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HISTORIE MĚSTSKÉ HORMADNÉ DOPRAVY v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1909 – 2009 

 

1909 – 2009: 100 let hromadné městské dopravy v Českých Budějovicích 

Přehled dopravních prostředků, jak se střídaly v historii v Českých Budějovicích: 

1) 1909 – 1950 / tramvaje (paralelně 1909 – 1914 trolejbusy – 1. fáze) 

2) 1948–1971 / trolejbusy (2. fáze) 

od roku 1951 první autobusová linka a postupný nárůst autobusových linek 

3) 1971 / autobusy jediný prostředek hromadné dopravy 

4) 1991 až dodnes / autobusy + trolejbusy (3. fáze) – ČB jsou nyní jediným městem v jižních 

Čechách, kde dopravu zajišťují kromě autobusů i prostředky elektrické trakce – trolejbusy. 

České Budějovice byly jedno z posledních měst, kde byla založena hromadná doprava (jinde byly 

různé druhy tramvají od koněspřežních, přes parní až po elektrické). Přitom se jižní Čechy v roce 1903 

významně zapsaly do dějin české dopravy: z Tábora do Bechyně vedla první elektrická železnice díky 

vynálezci a elektrotechnikovi Františku Křižíkovi, propagátoru elektřiny v dopravě. Ačkoliv v jižních 

Čechách postavil i několik elektráren, České Budějovice o jeho služby neměly zájem. V roce 1907 

v dolnorakouském Gmündu (dnes České Velenice) vjel do tamních ulic dokonce trolejbus. 

1907 / Proto se radní Českých Budějovic v témže roce konečně rozhodli, že v jejich městě také bude 

jezdit elektrická tramvaj. Jejich stavbou a provozováním pověřili Vídeňskou mezinárodní elektrickou 

společnost. Hlavním cílem bylo zajistit spojení centra s nádražím a s nejvýznamnějšími předměstími.  

1908 / Na náměstí se objevily první tramvaje, zatím jen jejich přehlídka. 

1909 / Byl zahájen provoz první trati elektrické tramvaje. Noviny hlásaly: „Elektrická dráha 

v Českých Budějovicích zahájila pravidelnou dopravu v úterý 15. června za značného interesu 

obecenstva.“  Trať měla úzký rozchod 1 m a vedla od nové nádražní budovy dnešní Žižkovou ulicí na 

Senovážné náměstí a kolem kapucínského kláštera na tehdejší hlavní Rynk Platz (dnešní náměstí 

Přemysla Otakara II.). Dále pokračovala krajinskou přes dnešní Mariánské náměstí k dělostřeleckým 

kasárnám a železniční zastávce na Pražském předměstí. Tato tramvaj měla označení „P“.  

Původně měla jezdit až k městskému hřbitovu. Ale ministerstvo železnic nedovolilo, aby tramvajové 

koleje křižovaly hned dvě frekventované železniční tratě. Proto se i v Českých Budějovicích uplatnil 

trolejbus. Primitivní vůz neměl tyčové sběrače jako dnes, ale táhl po troleji kontaktní vozíček spojený 

kabelem s motorem. Bylo to roku 27. 10. 1909. Podle vzpomínek pamětníka Františka Rady mnoho 

lidí tenkrát bádalo nad tím, jak to může jezdit bez kolejí. Říkalo se mu proto hřbitovní trolejbus. Byl to 

první trolejbus v českých zemích. Na počátku 1. sv. války byl jeho provoz po necelých pěti letech 

zastaven a na hřbitov se muselo opět jen pěšky. Trolejbus „zrekvírovali pro vojsko, do karosérie 

namontovali motor a poslali na frontu. Jeden z mých přátel vyprávěl po návratu z haličského bojiště, 

že při ústupu u Lvova uviděl vedle silnice jakýsi převrácený vehikl, v němž podle nápisu poznal 

s překvapením náš hřbitovní trolejbus.“ (z knihy František Rada: Když se psalo c.k., Růže, České 

Budějovice, 1965) 
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1910 / Začal provoz i na druhé tramvajové linky z nádraží na Linecké předměstí (dnešní Lidická 

ulice). Proto tato linka nesla označení „L“. Generální inspekce rakouských drah ale zakázala jízdu 

tramvají po mostě přes Malši, protože byl nezpůsobilý pro takovou zátěž, a tak museli cestující přes 

most pěšky. Před mostem vystoupily z vozu a za ním na ně čekala další tramvaj. Proto se musela 

udělat rekonstrukce mostu. Teprve když most zesílilo železniční vojsko, mohl být přes Zlatý most 

v roce 1916 (po 6 letech) zahájen normální provoz bez přestupování. Trať končila u železniční 

zastávky (dnešní Hejdukova ulice).   

