
 

 

 

 

 

------------------------------ TISKOVÁ ZPRÁVA ------------------------------ 
 

Den dětí s Dopravním podnikem nabídne historické jízdy zdarma 

 
Při příležitosti Mezinárodního dne dětí připravil Dopravní podnik města České Budějovice okružní jízdy 
historickým autobusem a trolejbusem určené zejména dětem. Jezdí se zdarma a cestující obdrží 
pamětní jízdenku od průvodčího.  
 
České Budějovice, 29. 5. 2012 – První červnový den bude v budějovické městské hromadné dopravě 
tak trochu návratem do historie. Nejen děti dostanou ke svému svátku od Dopravního podniku dárek 
v podobě bezplatných okružních jízd historickými vozy – autobusem Škoda 706 RTO a trolejbusem 
Škoda 9Tr. V obou vozech bude průvodčí, který označí cestujícím pamětní jízdenky. 
Dopoledne budou historické vozy k dispozici městským mateřským školám, které projevily o nabídku 
Dopravního podniku zájem. Pro děti z mateřinek to bude jistě příjemné zpestření jejich svátku. 
Jízdy pro veřejnost začínají v zastávce Mariánské náměstí (směr centrum) od 14:00 hodin každých 
30 minut, poslední odjezd je v 18:30. Autobus pojede v trase „Mariánské náměstí – U Zelené 
ratolesti – Výstaviště – U Parku – U Výměníku – Vltava-střed – Voříškův Dvůr – Strakonická-Möbelix – 
U Trojice – Družba-IGY – Mariánské náměstí“. Trasa trolejbusu bude „Mariánské náměstí – Poliklinika 
Sever – Senovážné nám.-pošta – Nádraží – Skuherského – Palackého nám. – Jírovcova – Družba-IGY – 
Mariánské náměstí“.  Na Mariánském náměstí bude umožněn vzájemný přestup mezi autobusem 
a trolejbusem. Nástup a výstup je možný ve všech zastávkách na trase. 
„Jízdy historických vozidel jsou vždy hezkým zážitkem nejen pro jejich pamětníky, ale také pro děti, 
kterým tak chceme udělat radost na jejich svátek“, vysvětlil ředitel Dopravního podniku Jaroslav 
Ďuriš. 
       

------------------------------ 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 53 
trolejbusů. Tato vozidla zajišťují provoz na 15 autobusových linkách o celkové délce 166 km a 7 trolejbusových 
linkách o celkové délce 65 km. Ročně najedou přibližně 5,7 mil. kilometrů a přepraví 39 mil. cestujících. Provoz 
společnosti zajišťuje 397 zaměstnanců. Základní kapitál společnosti je 485,5 mil. Kč, celkové roční výnosy 
včetně úhrady prokazatelné ztráty činí 411 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  
www.dpmcb.cz  
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