
nové
projekty

Str. 17

BusLine spustil placení bezkontaktními  
platebními kartami v autobusech

zveme
vás

zavzpomínejte s námi na historii cestování  
v rámci akce Oslavy Ještědu

brankář Bílých Tygrů Liberec 

Ján Lašák

Celý život 
Jezdím  

autobusem
Říká exkluzivně  
pro BusLetter

BusLine 
dětem

dopravní podnik a BusLine zábavnou 
formou prezentují veřejnou dopravu dětem

Str. 6 Str. 16

Číslo 10 | Červen 2016 | roČník 6 Časopis spoleČnosTi BUsline a.s.
slaví
10. 
vydání

BusLetter



roZHovor

estujete někdy auto-
busem? Kdy jste jel 
autobusem naposledy 
a vzpomněl byste si na 
Vaši první jízdu?

Celý život jezdím autobusem, 
ani si nedovedu představit 
cestovat jinak. Ano, v Rusku jsme 
cestovali letadlem, ale na letiště 
to bylo také autobusem. Jezdím 
s  ním od malička, byl jsem dítě 
ze sídliště, takže klasika, do školy 
a  na tréninky jsem jezdil jen 
autobusem.
Na jaké dopravní prostředky 
máte řidičský průkaz?
Na osobní automobil, malou 
i velkou motorku, vozík bržděný, 
mám toho víc (úsměv). Rád 
jezdím autem, ale větší vztah 
mám k motorkám.
Co Vás přivedlo k hokeji? Vybral 
jste si ho sám? 
Hokej je pro mě osudový sport. 

Od malička jsem chtěl být 
hokejovým brankářem a  nic 
jiného by mě ani nenapadlo.
Co byste doporučil klukům, 
kteří si chtějí splnit sen, stát se 
tak slavným hokejistou, jako 
jste Vy? 

Talent je tak 30 % úspěchu a  je 
důležitý, ale znám hokejisty, kteří 
se živí hokejem i  bez velkého 
talentu, protože jsou velmi 
pracovití. Ale hlavně si myslím, 
že to musí být práce i  zábava 

dohromady, děti se musí tím 
hokejem bavit. Je to krásný 
kolektivní sport, například 
oproti tenisu, kde je člověk sám 
a všechno musí sám. 
I  když s  hokejem skončíte 
v osmnácti, devatenácti, ponesete 

si s  sebou milion zážitků 
s  kamarády, takže si myslím, že 
je to fantastický sport pro děti. 
Naučí se disciplíně, kolektivní 
zodpovědnosti, samé dobré 
věci, určitě doporučuji, aby 

děti hrály hokej a  užívaly si ho. 
Já jsem měl velké štěstí, že mě 
v  hokeji velmi podporovali moji 
rodiče. Nepocházím z  movité 
rodiny, ale za minulého režimu 
to nebylo ještě tak finančně 
náročné jako dnes, spoustu věcí 
se ani koupit nedalo. Můj táta mi 
třeba dlouhé hodiny po nocích 
zašíval „betony“, až z  toho měl 
rozpíchané ruce. Kdybych neměl 
takové rodiče, hokej bych vůbec 
nehrál.
V jakých českých a zahraničních 
klubech jste hrál?
V Čechách zatím jen v Pardubicích 
a  Liberci a  potom v  Americe, 
Rusku, Finsku a  chvilku na 
Slovensku. Těch zemí bylo více.
Kde jste hrál nejradši, dá se to 
vůbec takto srovnávat?
Svoji hokejovou kariéru bych 
rozdělil na dvě etapy. Ta první 
probíhala v  době, kdy jsem byl 
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„Talent je tak 30 % úspěchu a je důležitý, ale znám 
hokejisty, kteří se živí hokejem i bez velkého talentu, 
protože jsou velmi pracovití. Ale hlavně si myslím,  

že to musí být práce i zábava dohromady,  
děti se musí tím hokejem bavit.“

C

Rozhovor s Jánem lašákem probíhal ve velmi příjemném a optimistickém duchu. Je jedním z našich 
nejlepších hokejistů a v současnosti bezesporu patří mezi nejvýraznější hráče bílých tygrů liberec, 
kteří po skvěle odehrané sezóně zaslouženě zvítězili v extraligovém klání. Jak říká, hokej je pro něj 

osudovým sportem, což bylo cítit téměř z každé jeho odpovědi. už ve dvaadvaceti letech zakusil 
chuť ledu v NHl, tehdy jak první slovenský brankář. Dále působil v Rusku, Finsku a samozřejmě 
i v českých a slovenských klubech. bronzovou medaili z mistrovství světa už vychytal za juniory, 

následovaly medaile z mistrovství světa v Petrohradu, Göteborgu a Helsinekách. 
i přesto si uchoval skromnost a pokoru, protože to, že je slavný, byste na něm nepoznali.



