
 

Mikuláše se svou družinou můžete potkat v našem autobuse  

Svézt se po Českých Budějovicích speciálním „Mikulášským autobusem“ mohou v rámci 

tradiční nadílky malí i velcí zájemci. Cestující se ovšem musí připravit na skutečnost, že jízda bude 

možná pouze s platnou vstupenkou.  

Již od roku 2002 pravidelně připravuje Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. pro 

všechny zájemce oslavy svátku svatého Mikuláše. Jízdy speciálně vyzdobeného vozu v krajském 

městě proběhnou ve středu 5. 12. 2018 a opět slibují výjimečný zážitek. Odpolední spoje jsou určeny 

hlavně pro rodiny s dětmi a jsou načasovány tak, aby všichni pasažéři pohodlně stihli i přílet Anděla 

na náměstí Př. Otakara II. Pro malé cestující jsou od Mikuláše připraveny sladké odměny, s těmi 

ostatními si popovídá nesmlouvavý čert.  

Mimořádná autobusová linka bude vyjíždět od nádraží z výstupní zastávky MHD v Žižkově 

ulici u OC Mercury, kam se bude také po absolvování celé půlhodinové trasy vracet. Vůz bude stavět 

pouze v zastávce Poliklinika Sever. Odjezdy jsou naplánované na 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hodin.  

Přeprava všech cestujících na těchto spojích je zdarma, zájemci si ovšem musí vyzvednout 

vstupenky do autobusu v Informační kanceláři dopravního podniku v přízemí OC Mercury, které se 

budou vydávat od pátku 23. 11. 2018. Na každou jízdu je omezený počet 80 kusů a proto je potřeba 

přijít včas. Navíc není možno v tomto voze přepravovat dětské kočárky či jízdní kola.  

 

------------------------------ 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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