Vzhledem k potřebě technického zázemí vznikla při Novohradské silnici elektrárna, která dodávala 

proud tramvajím a sloužila také k osvětlování města. Vedle ní byla administrativní budova a vozovna.  

1925 / Elektrickou pouliční dráhu koupily Jihočeské elektrárny. V roce 1936 provedly přestavbu kolejí 

na náměstí a změnily vedení linek. Jedna linka spojovala obě předměstí, druhá náměstí s nádražím.  

Za první republiky se kavárně Metropol říkalo „čekárna“. Lidé tam seděli, pili kávu a jako čekali na 

tramvaj. Když jela tramvaj z Pražské, opustili „čekárnu“ a tramvaj na výhybně dostihli. V opačném 

směru do ní za jízdy před Metropolem naskočili. (vzpomínka Jaroslava Lindauera – budějovického 

rodáka a znalce předměstí z období 1. republiky.) 

Termín „čekárna“ se v budějovickém názvosloví vyskytoval také pro vinárnu Imperiál v hotelu 

Imperiál, odkud vyjížděly tramvaje obou linek. Podle Karla Kakušky štamgasti v Imperiálu „čekali na 

konec války. Když se toho určitého dne nedočkali, nasedli na tramvaj a jeli domů.“ (z knihy: 100 let 

městské dopravy v Českých Budějovicích) 

 

Zajímavosti z období 2. světové války / „Budějovická tramvaj měla za války zajímavou zvláštnost. 

Jízdenky s označením „Strassenbahn Budweis“ došly, ale vídeňská společnost si s tím nedělala velké 

starosti. V některé vídeňské tiskárně zůstaly na skladě vytištěné arabské jízdenky pro káhirskou 

elektrickou dopravu, které tam nemohli dodat, poněvadž Rakousko i Německo bylo dokonale 

blokováno. Tak si páni s AEG ve Vídni řekli: Káhira jako Buweis, lístky z elektriky beztak nikdo nečte a 

arabské číslice jsou tam i tady srozumitelné. A tak se v budějovických tramvajích prodávaly asi dva 

roky úzké jízdenky s arabským označením. Skutečně si toho mnozí cestující ani nevšimli.“ (z knihy 

František Rada: Když se psalo c.k., Růže, České Budějovice 1965) 

Za války odcházeli muži na vojnu, a tak se jako průvodčí objevily v tramvaji ženy. Průvodčí přestali 

jezdit v hromadné dopravě v roce 1967. 

Za války byly tramvaje označeny velkým „symbolem vítězství“, písmenem „V“ lemujícím inventární 

číslo. Bylo tak nařízeno v roce 1941, kdy ještě „Německo vítězilo na všech frontách Evropy“. 

 

1946 / V březnu tohoto roku došlo ke znárodnění podniku, což mělo v roce 1950 za následek 

oddělení výroby elektřiny od dopravy a řízení samostatného Městského dopravního podniku. 

V těchto čtyřech letech nastaly zásadní změny v dopravě. Tramvajová síť přestala vyhovovat 

potřebám rozvíjejícího se města s nárůstem obyvatel přes 50.000 a narůstala také potřeba 

dostupnosti i do dalších vzdálenějších oblastí. Tramvajové tratě byly v dezolátním stavu. Celou válku 

se totiž nic neopravovalo. „Koleje byly vytlučeny, vozem to házelo, div že si pasažéři jazyk 

nepřekousli, a cizí návštěvníci říkali, že kdyby tramvaj vozila mrtvé na hřbitov, jistě by se probudili.“ (z 

knihy František Rada: Když se psalo c.k., Růže, České Budějovice 1965)  