mega úspěšný jak na klubové, 
tak i mezinárodní úrovni - NHL, 
tituly z mistrovství světa, dvacítka, 
titul Pardubice  atd. Pak přišel 
takový větší útlum a  ve třiceti 
jsem chtěl skončit, protože jsem 
byl hrozný. Potom jsem to ale 
všechno restartoval, takže nastala 
druhá etapa, kterou si užívám 
ještě více. Je mi 37 let a těším se 
na každý nový den, který prožiji 
v  hokejovém týmu, protože 
nevím, kolik času to ještě bude 
trvat, jestli dva, tři roky, nebo pět 
let, vůbec netuším, ale člověk už 
je pak nějak zodpovědnější a více 
si to užívá.
Se současným hokejovým 
týmem Bílí Tygři Liberec jste 
získal extraligový titul, jde 
o  první trofej tohoto druhu? 
Jaké byly Vaše první pocity 
bezprostředně po vítězství?
Ještě jsem získal stejný titul 
v  Pardubicích. Pocity po výhře 
byly krásné. Jak jsme dali gól 
v  tom druhém prodloužení, 
naskákali jsme na sebe a  já se 
na to díval z 15 metrů. Přiznám 
se, že jsem si to vychutnával, ty 
endorfiny radosti, bylo to něco 
úžasného. Zápas byl náročný, ale 
se vstupem do prodloužení jsem 
se naprosto uklidnil a věřil jsem, 
že už to nepustíme. Člověk má 
někdy takový šestý smysl, kdy 
cítí, že neprohraje (úsměv).
Jak proběhly oslavy titulu?
Oslavy trvaly tři dny, a  jak už 
jsem říkal v  rozhovoru pro 
televizi, není těžké titul vyhrát, 
ale oslavit (smích). A  přesně to 
se ukázalo, kluci pak za mnou 
chodili po třech dnech a  říkali 
mi: „Měl jsi pravdu, je to tak.“ Je 
to hrozný paradox, člověk deset 
měsíců maká a  maká, potom 
skončí sezóna, tělo si řekne hurá, 
skončilo to, teď si oddychne, 
a ne, tři dny jsme ještě dali tělu za 
uši (smích). Teprve teď přichází 
čas regenerace a  pomaličku 
„zapomínáme“ na titul, protože 
člověk nemůže žít z minulosti, ale 
musí se dívat dopředu. 
Jak byste hodnotil tým Bílých 
Tygrů, v  letošní sezóně jste 
působili velmi sehraným 
a semknutým dojmem.
Byli jsme dobrá parta a  byli 
jsme hodně propojení. Co 
bych ale chtěl extra zdůraznit, 
byla ta komunita v  týmu. Už 
od léta, než začala sezóna, to 
bylo moc fajn. Do kabiny přišli 
lidé z  marketingu nebo grafici 
a  byla zábava, měli jsme skvělý 
trenérský tým. Nebo jsme třeba 
přišli do fan shopu a  také byla 
sranda. Zkrátka dobrá parta, a to 
i  včetně našeho řidiče Martina 
(Martin Liška, zájezdový řidič ze 
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„Oslavy trvaly tři dny, a jak už jsem říkal v rozhovoru 
pro televizi, není těžké titul vyhrát, ale oslavit.“



roZHovor

střediska Liberec, který po celou 
sezónu zajišťoval přepravu Bílých 
Tygrů Liberec, pozn.  redakce). 
Je to bezvadný a  klidný kluk, 
pomáhal nám na zápasech 
s  věcmi, měl jsem z  toho velmi 
dobrý pocit, to bylo super. 
Myslím si, že pokud chce mít 
člověk úspěch ve sportu, musí to 
být všechno složené jako obrázek 

z  puzzle, kousky do sebe musí 
zapadat. A  nám krásně zapadaly 
a  ještě samy, takže co si budu 
během celé sezóny pamatovat, 
je samozřejmě i pohár, ale člověk 
vzpomíná jen na lidi, se kterými 
něco vyhrál. To není metafora, 
člověk zažije v  kariéře krásné 
roky, kopec zábavy, ale pamatuje 
si hlavně lidi, se kterými zvítězil. 
Takže tento rok nevymažu do 
konce života.
Kdy Vám začíná příprava na další 

extraligovou sezónu? Měl jste 
dostatečný prostor odpočinout 
si po tak náročné a velmi úspěšné 
sezóně?
Ano, odpočinul jsem si. Už rok 
jsem si říkal, že musím jet do 
lázní, aby se tělo zregenerovalo. 
A naštěstí se to povedlo, protože 
v posledních letech ani nestíhám 
dovolenou, jak jsem vytížený, a to 

i v létě. Už je to v podstatě týden, 
co jsem začal trénovat, a musím 
se rozběhnout naplno.
Pohybujete se hodně v  zahra-
ničí, našel jste domov i  jin-
de kromě Vašeho rodného  
Zvolena?
Pocházím ze Zvolena, ale mám 
dům v  Pardubicích i  v  Liberci, 
kde nyní působím. Je to takový 
trochu kočovný život.
Jak to zvládá Vaše rodina, cestu-
je s Vámi?

