Dopravní podnik města Hradce Králové začne
jezdit do Splitu
04.06 2018 09:02, Redakce, Nezařazené
Netradiční destinaci začnou obsluhovat autobusy Dopravního podniku města Hradce Králové
(DPmHK). Městský dopravce získal s platností od 1. 6. 2018 licenci na provozování mezinárodní
dálkové linky, jež spojí Hradec Králové s chorvatským Splitem.
Co Chorvatska vyjede autobus DP poprvé už 29. 6. 2018, linka bude v provozu vždy 1x týdně, a to
s odjezdem z Hradce Králové v pátek v 18.30 z Terminálu hromadné dopravy (stanoviště F3). Po
cestě autobus zastaví ještě na autobusovém nádraží v Pardubicích, ve Svitavách a v Břeclavi. Další
zastávky budou na Slovensku, ve Slovinsku a v Chorvatsku. Příjezd do Splitu by měl být v 9.30
následujícího dne. Odjezd zpět je pak v sobotu ve 20.30 ze Splitu a příjezd do Hradce Králové bude
v neděli v 11:15. Cesta tedy bude trvat cca 15 hodin. Linka bude mít pouze sezónní charakter.
Poslední spoj bude vypraven dne 31. 8. 2018.
Na trase budou sloužit autobusy MAN Lion’s Coach. Těch má dopravce k dispozici celkem 8 z let
1999 až 2016, přičemž na trase do Splitu by měly sloužit hlavně nejnovější vozy z roku 2016 (ev. č.
295 a 296). Autobusy budou pochopitelně nabízet klimatizaci, WC, teplé a studené nápoje, DVD
přehrávač a WiFi připojení.
Jízdenky bude možné rezervovat přes internet pomocí systému IDOS. „Od začátku května by měla
být linka v systému IDOS a tím se rozběhl i rezervační systém,“ uvedl Luděk Mimra, vedoucí
zájezdové dopravy DP. Jednosměrná jízdenka by měla vycházet na 69 EUR/1.699 Kč/299 PLN. Při
nákupu minimálně 4 ks obousměrného jízdného poskytne dopravce zvýhodněné jízdné na jednu cestu
za 59 EUR/1.499 Kč/249 PLN. Platbu bude možné uskutečnit také přímo na místě v hotovosti nebo
kartou, avšak jen za předpokladu, že autobus již nebude plně obsazen. Podíváme-li se na ceny jiných
dopravců, kteří přímé spojení ČR a Splitu v létě zajišťují, zjistíme, že například cena RegioJetu za
jednosměrnou jízdenku z Prahy do Splitu je 1.350 Kč, v případě FlixBusu jde momentálně (na konci
června) o 2.249 Kč. Nabídka DPmHK je tedy konkurenceschopná.

Starobylý Split (Diokleciánův palác je od roku 1979 zařazen na seznamu světového dědictví
UNESCO) ležící ve střední Dalmácii na břehu Jaderského moře je spolu s Rijekou a Zadarem jedním
z hlavních chorvatských přístavů. Samotný autobusový terminál ve Splitu se nachází přibližně 0,7 km
od samotného centra města. Pokud budou chtít cestující pokračovat ve své cestě, jsou k dispozici
další přepravní služby v blízkosti: stanoviště taxi (45 m), centrální vlakové nádraží (50 m – Split
Glavni Kolodvor) a autobusová zastávka městské dopravy. Nedaleko je také přístav trajektů (ostrovy
Brač a Hvar). V případě zájmu a úspěšného provozu DPmHK předpokládá, že bude linka v provozu i
v dalších letech.
Libor Hinčica s využitím TZ DPmHK

Url: Dopravní podnik města Hradce Králové začne jezdit do Splitu