Situace se řešila radikálním způsobem, byla zrušena tramvajová doprava a nahrazena moderními 

trolejbusy. Dvacetikilometrová síť stála totiž o polovinu míň než rekonstrukce stávajících tratí.  
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1948 / Na jaře byla zahájena stavba trolejového vedení. Byla použita primitivní technika stavby – 

jednoduchá ručně tažená dřevěná lešení na kolech byla nejdůležitějším zařízením. Současně se 

stavěla i trolejbusová vozovna. Šlo o montovanou stavbu s použitím betonových skořepin, první 

svého druhu v jižních Čechách. 28. 10. 1948 (k výročí vyhlášení samostatného Československého 

státu) byl na trati zahájen provoz. O rok později se tratě rozšířili i za hranice Českých Budějovic (první 

vedla do Rudolfova), postupně nahrazuje trolejbus i tramvajové tratě.  

1950 / Od 1. ledna bylo provozování městské hromadné dopravy vyčleněno z Jihočeských elektráren 

a řízení přešlo do rukou nově ustanovenému Dopravnímu podniku, kterému patří dodnes. 

1959 / Byla postavena poslední nová trať trolejbusu (prodloužením do Nemanic). 

Druhá polovina 60 let / Nastal nový trend – ruší se trolejbusové tratě a nahrazují se autobusovou 

dopravou. Důvodem byla levná sovětská nafta, která byla pro řešení dopravních potřeb lákavá. 

1951 / Začaly jezdit první autobusy, jediná linka měla zatím spíše doplňkovou funkci. Na konci 50. let 

existovalo pět linek. 

1971 / Rozvoj autobusové dopravy přineslo až rozhodnutí o rušení trolejbusových linek, odůvodněné 

také nezbytnými rekonstrukcemi komunikací. Od roku 1971 se autobusy staly jediným dopravním 

prostředkem. Obsluhovaly rovněž přilehlá sídliště. 

80. léta / Na sklonku 80. let se trolejbusy zase vrátily. Důvodem byl jednak razantní nárůst cen nafty 

(až o čtrnáctinásobek), ale také možnost, že by mohly zajistit spojení do budované jaderné elektrárny 

Temelín. Jako první se zakládaly tratě od nádraží na velká sídliště Máj a Vltava.  

1991 / Trolejbusy byly opět zprovozněny. Nahrazovaly také některé existující autobusové linky a 

získávaly i jejich čísla. Vybudovává se rovněž napájecí síť.  

1997 / Budějovický dopravní podnik se stal akciovou společností ve vlastnictví města ČB. 

2000 / Zastaralý systém mechanického odbavování cestujících (jízdenky apod.) nahradil nový 

elektronický odbavovací systém. Byl zaveden nový tarif a nové druhy jízdenek. Z vozidel zmizely 

staré mechanické označovací strojky, místo nich se objevily elektronická označovací zařízení.  

Autobusy i trolejbusy mají k dispozici moderní technické zázemí, které je určeno jak k běžným 

každodenním prohlídkám, tak i k náročnějším generálním opravám a rekonstrukcím vozidel. 

2001 / Byl zaveden provoz integrovaného dopravního systému mezi Českými Budějovicemi a 

Hlubokou. 

 

Perlička: zastávka „U státní opery“  

 

„V roce 1962 byly na Mariánském náměstí zbořeny objekty kina Lípa (stále se používal název „bio 

Grand“) a restaurace Metropol. V těch místech plánovaly politické orgány postavit nové divadlo. Byl 

již pracován projekt, ale město nemělo peníze, přičemž banka avizovala politickým orgánům, že 

finanční prostředky nemá a nebude mít. Přesto tajemník KV KSČ údajně přikázal – ihned bourat Lípu a 

Metropol (dodnes tam divadlo není). Ztráta kina a restaurace lidem vadila, ale nemohli nic dělat. Jen 
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každá protestovat po svém. Řidič trolejbusu Koberna protestoval v rámci mírného pokroku v mezích 

zákona tím, že na Mariánském náměstí, tehdy Švermovo, hlásil stanici „U státní opery“. Zdokonalil to 

a hlásil potom „Drajerplac“ (Drajer byl předsedou MěNV). Podle pamětníků měl řidič Koberna z toho 

na podnikovém ředitelství nepříjemnosti.“ (z knihy: 100 let městské dopravy v Českých Budějovicích) 

 

 

Zajímavosti:  

 

a) 39 let měřila síť městské dopravy Českých Budějovic pouze 5 km, dnes má přes 142 km. 

b) statistika z roku 2008 – Městskou hromadnou dopravou ČB se svezlo téměř 41 miliónů lidí, tzn. 