Rodina má zázemí v Pardubicích, 
takže tam není problém.
Když máte volno, co Vás baví, 
jaké jsou Vaše koníčky?
V  sezóně, když je chladno, 
moc rád čtu knihy, to mě baví. 
A v létě mohu trávit čas s dětmi, 
i když jsou už velké a pomaličku 
soběstačné. A  mimoto motorka 
a chalupa. Samozřejmě je pro mě 
extra vzácný čas s rodinou, a tím 
myslím i  rodinu na Slovensku, 
rodiče a sestru. 
Co byste vzkázal čtenářům 
BusLetteru? Jde především 
o  dámy řidičky a  pány řidiče 
autobusů.
Hlavně, aby vždy dojeli bezpečně. 
Čím je člověk starší, začne si 
uvědomovat kopec jiných priorit. 
Na mě se dívají fanoušci, ale práce 
řidičů je mnohem zodpovědnější. 
Já když dostanu špatný gól, tak 
se v  uvozovkách nic nestane, 
samozřejmě zklamu mnoho lidí. 
Mám za sebou tým, ale oni mají 
za sebou cestující. Takže ať jezdí 
bezpečně, ať jim to klape a  ať 
si užívají svoji práci. A  také jim 
přeji dobré cestující, protože ne 
vždy to s nimi mají lehké, to i já 
se občas divím. •
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Ján Lašák
Narodil se 10. dubna 1979 
ve Zvolenu. Hokej hraje od 
malička a stal se slovenskou 
reprezentační brankářskou 
jedničkou. Hrál v NHL, tehdy 
jak první slovenský brankář. 
Dále působil v Rusku, Finsku 
i v českých a slovenských 
klubech. Získal medaile 
z mistrovství světa juniorů, 
dále z mistrovství světa v Pe-
trohradu, Göteborgu a Hel- 
sinkách. Vítězství dosáhl 
i v rámci českých extra-
ligových klání, v současnosti 
s týmem Bílí Tygři Liberec. 
V období 2002-2005 byl 
čtyřikrát zvolen nejlepším 
brankářem v anketě Zlatý 
puk. Obdobné ocenění získal 
i v letošní české extraligové 
sezóně. Má dvě děti a střídavě 
žije v rodném Zvolenu, Par-
dubicích a Liberci. 
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„Čím je člověk starší, začne si uvědomovat kopec  
jiných priorit. Na mě se dívají fanoušci, ale práce 

řidičů je mnohem zodpovědnější.“
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o celou sezónu jsme pro hokejové hráče zajišťovali 
přepravu jedním z našich zájezdových autobusů, 
který je potištěn zcela nepřehlédnutelnou grafi-
kou „tygřího týmu“. Velmi důležitým hlediskem 

pro úspěšnost každého sportovního týmu je vytvoření kvalit-
ního zázemí pro hráče a  mě těší, že i  díky našim službám  
zájezdové dopravy jsme se na tom podíleli. Zájezdová doprava 
je již v plném proudu a já bych chtěl popřát jak mým kolegům 
z managementu, tak především našim kolegyním a kolegům 
za volantem bezpečné a úspěšné přepravy jak na českých, tak 
i zahraničních silnicích.     
Na začátku března jsme se zapojili do zajímavého projektu pla-
cení bezkontaktními platebními kartami v našich autobusech. 
Tento pohodlný a bezstarostný způsob platby mají naši cestu-
jící na 10 dálkových linkách a v rámci MHD Litoměřice. Do 
budoucna plánujeme rozšíření i  v  autobusech MHD Česká 
Lípa. Na intenzitě nabrala spolupráce s  Dopravním pod-

nikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., pro který je 
BusLine smluvním partnerem v  rámci městské hromadné 
dopravy. Od začátku letošního roku jsme se společně podíle-
li na několika událostech, jmenujme například prezentační 
akce pro mateřské školy z  Liberecka a  Jablonecka či pro  
rodiny s dětmi a Vám dobře známou i velmi oblíbenou Muzejní 
noc pod Ještědem. Tam návštěvníci spolu s námi zavzpomínali 
na historii cestování v retro autobusech a tramvajích. V rám-
ci vyhlídkových jízd po Liberci i mezi Jabloncem nad Nisou 
a  Libercem je v  roli průvodčích doprovázeli herečka Anna  
Kulovaná a mim a herec Martin Sochor. Na další společné akce 

se můžete těšit i během léta a hlavně na podzim, rád bych Vás 
pozval na den otevřených dveří do DPMLJ do Liberce, který 
se bude konat v září jako součást tradiční akce Oslavy Ještědu.
Velký význam pro BusLine představují náborové akce 
nových kolegyň a  kolegů. Nedostatek řidičů autobusů 
je dnes celorepublikovým tématem a  my každodenním 
proaktivním přístupem pracujeme na posilování našeho týmu. 
V současnosti jsme se zaměřili na ženy, které u nás mají stej-
né šance i mzdové podmínky jako jejich kolegové. Rekvalifi- 
kací prošlo v naší společnosti již několik žen a dnes jsou z nich 
úspěšné řidičky autobusů. Proto, milé dámy, neváhejte a přidej-
te se k nám, protože ženám volant sluší!
Na závěr mi dovolte poděkovat všem našim kolegyním a ko-
legům za pracovní nasazení, kterého si vážíme, a proto pravi-
delně každý měsíc ve spolupráci s  jednotlivými vedoucími 
středisek oceňuji jejich kvalitní práci, mnohdy nad rámec 
běžných pracovních povinností. Na závěr loňského roku byla 

rovněž udělena „Cena provozního ředitele pro zaměstnance 
roku 2015“ a ocenění si užili několikadenní pobyt na horách 
v Harrachově. 
Vám všem, mým kolegyním a  kolegům, ale i  čtenářkám 
a  čtenářům časopisu BusLetter, bych chtěl popřát do nad- 
cházejícího léta mnoho příjemných zážitků z  Vašich dovo-
lených a  volnočasových aktivit. Pevně věřím, že letní dny 
strávené s Vašimi rodinami a přáteli Vám dodají potřebnou 
energii a zasloužený relax.  •

Ing. Radek Chobot, výkonný ředitel 

Dovolte mi, abych vás provedl 10. vydáním našeho firemního časopisu busletter. 
symbolicky otevíráme jubilejní číslo rozhovorem s Jánem lašákem, brankářem 

hokejového týmu bílí tygři liberec, který poprvé v historii pokořil extraligový titul. Jsem 
rád, že naše společnost, jakožto dlouholetý partner bílých tygrů, mohla být u toho!  

