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

Městská doprava v Českých Budějovicích patří k nejlevnějším v ČR
České Budějovice, 9. 7. 2012 – Odborná studie společnosti MasterCard „Systémy veřejné dopravy
v krajích České republiky“ vypracovaná odborníky Vysoké školy ekonomické v Praze dokázala, že lidé
za pravidelné cestování městskou dopravou v Českých Budějovicích zaplatí méně peněz,
a v některých případech i výrazně, než ve většině jiných velkých měst České republiky.
Příznivé ceny předplatních kuponů vynikají zvláště ve srovnání se zhruba stejně velkými městy, jako
jsou Liberec či Ústí nad Labem. Za měsíční jízdenku zaplatí cestující v Českých Budějovicích 380 Kč,
kdežto v Liberci 500 Kč a v Ústí nad Labem 535 Kč. Rozdíly jsou tedy výrazné. Ideální srovnání se
nabízí zvláště s městy, kde je městská hromadná doprava zajišťována autobusy a trolejbusy, tedy
např. již zmíněné Ústí nad Labem či další města srovnatelné velikosti - Hradec Králové
a Pardubice, kde měsíční jízdenky stojí 420 respektive 435 Kč.
Rovněž v ceně čtvrtletních jízdenek si vedou České Budějovice velice dobře. Půlroční cestování
městskou dopravou zde stojí 1020 Kč, kdežto v Hradci Králové 1120 Kč, v Liberci 1320 Kč,
v Pardubicích 1170 a v Ústí nad Labem 1395 Kč.
„Děláme všechno proto, aby cestování městskou dopravou v Českých Budějovicích bylo pro lidi
atraktivní, a k tomu patří i přijatelná cena jízdenek,“ řekl předseda představenstva Dopravního
podniku Slavoj Dolejš.
------------------------------ 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 57
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.
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