112 tisíc denně, průměrně se tedy každý obyvatel Českých Budějovic alespoň jednou denně sveze 

Městskou hromadnou dopravou. 

d) Další nabízené služby: taxislužba, půjčovna motocyklů, vyhlídková lodní doprava na Malši, 

rekreační lodní doprava na Lipně, pionýrská (vlaková) dráha na Dlouhé louce. 

e) Některé služby mohou využívat i ostatní motoristé: především jde o tankování pohonných hmot, 

od roku 2007 k dispozici myčka vozidel a nová lakovna. 

g) Trolejbusy nikdy nejezdily na náměstí (trolejbusový uzel byl u nádraží). 

h) „Autobusáci“ mají svůj slang. Například „tyčovka“: jsou cestující (nejčastěji starší ženy), které stojí 

u přední tyče – mají výhled na cestu a rádi (pro řidiče „bohužel“) zabředají rozhovor s řidičem i mezi 

sebou o probíhající cestě (a jejích strastech ;-) 

ch) Trolejbusy se dodnes nikdy nevrátily pouze do Rudolfova. 

f) Mimopracovní činnost za komunismu: složky ROH organizovaly vánoční nadílky dětem 

zaměstnanců, sportovní akce, zájezdy a rekreaci. Dopravní podnik měl fotbalové mužstvo, dvě 

družstva stolního tenisu, dvě hokejová mužstva, tři mužstva nohejbalu a jedno volejbalu. Družstva se 

účastnila mezipodnikových soutěží. V roce 1945 byl v podniku ustanoven Československý svaz 

mládeže. V roce 1978 zakoupil Dopravní podnik objekt v Černé na Šumavě jako rekreační středisko. 

Od roku 1971 se zakládaly kolektivy či brigády socialistické práce. Zajímavostí je, že se podnik zaměřil 

i na dárcovství krve.  

 

Zajímavosti k tramvajím z prvního období (1909-1950): 

 

a)  Posádku motorového (i vlečného) vozu činily: řidič a průvodčí. Jejich pracovní podmínky, 

hlavně v zimě, byly nepříznivé, hlavně pro řidiče, který tramvaj řídil na otevřené přední 

plošině ve stoje. Úlevou proti zimě byl dlouhý kožich, palcové rukavice a veliké vysoké 

plstěné boty s dřevěnou podrážkou, které řidič oblékal přes normální obuv. 

b) Signál k odjezdu ze stanice dával průvodčí píšťalkou (u vlečného vozu) a zvonkem u 

motorového vozu. Průvodčí neměli ve vozech pevná stanoviště (u trolejbusů to byla zadní 

plošina) a vybírali jízdné do kožených brašen. Při mimořádných návalech obvykle řidič 

přizpůsobil jízdu tak, aby průvodčí mohli vybrat jízdné od všech cestujících. 

c) Bezpečnost, pravidelnost dopravy a dodržování předpisů kontrolovali 2-3 revizoři, v prvních 

letech provozu oblečeni v tmavých oblecích s buřinkami, později bez buřinek. 

d) Prostor pro cestující v bočnici měl 3 široká okna, doplněná záclonkami. Protože se někdy 

v létě okna v bočnicích spouštěla dolů, byly do rámů oken zevnitř vozu upevněny dvě 

vodorovné tyče z ocelových trubek, aby se cestující nemohli z otevřených oken za jízdy 

vyklánět. Nad dvojitými sedačkami byly poličky na zavazadla (ocelový rám se síťkou). Ve voze 
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bylo 18 míst k sezení a 12 k stání (stojící cestující se drželi pomocí kožených zadržovacích 

poutek). 

e) Staré tramvaje měly na sobě také reklamy.  

f) U některých zastávek stály transformátory na elektřinu (budky o velikosti stánku). 

  

Zpracovala: Veronika Poldauf Riedlbauchová 
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2009 
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● http://www.dpmcb.cz/o-spolecnosti/historie/ 

 