P

Editorial
okéNko výkoNNéHo řeDitele 

aU
To

r
: n

ik
o

la
 B

r
ad

ík
o

vá
, P

R
 m

an
ag

eR
; F

o
To

: T
o

M
áŠ

 p
án

ek

„Milé dámy, neváhejte a přidejte se k nám, 
protože ženám volant sluší! “
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Dopravní podnik měst liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. s busline a. s. odstartovaly v rámci vzájemné 
spolupráce projekt pro mateřské školy z liberce a Jablonce nad Nisou, prostřednictvím kterého prezentují 
veřejnou dopravu malým cestujícím. Zábavnou formou jim vysvětlují, jak cestovat tramvají či autobusem 

a především jaká pravidla bezpečnosti by děti měly v dopravních prostředcích dodržovat.

rvní společná prezenta- 
ce se uskutečnila v záze-
mí liberecké vozovny do- 
pravního podniku pro 

libereckou mateřskou školu Jablůň-
ka. děti byly ze školky dopraveny 
bezpečným autobusem společnosti 
BusLine pojmenovaným „mikeš“. 
Spolu se svým pedagogickým 
doprovodem si mohly vyzkoušet  
upoutání do bezpečných autose-
daček, kterými je speciální autobus 
pro přepravu dětí vybaven. mo-
derní autobus SOR ILH 12 je český 
autobus vyrobený na zakázku 
ve společnosti SOR Libchavy spol., 
s. r. o. a disponuje  kapacitou 50 míst 
k sezení. Všechna sedadla autobu- 
su jsou vybavena moderním systé- 
mem IsoFix, díky kterému je dítě 
bezpečně upoutáno během několi- 
ka vteřin. dětské sedačky jsou vyro- 
beny s použitím revoluční technolo-

gie maxi-Cosi Rodi AirProtect® s vy-
lepšenou boční ochranou, která pře-
konává již tak přísné bezpečnostní 
testy. Sedačka chrání hlavu dítěte 
v případě nehody a má také optimál-
ní ochranu pro oblast boků. Lze ji 
polohovat, délka a šířka opěrky zad 
může být přizpůsobena rostoucímu 
dítěti ve věku od 3 do 12 let. „Projekt 
„Bezpečnost pro naše děti“ byl od-
startován v listopadu 2012, kdy byl 
uveden do provozu autobus „Beruš-
ka“. Vzhledem k tomu, že poptáv-
ka nejen ze strany mateřských 
i základních škol a rodičů, ale také 
samotných malých pasažérů byla 
opravdu veliká, BusLine v projektu 
bezpečné přepravy dětí pokračo-
val dál a v roce 2014 pořídil druhý 
autobus tohoto typu pojmenovaný 
„Mikeš“. Bezpečné autobusy si ob-
jednávají především mateřské školy 
z Libereckého kraje pro přepravu 

dětí na různé kulturní i sportovní 
akce,“ vysvětlil Ing. Radek Chobot, 
výkonný ředitel společnosti. 
Po praktické ukázce, jak cestovat 
bezpečným autobusem, si děti pro-
hlédly prostory dopravního podniku, 
který již několik let pořádá pro děti 
a studenty odborných škol exkurze 
v zázemí společnosti. Obsahová 
stránka exkurzí je tematicky 
rozdělena podle věku účastníků. 
Návštěva těch nejmenších, dětí 
z předškolních zařízení, patří díky 
jejich zvídavosti k nejpříjemněj- 
ším. „Školení bezpečnosti v mHd“ 
probíhá vyprávěním si a třeba jen 
malou, ale důraznou poznámkou 
je dětem popsáno, jak by se měla 
chovat jejich maminka cestující 
s kočárkem nebo babička, která 
se například hůře pohybuje. Osvě-
ta je cílená také na pedagogický 
doprovod. Pedagogům je vždy 

připomenuto, že pokud nastupuje 
skupina dětí, měl by řidič vozidla 
okamžitě dostat informaci, že or-
ganizovaná výprava bude nastu-
povat, a hlavně kde bude vystupovat. 
„Jsou to maličkosti, které ale pro 
bezpečnost a spokojenost při ces-
tování MHD znamenají mnoho,“ 
doplnila mluvčí dPmLJ martina 
Poršová, která se předškolákům 
v zázemí vozovny tradičně věnu-
je. „Společný projekt s naším 
partnerem nabízí další možnosti, 
jak zkvalitnit služby pro cestující 
v městské hromadné dopravě 
a příměstské dopravě (PAD). Bez-
pečnost našich zákazníků má ve 
stále se zrychlující době velkou prio- 
ritu. Informovaností těch nejmenších 
vlastně chráníme celou rodinu,“ 
poznamenal  k společnému pro-
jektu obou dopravních společností  
Bc. Luboš Wejnar, ředitel dPmLJ.  •

Dopravní podnik a BusLine   
ZábavNou FoRmou PReZeNtuJí  

veřeJNou DoPRavu Dětem

p
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víkeNDovou liNku mHD libeReC Do sPoRtovNíHo 
aReálu ve vesCi vyZkoušely Desítky RoDiN

autobus městské hromadné dopravy liberec s označením linky č. 39 se opět od května letošního  
roku rozjel o víkendech do sportovního areálu ve vesci. 

