
 

 

 

 

 

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

 
Budějovický půlmaraton si vyžádá odklony linek MHD 

 
Město České Budějovice letos hostí poprvé půlmaratonský běh, který se uskuteční v sobotu 9. června 
2012 ve večerních hodinách. Trasa závodu je vedena velkou částí města a vyžádá si rozsáhlá dopravní 
opatření. Jedním z nich jsou i odklony linek MHD.  
 
 
České Budějovice, 5. 6. 2012 – V sobotu 9. června 2012 ovlivní budějovickou dopravu konání prvního 
ročníku Budějovického půlmaratonu. Start závodu je plánován v 19 hodin, již od 18 hodin však dojde 
k odklonům některých linek MHD. Všechny trolejbusové linky budou nahrazeny autobusy, některé 
zastávky v centru budou z důvodu uzavírky komunikací dočasně zrušeny. Návrat všech linek na 
původní trasy se předpokládá od 22. hodiny. 
 
Veškeré informace pro cestující budou na dotčených zastávkách zveřejněny několik dnů předem. 
O přesném času zahájení a ukončení odklonů budou cestující informováni prostřednictvím 
zastávkového informačního systému, v terénu budou přítomni i dispečeři Dopravního podniku, kteří 
budou cestující přímo informovat o změnách v provozu MHD. 
 
Konkrétní opatření na jednotlivých linkách: 
1 
Linka bude mezi zastávkami Výstaviště a Nádraží obousměrně vedena odklonem ulicemi Na Dlouhé 
louce, Mánesova a Lidická přes Senovážné náměstí k nádraží. 
Obsloužen nebude úsek U Zelené ratolesti – Senovážné náměstí-pošta. 
2 
Linka bude mezi zastávkami Senovážné náměstí-DK a Budvar obousměrně vedena odklonem ulicemi 
Žižkova, Novohradská, Průmyslová a Nádražní na Pražskou třídu. 
Obsloužen nebude úsek Poliklinika Sever – Družba-IGY. 
3 
Linka bude mezi zastávkami Výstaviště a Nádraží obousměrně vedena odklonem ulicemi Na Dlouhé 
louce, Mánesova a Lidická přes Senovážné náměstí k nádraží. 
Obsloužen nebude úsek U Zelené ratolesti – Senovážné náměstí-pošta. 
4 
Linka bude mezi zastávkami Nádraží a Strakonická-Möbelix obousměrně vedena odklonem Nádražní 
ulicí na Strakonickou ulici. 
Obsloužen nebude úsek Žižkova-VŠERS – Družba-IGY. 
5 
Linka bude mezi zastávkami Strakonická-Möbelix a Nádraží obousměrně vedena odklonem Nádražní 
ulicí k nádraží. 
Obsloužen nebude úsek U Trojice – Palackého náměstí. 
6 
Linka bude mezi zastávkami Nádraží a Strakonická-Möbelix obousměrně vedena odklonem Nádražní 
ulicí na Strakonickou ulici. 
Obsloužen nebude úsek Žižkova-VŠERS – Družba-IGY. 



7 
Linka bude v provozu bez omezení. 
8 
Linka bude v provozu bez omezení. 
9 
Linka bude mezi zastávkami Strakonická-Möbelix a Nádraží obousměrně vedena odklonem ulicí 
Nádražní k nádraží. 
Obsloužen nebude úsek U Trojice – Senovážné náměstí-pošta. 
10 
Bez změny trasy, zastávka U Soudu ve směru z centra bude dočasně zrušena. 
11 
Linka bude mezi zastávkami Nádraží a Strakonická-Möbelix vedena odklonem Nádražní ulicí na 
Strakonickou ulici a po otočení na okružní křižovatce ulic 
Plzeňská × Průběžná zpět přes zastávku Strakonická-Möbelix a Nádražní ulici 
k nádraží. 
Obsloužen nebude úsek Jeronýmova – Družba-IGY a Průběžná - Jeronýmova. 
12 
Linka bude v provozu bez omezení. 
13 
Linka bude ve směru od nádraží vedena ze zastávky Senovážné nám.-DK odklonem ulicemi Lidická a 
Mánesova, zastávka U Zimního stadionu bude zrušena. 
14 
Linka není ve dnech pracovního klidu v provozu. 
15 
První zastávkou ve směru na sídliště Vltava bude zastávka KOH-I-NOOR-U Vodárny, zastávka U 
Zimního stadionu bude zrušena, jinak zůstává trasa beze změn. 
16 
Linka bude ve směru k nádraží vedena ze zastávky Senovážné nám.-DK odklonem ulicemi Žižkova, 
Novohradská a Průmyslová, zastávka Jeronýmova bude dočasně zrušena. 
18 
Linka bude v provozu bez omezení. 
19 
Linka bude ve směru k nádraží vedena ze zastávky Senovážné nám.-DK odklonem ulicemi Žižkova, 
Novohradská a Průmyslová, zastávka Jeronýmova bude zrušena. 
21 
Linka bude v provozu bez omezení. 
39 
Linka bude v provozu bez omezení. 
41 
Linka bude mezi zastávkami Výstaviště a Nádraží obousměrně vedena odklonem ulicemi Na Dlouhé 
louce, Mánesova a Lidická přes Senovážné náměstí k nádraží. Obsloužen nebude úsek U Zelené 
ratolesti – Senovážné náměstí-pošta. 
53 
Noční linka bude v provozu bez omezení. 
59 
Noční linka bude v provozu bez omezení. 
 
Linky jedoucí odklonem budou zastavovat na všech zastávkách na odklonové trase. 
 
Seznam dočasně zrušených zastávek po dobu konání závodu: 
Čéčova, Družba – IGY, Jeronýmova, Jírovcova, Mariánské náměstí, Palackého náměstí, Poliklinika 
Sever, Pražské sídliště, Průběžná, Senovážné náměstí – pošta, U Soudu ve směru z centra, U Trojice, 
U Zelené ratolesti, U Zimního stadionu 
 

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

mailto:filip.r@dpmcb.cz
http://www.dpmcb.cz/

