nad 70 let  600,- Kč  

Roční pro držitele ocenění ČČK Zlatý kříž 3. třídy  500,- Kč  

Kalendářní Cena 

12ti měsíční školní (od 1. září do 31. srpna následujícího roku)  2 100,- Kč  
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Roční Invalidita 3. stupně  2 650,- Kč  

Roční pro zaměstnance DpmHK, a.s. a rodinné příslušníky  350,- Kč  

 
 
Zlevněné jízdné  
Zlevněné jednotlivé i předplatné časové jízdné se poskytuje dětem a žákům plnícím povinnou školní 
docházku ve věku od 6 do 15 let a občanům nad 65 let věku. Zlevněné předplatné časové jízdné dle článku 
3 až 9 se poskytuje žákům základních, středních škol a studentům vysokých škol ve věku od 15 do 26 let. 
Nárok se prokazuje dokladem o studiu. Nárok získání zlevněné jízdenky pro držitele ocenění Českého 
červeného kříže Zlatý kříž 3. třídy prokazuje žadatel diplomem nebo průkazkou na předprodejním místě.  
Za zlevněné jízdné se přepravuje pes, dětský kočárek s dítětem, jízdní kolo a zavazadla rozměry nebo 
charakterem přesahující příruční zavazadlo 
 
Bezplatně se přepravují: 

- děti do šesti let 
- držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ včetně průvodce 
- příslušníci Policie ČR ve stejnokroji 
- strážníci Městské policie ve stejnokroji nebo v civilu prokazující se odznakem a služebním 

průkazem MP 
 
 
 
 

Kateřina Šmídová 
tisková mluvčí MmHK  
tel. +420 702 247 872 

katerina.smidova@mmhk.cz 

mailto:katerina.smidova@mmhk.cz