„Dopravní podnik začal provozovat 
sezónní autobusovou linku MHD do 
liberecké sportovně-rekreační lokality 
8. května loňského roku a byla navrže-
na jako víkendová, sloužící převážně 
rodinám s dětmi a zájemcům o spor-
tovní vyžití,“ popsal důvod vzniku linky 
liberecký náměstek tomáš Kysela. 
V neděli 15. května se v areálu usku-

tečnila akce s názvem dO VeSCe 
S ROdINOU. dopravní podnik měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou se 
svým smluvním dopravním partnerem 
- společností BusLine - tam prezen-
tovaly své služby, a sice víkendovou 
linku mHd a autobus mikeš, který má 
sedadla vybavena autosedačkami 
pro bezpečnou přepravu malých dětí. 

V místě byly vystaveny autobusy obou 
společností a rodiče dostávali informace 
k oběma způsobům dopravy. Nejčastěj- 
ší dotazy se týkaly přepravy koloběžek, 
kočárků a kol. Zde je třeba zdůraznit, 
že nejde o cyklobus, ale běžnou linku 
mHd, tudíž počet těchto „rodinných při- 
bližovadel“ je omezen kapacitou vozidla 
a smluvními přepravními podmínkami. 

Spoje linky č. 39 odjíždějí podle plat-
ného jízdního řádu z terminálu mHd 
Liberec ze stanoviště č. 5 (odjezdové 
stání linky č. 21). K dopravě do areálu 
lze použít i další současně provozované 
spoje linek č. 13, 24 a 26 ve smě-
ru doubí, sídliště, a to do zastávky  
U Střediska. Odtud pak návštěvníky 
čeká přibližně 10 minut chůze. •

Prezentace bezpečné  
přepravy dětí –

„s Námi beZPečNě“

akce se konala v liberci v prostoru mezi oC Forum
a Domem kultury v měsíci dubnu, který je tradičně 
věnován bezpečnosti silničního provozu. 

ávštěvníci akce se seznámili nejen s tím, jak bezpečně cestovat, 
ale také s ochrannými prvky, první pomocí a dalšími souvisejícími 
tématy. V rámci programu byla připravena stanoviště Integrovaného 
záchranného systému (IZS), děti si vyzkoušely jízdu zručnosti 

a k vidění byla i biketrialová show. Naše společnost jako jediná v ČR provozuje 
bezpečnou přepravu dětí ve speciálních autobusech a jeden z nich, pojme- 
novaný mikeš, byl v rámci akce prezentován. Rodiče s dětmi, ale především 
zástupkyně mateřských škol si nejen prohlédli, ale také prakticky vyzkouše-
li upnutí dětí do bezpečných dětských sedaček, které jsou přizpůsobeny  
rostoucímu dítěti ve věku od 3 do 12 let.  

n
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doprava

busline a.s. spolu s Dopravním podnikem 
měst liberce a Jablonce n. N., a.s. 
posílily vozový park mHD v Jablonci nad 
Nisou čtyřmi zcela novými ekologickými 
a nízkopodlažními autobusy typu iveCo 
uRbaNWay 12m CNG. 

o

Cestující v Jablonci nad Nisou
JeZDí čtyřmi Novými ekoloGiCkými  

a NíZkoPoDlažNími autobusy 

d února se 
cestující v rám-
ci MHD v  Ja- 
blonci nad Ni-
sou přepravují 

čtyřmi novými ekologic- 
kými a  nízkopodlažními 
autobusy URBANWAY 
12M CNG od výrobce 
Iveco Bus. Jde o  nové 
přírůstky ve vozovém 
parku BusLine, který na 
základě smluvní spolupráce 
s  DPMLJ provozuje měst-
skou hromadnou dopravu 
v  Jablonci nad Nisou. Au-
tobusy s  délkou 12 m dis-
ponují celkovou kapacitou 
85 míst, z toho 28 k sezení 
a  57 k  stání a  s  možností 
přepravit handicapované 
cestující nebo maminky 
s  dvěma kočárky. Urban-
way má příjemný vnitřní 

prostor a rafinovaný design 
s  novými světly a  stylem. 
Toto uspořádání zajišťuje 
pohodlí nejvyšší kvality ne-
jen pro řidiče, ale i pro cestu-
jící při nejlepší obslužnosti 
vozu. Ekologičnost vozidel 
zajišťuje jak pohon na stla- 
čený plyn CNG, tak vyba- 
vení autobusů motory 
splňujícími normu Euro VI 
jako nový standard veřejné 
dopravy. Kvalitní zázemí 
poskytuje i řidičům, kterým 
díky vyvýšené pozici za vo- 
lantem poskytuje adekvát-
ní ochranu při nehodách 
a  rovněž vhodnou pozici 
pro komunikaci s  cestu-
jícími. „Každoročně v  rám-
ci MHD v  Jablonci nad 
Nisou přepravíme několik 
milionů cestujících, a  právě 
vzhledem k  vysokému poč-

