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NOVÝ ODBAVOVACÍ SYSTÉM



HISTORIE 
ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU
MHD V HRADCI KRÁLOVÉ



r. 1978

Zaveden „bezpeněžní styk s mechanickým
znehodnocovačem jízdenek“



r. 2001

Vzájemná jednání s Dopravním podnikem města Pardubic 
o společném řešení způsobu odbavování cestujících

shoda = bezkontaktní čipové karty



r. 2003

Zadány a zpracovány průzkumy veřejného mínění 
se zaměřením na MHD v HK.

Výsledkem je mj. požadavek na spravedlivější tarif
a přestupní tarif.

Dopravní podniky v Plzni, Pardubicích a Hradci Králové byly
posledními v republice s mechanickými znehodnocovači jízdenek. 



CÍLE 
nového odbavovacího systému



CÍLE PRO DPmHK, a.s.
• zavést moderní a perspektivní systém úhrady jízdného – zlepšení

image,

• zachovat nástup všemi dveřmi s výjimkou nástupu v pracovní dny po 
19.00 hod. a v dny pracovního volna,

• snížit slevu (rabat) poskytovanou prodejcům za prodej papírových
jízdenek,

• vytvořit předpoklad pro integraci MHD s dalšími druhy doprav,

• zvýšit zájem veřejnosti o MHD zavedením přestupního tarifu a 
zvýhodněním jízdy na krátkou vzdálenost.



CÍLE A MOTIVACE PRO CESTUJÍCÍ
Nabízené výhody pro cestující:

Levnější jízdné při úhradě čipovou kartou………………..   10,- Kč

- papírová jízdenka………………………..……...…...   12,- Kč

(  - papírová jízdenka dříve………………………..……      9,- Kč )

Přestup do druhého vozu…………………….…………...     5,- Kč

Jízda na krátkou vzdálenost  ( 1 nebo 2 zastávky )…...….     5,- Kč
Princip CHECK IN / CHECK OUT



CÍLE A MOTIVACE PRO CESTUJÍCÍ
Nabízené výhody pro cestující:

Dobíjení časového jízdného a hotovosti elektronické peněženky čipové
karty v automatech - NONSTOP PROVOZ

Při ztrátě čipové karty, možnost převodu časové jízdenky i hotovosti
elektronické peněženky na novou čipovou kartu

Úhrada jízdného cestujícím bez čipové karty:

Papírovou jízdenkou pořízenou v distribuční síti trafik a obchodů

Ve vozidle u řidiče jednotlivá jízda………………… 15,- Kč



ETAPY REALIZACE
postup zavádění



I. ETAPA Termín dokončení  20.7.2005

Zpracování a dodávka návrhu prováděcího projektu
dle předmětu plnění zakázky

20.7.2005
Firma EM TEST dodává projekt



II. ETAPA Termín dokončení  15.8.2005

Dodávka a instalace:

10.8.2005
Zahájení příjmu žádostí o vystavení karty

- serveru včetně obslužného softwaru
- dvou pracovišť pro výrobu karet
- 30 000 jednostranně potištěných karet
- předprodejních pokladen
- čtečky pro revizory
- školení uživatelů

12.8.2005
Zahájení výroby karet na dvou pracovištích, dvousměnný případně
i třísměnný provoz + několik pracovišť na vkládání údajů a skenování
fotografií žadatelů
15.8.2005
Zahájení výdeje karet



III. ETAPA Termín dokončení  30.11.2005

Dodávka a instalace:

3.10.2005
Zahájení montáže do vozidel

- vybavení 1 demo vozidla a 2 demo setů
- veškeré výbavy do 135 vozidel MHD
- technologie pro přenosy dat mezi centrem,
vozidly a informačními zařízeními

12.10.2005
První předvedení demo-autobusu. Akce opakována ještě 10krát na pěti
frekventovaných místech v HK.

velký zájem veřejnosti…



IV. ETAPA Termín zahájení  1.12.2005

Zkušební provoz a doladění systému
9.12.2005

První zkoušky funkce elektronické peněženky ve vozidlech
( mimo provoz MHD, bez cestujících )

14.12.2005
Zahájení zkušebního provozu bez využití elektronické peněženky



V. ETAPA Termín zahájení  15.12.2005

Předání odbavovacího systému do užívání v plném provozu

16.1.2006
Zprovoznění tří automatů na dobíjení čipových karet

Umožněno dobíjení hotovosti do elektronické peněženky



„OSTRÝ PROVOZ“
od 1.1.2006



K 31.12.2005
• počet vydaných  karet ………………………………… 43 484 kusů
• uložené prostředky v elektronické  peněžence ………….1 859 tis.Kč
• zakoupené časové jízdenky srpen až prosinec 2005 …...18 816 tis.Kč

2006
zakoupen a instalován 4 automat pro dobíjení karet
počet vydaných  karet k 31.12.2006…………………….. 61 900 kusů

elektronická peněženka:
• více jak 2 mil.operací – uhrazeno více jak  17 mil.Kč
• průměrný měsíční zůstatek v el.peněženkách cca 3 mil.Kč
• plnění peněženky = cca úhradám, měsíční průměr 1,4 mil.Kč

Časové jízdenky:
• zakoupeno a pořízeno na karty 150 tis.jízdenek za 52,5 mil.Kč



PŘIJETÍ ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU VEŘEJNOSTÍ

VYDÁNÍ KARTY
s pořadovým číslem 50 000 

dne 3.2.2006 

SOUČASNÝ STAV
již vydáno 63 000 karet

Stálý zájem veřejnosti  - řádově desítky žádostí o vystavení karty denně



Výsledky průzkumu spokojenosti 
se službami MHD a novým 

odbavovacím systémem
v Hradci Králové v roce 2006



Skladba jízdních dokladů

14,08%

4,75% 18,49%
3,44%

59,24%

papírové jednotlivé
jízdné
elektronické
jednotl. jízdné
elektr.čas. jízdenka

jízdenky VYDIS

přeprava zdarma



Spokojenost s nabídkou elektronického jízdného

0,67% 2,46%

16,96%

79,91%

zcela nespokojen
spíše nespokojen
spíše spokojen
zcela spokojen



Perspektivy dalšího rozvoje 
Městské karty

1. Vzájemné použití bezkontaktních čipových karet v MHD v Hradci Králové 
a Pardubicích

2. Aplikace studie dalšího rozvoje Městské karty v Hradci Králové v prostředí 
města a regionu

- předplatné v kulturních a sportovních zařízeních (divadla, bazény, fotbal,     
hokej),

- úhrada parkovného v automatech,
- stravovací systémy na základních školách,
- docházkové a stravovací systémy (školy, instituce, soukromý sektor),
- úhrada komunálních poplatků a evidence pohybu ve sběrných dvorech,
- výpůjční systém v městské knihovně, atd.



Konec přednášky
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