
 

 

Na hokej MHD s permanentkou zdarma 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. fandí sportu a podporuje fanoušky, kteří se pravidelně 

vydávají na mistrovská utkání městskou hromadnou dopravou. 

České Budějovice, 10. 9. 2018 - V rámci dohody mezi hokejovým klubem a DPMČB se mohou všichni 

majitelé permanentek, jedoucí vozy MHD na Chance ligu v sezóně 2018/2019, vždy jednu a půl 

hodiny před a jednu a půl hodiny po utkání prokázat místo platného jízdního dokladu zakoupenou 

permanentkou.  

„Hokej patří stejně jako MHD neodmyslitelně k našemu městu a doufáme, že tímto krokem 

zpříjemníme věrným fandům cestu na stadión“, sdělil ředitel a místopředseda představenstva 

společnosti Slavoj Dolejš.    

A že se jedná o velkou skupinu příznivců, svědčí i fakt, že klub k dnešnímu eviduje již okolo 4500 

vydaných permanentek. 

Prověřit toto opatření mohli hokejoví fanoušci již při prvním domácím zápase, který se konal v sobotu 

8. 9. 2018. 

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