tu přepravovaných osob je 
nezbytné průběžně obnovo-
vat vozový park, aby byla 
zajištěna jejich bezpečnost 
a  doprava pro ně byla po-
hodlná. Významný důraz 
klademe také na ekologický 
provoz, 16 % z  celkového 
počtu naší flotily autobusů 
je na alternativní ekolo- 
gický pohon CNG. BusLine 
díky tomu provozuje jeden 
z  nejekologičtějších vozových 
parků v  České republice, 
z šesti set autobusů jich jezdí 
téměř stovka na CNG,“ 
sdělil Ing. Radek Chobot, 
výkonný ředitel společnosti 
BusLine. Obnova vozového 
parku probíhá také v  sou- 
sedním Liberci. Šest auto-
busů stejné řady IVECO 
Urbanway 12 m (naftové) 
se rozjelo po městských 

tratích již v  červnu 2015. 
Nákup nových autobusů 
probíhá v DPMLJ od roku 
2013, kdy byla veřejnosti 
představena vozidla typu 
IVECO CITELIS. Další 
nákup těchto vozů bude 
realizován v  dubnu 2016. 
Do flotily vozového par-
ku přibude dalších 5 au-
tobusů.  Moderní design 
vozů doplnilo také použití 
nejnovějších technologií. 
Autobusy jsou vybaveny 
sčítacími rámy a barevnými 
informačními panely, na 
kterých lze vytvořit až 256 
odstínů různých barev. „To 
umožňuje nesčetné úpra-
vy zobrazených informací. 
Můžeme odlišit třeba školní 
linky nebo noční linky. Tím 
je orientace v  nápisech na 
tabulích pro cestující značně 
usnadněna a  cestující ten-
to typ značení vítají,“ řekl 
předseda představenstva 
Dopravního podniku Ing. 
Pavel Šulc. 
Dopravní obslužnost města 
Jablonec nad Nisou zajišťu-
je BusLine jak prostřednic- 
tvím městských linek, tak 
i  provozem příměstských 
linek. Provoz na těchto 
linkách je zajišťován auto-
busy SOR a  vozy KARO-
SA. Průběžně tak dochází 
k  jejich obměně nízkopod-
lažními vozidly v  plném 
rozsahu. •
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doprava

ak dlouho sedíte za vo- 
lantem autobusu a  ja-
kou dobu již pracujete 
v BusLine?
Za volant autobusu 

usedám již 11  roků, od svých 
22  let, i  když zpočátku to byl 
pouze můj koníček. Autobusem 
jsem jezdil ve svém volném čase 
a  o  víkendech, na plný úvazek 
jsem začal šoférovat od roku 
2013. Ve společnosti BusLine 
jsem nyní druhým rokem.
Kde jezdíte? Co považujete na 
práci řidiče autobusu za nej-
těžší?
Jezdím na středisku Liberec. 
Převážnou část výkonu odjezdím 
na zájezdové divizi, ale občas 
zajišťuji i  linky MHD v  Liber-
ci. Kromě přepravy hokejistů 
obstarávám přes léto pravidelně 
„pendly“ do Chorvatska či Itálie 
nebo také okruhy s  cizinci po  
Evropě. 
Práce řidiče autobusu je celkově 
velmi náročná, zvlášť při cestách 
po cizích zemích, kdy je potřeba 
splnit spoustu povinností. Jako 
nejtěžší občas vnímám, kam 
a kde zaparkovat autobus, neboť 
míst k  parkování pro autobusy 
v  oblíbených destinacích nebývá 
mnoho a je to problém.

Co Vás naopak na práci baví 
a těší?
Baví mě poznávání nových míst, 
občas je to takové dobrodružství. 
Velmi rád cestuji a tato práce mi 
dovoluje skloubit koníček a  za- 
městnání do jednoho. Samozřejmě 
mě těší každý spokojený cestující, 
kterého dopravím do jeho cíle.
Měl jste za volantem autobusu 
už nějaký karambol?
Nechci to zakřiknout, ale naštěstí 
se mi takováto situace zatím vy-
hýbá.
Zajišťoval jste přepravu hoke-
jového týmu Bílých Tygrů 
Liberec, kteří nakonec vyhráli 
extraligu, jaká to byla práce?

Zpočátku jsem měl obavy, co se 
z  toho vyklube, jaké bude vozit 
elitní sportovce reprezentující 
Liberec. Nakonec to bylo po-
dobné, jako když vozím ostatní 
zájezdy. Je pravda, že v některých 
ohledech jde o velmi specifickou 
práci, nicméně jsem se to rychle 
naučil a  s  týmem splynul. Jako 
největší oříšek se nakonec občas 
ukázalo srovnat všechna zavazad- 
la a vybavení celého týmu do za-
vazadlových prostor autobusu.
Jak probíhaly oslavy v autobuse 
po bezprostředním vítězství 
v Praze? Bylo hodně veselo? Měl 
jste možnost si i  sáhnout na 
vítězný pohár?
Oslavy cestou do Liberce 
samozřejmě probíhaly, zpívalo 

se a  bylo hodně veselo. Naštěstí 
nejbouřlivější oslavování se us-
kutečnilo ještě v  kabině Sparty, 
tudíž autobus celou cestu přečkal 

v pohodě. Na pohár jsem si sáh-
nul a dokonce jsem byl trenérem 
pozván na pódium v Liberci, kde 
jsem ho před publikem též zved-
nul nad hlavu jako ostatní hráči.
Zažil jste na cestách s hokejisty 
nějakou zajímavou nebo vtip-
nou historku?
Kupodivu jsem nic výjimečného 
nezažil. Cesty na zápasy probíhaly 
v poklidu a v plném soustředění 
hráčů na utkání.
Bylo to v  něčem jiné, vozit 
známé sportovní osobnosti?
V  zásadě to bylo stejné jako 
vozit ostatní cestující. Hokejisté 
byli velmi slušní kluci, na nic si 
nehráli. Jejich realizační tým byl 
skvělý.
Co Vás baví ve volném čase?

