
 

 

 

 

 

 
Slušné cestující ochrání v MHD preventisté 

 

 

Českobudějovický dopravní podnik reaguje na stížnosti týkající se cestujících, kteří zásadním 

způsobem porušují přepravní podmínky. Na bezpečnost a dodržování pravidel ve veřejné dopravě tak 

budou dohlížet pověření pracovníci dopravce - preventisté. 

 

 

České Budějovice, 9. 5. 2016 – V poslední době dochází k nárůstu počtu stížností ze strany veřejnosti, 

které se týkají nevhodného a někdy i obtěžujícího chování některých jejich spolucestujících ve 

vozidlech veřejné dopravy. Mohou to být například lidé pod vlivem alkoholu, jiní mohou ostatní 

obtěžovat svým agresivním chováním, znečišťovat vozidlo. Tyto osoby pak často ani nemají platný 

jízdní doklad. 

 

Takové situace by měli pomoci eliminovat tzv. preventisté, které Dopravní podnik města České 

Budějovice nasazuje do provozu na běžných linkách MHD právě v těchto dnech. Jedná se 

o pracovníky pověřené řešením případů, které jsou v rozporu se smluvními přepravními podmínkami. 

„Mezi konkrétní úkoly preventistů bude patřit vyloučení z přepravy či zamezení přístupu do autobusů 

a trolejbusů osobám bez platného jízdního dokladu, osobám podnapilým, znečištěným či jiným 

způsobem obtěžujícím ostatní pasažéry. Cílem určitě není zdržovat slušné cestující, ale naopak zajistit 

jim vyšší komfort,“ popisuje vedoucí útvaru přepravní kontroly a tarifu dopravního podniku Martin 

Kuliš. 

 

Preventisté budou na první pohled rozpoznatelní díky reflexní vestě s označením „Preventista DP“. 

Na takto označené pracovníky se mohou cestující obracet v souvislosti s bezpečností a dodržováním 

podmínek přepravy. Budou pracovat vždy ve dvojici a bude je doprovázet ještě asistent prevence 

kriminality českobudějovické Městské policie. Pohybovat se budou na předem určených zastávkách 

a trasách v rámci linek českobudějovické MHD. 

 

„Od činnosti preventistů si slibujeme zvýšení bezpečnosti a komfortu pro všechny slušné cestující, 

kteří právem očekávají, že nebudou při své cestě MHD obtěžováni někým, kdo odmítá respektovat 

nejen psaná pravidla ale i zásady slušného chování,“ uvádí k projektu ředitel Dopravního podniku 

města České Budějovice Slavoj Dolejš. 

 

Z nedávné doby lze uvést příklad, kdy cestoval trolejbusem linky 9 do Suchého Vrbného silně opilý 

agresivní muž, který obtěžoval a ohrožoval ostatní cestující a na konečné musel být zpacifikován 

hlídkou strážníků Městské policie. V únoru pak další opilec dokonce hodil na Pražské třídě láhev na 

okno autobusu linky 11. 

 



Jedním z úkolů preventistů je nepouštět do vozů osoby, které nebudou mít platnou jízdenku. Řada 

černých pasažérů jezdí takto opakovaně a zneužívá současných neefektivních předpisů týkajících se 

vymáhání dlužných částek. V současné době činí pohledávky DPMČB na nezaplaceném jízdném 

a přirážkách řádově miliony korun. 

 

Podobná služba funguje již více než dva roky například v Brně. Činnost preventistů bude průběžně 

monitorována. Po prvním měsíci dojde k vyhodnocení projektu a posouzení jeho přínosů. Následně 

bude rozhodnuto o způsobu jeho pokračování. 

 

 
 

------------------------------ 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 18 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 58 

trolejbusů. Tato vozidla zajišťují provoz na 14 autobusových a 8 trolejbusových linkách. Ročně najedou 5,7 mil. 

kilometrů a přepraví 39 mil. cestujících. Provoz společnosti zajišťuje 398 zaměstnanců. Základní kapitál 

společnosti je 485,5 mil. Kč, celkové roční výnosy včetně úhrady prokazatelné ztráty činí 410,7 mil. Kč. 

 

Další informace a dotazy: 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 

Radek Filip, tiskový mluvčí 

tel.:  +420 387 719 256 

mobil:   +420 736 510 948 

e-mail: filip.r@dpmcb.cz  
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