
 

 

 

 

 
 

Významná výročí oslaví dopravní podnik Dnem otevřených dveří 

 

Českobudějovický dopravní podnik přichystal zajímavou oslavu výročí 65 let autobusové dopravy a 25 

let od obnovení trolejbusové dopravy v Českých Budějovicích. Na obou vozovnách proběhne pro malé i 

velké fanoušky městské hromadné dopravy Den otevřených dveří. 

 

České Budějovice, 17. 5. 2016 – Den otevřených dveří, který souběžně proběhne v sobotu 21. 5. 

2016 od 10.00 hodin v autobusovém depu v Novohradské ulici a v trolejbusovém depu v Horní ulici, 

nabídne nejen přehlídku historických vozů, ale také okružní jízdy autobusem Škoda 706 RTO MEX a 

trolejbusem Škoda 9 Tr HT. Expozice bude v obou lokalitách doplněna o bohatý program pro všechny 

věkové kategorie. 

 

„Rádi bychom obyvatelům krajského města ukázali naše zázemí, co všechno je potřeba k tomu, aby 

autobusy a trolejbusy vyjely na své linky, ale také chceme návštěvníkům nabídnout zábavu a 

poučení,“ uvedl ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš. 

 

Den otevřených dveří se stává již tradiční akcí v krajské metropoli, kterou pravidelně navštíví tisíce 
lidí. V letošním roce se mohou účastníci těšit na nafukovací atrakce, malování na obličej, skákání na 
trampolínách, jízdy na šlapacích autech, segwayích a elektrokoloběžkách, dále dětské koutky s 
exhibicemi Policie ČR, hasičů a Městské policie. Příchozí mohou dále vidět ukázky vozů Rallye Č. 
Krumlov, první pomoci, umění psovodů, sokolníků z místního letiště a mnoho dalšího.  
Obě místa budou pro lepší komfort návštěvníků propojena kyvadlovou dopravou. Programem 
budou přítomné provázet moderátoři rádia Kiss Jižní Čechy. 
 

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