Ve volném čase se věnuji hlavně 
rodině. Dále mě baví fotografo-
vání a zajímám se o problematiku 
letecké dopravy. •

J
Rozhovor s maRtiNem liškou,

zájezdovým řidičem střediska liberec, který vozil mistry hokejové extraligy

„Na pohár jsem si sáhnul a dokonce jsem  
byl trenérem pozván na pódium v Liberci,  
kde jsem ho před publikem též zvednul nad 

hlavu jako ostatní hráči.“
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Cyklobusů využiJte  
i Na JiZeRku a Do beDřiCHova 
od 23. dubna do 28. září 2016 provozujeme víkendový cyklobus na trase liberec – Bedřichov – jablonec 
n. n. – Turnov (cyklobus na Bedřichov). v době letních prázdnin od 1. července do 31. srpna bude každý 
všední den provozován cyklobus s odjezdem v 8:30 hod. z jablonce nad nisou směrem na Bedřichov, 
liberec a zpět v 9:35 hod. oproti loňské sezóně dochází jen ke změně v termínu zahájení provozu.  
provoz cyklobusu na trase jablonec n. n. – Bedřichov – Tanvald – kořenov, jizerka byl rovněž zahájen  
23. dubna a všichni milovníci cyklistiky ho mohou využít až do 28. září. od 15. 6. bude cyklobus s odjezdem 
v 9:30 z jablonce směrem na jizerku a v 17:25 zpět veden z Hrabětic do Tanvaldu po objízdné trase 
přes Maxov a smržkovku. po trase obslouží zastávky Maxov, kostel a smržovka,nám.TGM, zastávky 
v josefově dole a v albrechticích nebudou obsluhovány. letos v průběhu letních prázdnin přibude nový pár 
víkendových spojů (111 a 112), který pojede v období od 1. července do 31. srpna již v 7:30 hod. z jablonce 
nad nisou přes lučany nad nisou a smržovku na jizerku a zpět v 8:30 hod. nový pár spojů nabídne 
cyklistům možnost přímého a rychlého spojení mezi jabloncem nad nisou a jizerkou.

Cyklobusem Za kRakoNošem 
i v roce 2016 běžnou trasou 
- pouze s malou komplikací ve Vrchlabí 
V sobotu 28. května 2016 opět vyrazil tradiční páteřní „Krkonošský cyklobus“ na trase Harra-
chov – Rokytnice n. J. – Jilemnice – Benecko – Vrchlabí – Janské Lázně – Pec p. S. – Pomezní 
Boudy s odjezdem v 7:00 z Harrachova a zpět v 16:50 z Pomezních Bud. Už druhým rokem 
budeme opět jezdit po běžné trase přes Černý Důl a Janské Lázně, ale na Benecku (úsek Prakovi- 
ce-Skalka) a u autobusového nádraží ve Vrchlabí  bude trasa cyklobusu i pro letošní sezónu kom-
plikována dlouhodobými uzavírkami. Spoje na červené krkonošské cyklolince jezdí o víkendech 
a svátcích od 28. května do 28. září 2016 a o prázdninách i v pracovních dnech. Během září pak 
červená linka pojede i každý čtvrtek až do 29. září 2016. Od 28. května až do 28. září vyjede denně 
také  cyklobus na žluté lince z Jilemnice na Mísečky. Od 30. dubna do 30. října bude denně k dispo- 
zici také pravidelný turistický autobus z Horních Míseček na Zlaté návrší, ke kterému každý den 
o prázdninách a o víkendech během září přijede i pár spojů z Rokytnice.

Cyklobusy PRo letNí seZóNu 
oDstaRtováNy

Po krásách  
Českého ráje
Cyklobusem 

V Českém ráji zůstávají 
zachovány základní tradiční trasy 

turistických autobusů:

» Turnov – Jičín a zpět přes 
Vyskeř i přes Kacanovy

» Semily – Rovensko – Jičín 
» Semily – Vyskeř – Turnov – 

Malá Skála – Kozákov – Semily

vzhledem k tomu, že už dopravní 
úřad rozhodl, jak bude v letošní 
sezóně vypadat uzavírka mezi 
vidlákem a Troskovicemi, bude 

po celou sezónu, aby se předešlo 
nejasnostem, červená trasa 

mezi Hrubou skálou a Troskami 
odkloněna po hlavní silnici i/35 

přes ktovou a Újezd pod Troskami. 
Z Újezdu zajedou červené 

cyklobusy jen na rychlý obrat do 
Troskovic a zpět, protože obě 
zbylé silnice do Troskovic (od 

vidláku i od Borku) mají během 
léta 2016 naplánovanou zásadní 

rekonstrukci. provoz českorajských 
turistických autobusů bude zahájen 

28. května 2016 červenou linkou 
Turnov – vyskeř – jičín a postupně 

se pak rozvine do plné šíře 
nejpozději od 1. července 2016. 

