
 

 

 

 

 
 

Den otevřených dveří dopravního podniku s rekordní návštěvou 

 

Českobudějovický dopravní podnik oslavil výročí 65 let autobusové dopravy a 25 let obnovení 

trolejbusové dopravy již tradičním dnem otevřených dveří, který zaznamenal nebývalý zájem 

veřejnosti. 

 

České Budějovice, 23. 5. 2016 – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. uspořádal třetí 

květnovou sobotu akci, která byla výrazným příspěvkem k výročím, jež městský dopravce v letošním 

roce slaví. 

 

Sobotní Den otevřených dveří v autobusové i trolejbusové vozovně sliboval pestrý program pro malé 

a velké zájemce o techniku i zábavu. Bohatá nabídka a krásné počasí přilákalo nakonec do obou dep 

okolo čtyř a půl tisíce návštěvníků, kteří si dle jejich reakcí den velice užili. Všichni příchozí si 

vyzkoušeli spoustu atrakcí, velký zájem byl například o ukázky práce složek Integrovaného 

záchranného systému, Celní správy či Městské policie. Lákadlem byl také stánek sokolníků z letiště, 

expozice ZOO Hluboká nad Vltavou či místního planetária, děti si užily závody šlapacích motokár či 

nafukovací atrakce, obdiv patřil i vozům, které nadcházející sobotu vyjedou na trať Rallye Č. Krumlov. 

Výjimečným zážitkem a návratem do časů minulých byla přehlídka historických autobusů a také 

okružní jízdy autobusem Škoda 706 RTO MEX a trolejbusem Škoda 9 Tr HT se zrekonstruovaným 

osobním přívěsem. V průběhu dne se s nimi každou hodinu propojovaly obě vozovny s přestupem na 

Mariánském náměstí, uvnitř vozů byly k dispozici cestujícím krásné průvodčí v dobových kostýmech, 

které vydávaly a štípaly jízdenky.  

„Zájem návštěvníků o naše aktivity nás velice těší. Dobrá nálada a kladné ohlasy účastníků akce jsou 

pro nás odměnou a hnacím motorem, abychom v podobných projektech pokračovali a přinášeli další 

novinky nejen ve službách veřejné dopravy“, zhodnotil akci ředitel a místopředseda představenstva 

českobudějovického 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 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. 

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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