
 

 

Elektrobusy nové generace v Českých Budějovicích 

 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s zavede od 1. 11. 2018 do provozu 11 nových městských 

elektrobusů nové generace s unikátní technologií nabíjení. 

České Budějovice, 3. 10. 2018 - Eletrobusy s označením Škoda 29 BB využívají cyklické dobíjení 

pomocí pantografu přímo z trolejí na konečných zastávkách a umožňuje jim tak v podstatě 

neomezený dojezd. Jedná se o nízkopodlažní midibusy s délkou 9 m s celkovou kapacitou 45 osob, 

z toho 21 sedících. 

Vozy jsou vybaveny s celovozovou klimatizací, která zajišťuje jak chlazení, tak i topení. Pro 

informování cestujících slouží moderní palubní informační systém, zahrnující barevné LED panely. 

Celkem 11 elektrobusů bude nasazováno od listopadu na nově vzniklé linky 21, 22 a 23, které budou 

zajišťovat obsluhu historického centra města a jeho propojení se záchytným parkovištěm v Jírovcově 

ulici, nádražím, českobudějovickou nemocnicí a Havlíčkovou kolonií. 

„Tato moderní a zcela bezemisní vozidla umožní zásadní zlepšení dopravní obslužnosti důležitých 

částí Českých Budějovic, ale také významně snižují emisní zatížení centra města“, uvedl k této 

novince ředitel a místopředseda představenstva a.s. Ing. Slavoj Dolejš. 

Dopravní podnik zaplatí za celkem 11 vozů 142,5 miliónů korun, přičemž 85 % je hrazeno z fondů EU. 

 

------------------------------ KONEC ------------------------------ 

 

 

Tradice městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích sahá až do roku 1909, kdy ve městě začaly jezdit první 

dopravní prostředky pro hromadnou přepravu cestujících. Současný poskytovatel služeb městské hromadné 

dopravy, Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., zajišťuje přepravu cestujících na celém území města a v 15 

příměstských obcích v jeho blízkém okolí. Společnost vznikla 1. září 1997 z tehdejšího Dopravního podniku města 

Českých Budějovic, s.p. Jediným akcionářem je Statutární město České Budějovice. Ucelený systém městské 

hromadné dopravy je v současnosti tvořen autobusovou a trolejbusovou trakcí. Dopravní podnik města České 

Budějovice disponuje moderním vozovým parkem, který čítá na 83 autobusů a 57 trolejbusů. Tato vozidla zajišťují 

provoz na 15 autobusových a 8 trolejbusových linkách. Ročně najedou 5,7 mil. kilometrů a přepraví 39 mil. 

cestujících. Provoz společnosti zajišťuje 418 zaměstnanců.  

 

 

 



Další informace a dotazy: 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 

Viktor Lavička, tiskový mluvčí 

tel.:  +420 387 719 164 

mobil:   +420 727 918 528 

e-mail: lavicka.v@dpmcb.cz  

www.dpmcb.cz 
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