i přes uzavírku u Troskovic dochází 
pro letošní rok pouze k drobným 
změnám v tradičních časech jízd 

cyklobusů a nemění se ani obvyklé 
přestupní možnosti mezi cyklobusy 
na vyskeři a mezi cyklobusy a vlaky 

v Turnově i v jičíně.
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s úsměvem a obdivuhodným optimismem říká veronika sobotková, která ve společnosti 
busline pracuje přes rok, je jí 28 let a má čtyřletou dceru. 

aneb Přidejte se k busline, firmě přátelské k ženám 
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ak dlouho sedíte za vo- 
lantem autobusu a  ja-
kou dobu již pracujete 
v BusLine?
Ve společnosti působím 

od dubna 2015. O pozici řidičky 
jsem se ucházela po mateřské do-
volené, před kterou jsem praco-
vala v Bauhausu na zákaznickém 
servisu.
Co Vás zaujalo na práci řidič-
ky?
Já vždycky říkám, že jsem se jí 
stala omylem (smích). Mám 
kamarády autobusáky, kteří mě 
pořád hecovali, a nakonec jsem 
si řekla, že pokud do určitého 
data neseženu kloudnou práci, 
půjdu jezdit. No, a tak se i stalo. 
Udělala jsem si řidičský průkaz 
skupiny D a šla do toho (úsměv).
Měla jste z toho obavy? 
Já to ježdění mám v  sobě, už 
předtím jsem jezdila s  dodáv-
kami, takže obavy jsem nemě- 
la. A  když jsem úspěšně ab-
solvovala řidičák, byla jsem  
nadšená, že jsem to dala, že jsem 
jako dobrá (smích).
Máte malou dceru, jak se 

Vám daří kloubit práci s péčí  
o rodinu?
Holčičce jsou 4  roky a  přizná-
vám, že je to náročné, ale ona je 

chápavá. Ví, že oba s manželem 
musíme vydělávat korunky, a  je 
nadšená, když může jezdit se 
mnou. Občas se jí samozřejmě 
stýská, to je jasné. Hodně se stará 
manžel, který pracuje na směny, 
a  potom nám dost pomáhají 
rodiče. Občas pomohou i  přá- 
telé, to zázemí je opravdu ne-
smírně důležité.
Kde jezdíte? Co považujete na 
práci řidičky autobusu za nej-
těžší?
Jezdím v  rámci MHD Liberec, 
občas i s bezpečným autobusem 
Mikeš, to je moc příjemné. 
S  těmi dětmi je to pohoda a  já 
mezi ně i  zapadám, takže je to 
vtipné (smích). Potom zajišťuji 
výluky, ty mě baví více než měst-
ská doprava, tam se víc jezdí. 

Teď zrovna obstarávám výluku 
v  Rumburku. Jde o moji první 
výluku mimo domov, takže byl 
trochu boj, nejprve to rodina 

nemohla zkousnout, ale nako- 
nec mi vyšli vstříc.
A nejtěžší? Asi vysvětlovat cestu-
jícím, že jsem opravdu řidička 
toho autobusu (smích). Kolikrát 
místo pozdravu jen vyhrknou 
„ježíšmarjá“ a já na to „těší mě“. 
Působíte velmi optimisticky, 
je vidět, že Vás šoférská práce 
baví, je to tak?
Baví, ježdění, to je moje. A  na 
těch výlukách si zajezdím, na-
učím se i nové věci, což je fajn.
Měla jste za volantem už ně-
jaký karambol?
Ne, ještě právě vůbec, oni na to 
asi všichni čekají, ale já jim to 
nedopřeji (smích). Ještě naštěstí 
nic, ani zrcátko ani odřenina.
Máte i  nějaké negativní 
zkušenosti s cestujícími?

Ano, jednou brzy po ránu, jeden 
cestující, který jel do práce, byl 
hodně nepříjemný. Tak to jsem si 
poprvé říkala, že zastavím a pů-
jdu domů, že mi to za to nestojí, 
aby na mě nějaký zlý člověk řval. 
Naštěstí nejezdím večer, v  tom 
mi pan vedoucí střediska vychází 
vstříc a  nechává mě jezdit jen 
ranní směny, za což jsem moc 
ráda a děkuji za to. Jezdit večer 
bych se bála.
Co Vás baví ve volném čase?
Rekreačně boxuji, když se najde 
čas. A manžel má hudební kape-
lu, takže jezdíme po koncertech. 
A  také občas vypomáhám ka- 
marádovi s  organizací akcí. 
Nenudím se (smích).
Co byste vzkázala a doporučila 
ženám, které uvažují o zaměst-
nání řidičky autobusu?
Ať se nebojí, protože to, co  
zvládnou chlapi, zvládneme i my 
(úsměv). A samozřejmě by řízení 
mělo ženu bavit. Je to určitě 
mnohem lepší alternativa, než 
být zavřená celý den někde ve 
fabrice mezi čtyřmi stěnami, to 
si vůbec nedovedu představit. »

Co zvládnou chlapi,  

zvládneme i my…

J
„Je to určitě mnohem lepší alternativa, než být  

zavřená celý den někde ve fabrice mezi čtyřmi stěnami.“

VeROniKa 
SOBOTKOVá
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ak dlouho sedíte za vo- 
lantem autobusu a  ja-
kou dobu již pracujete 
v BusLine?
Před nástupem do 

BusLine jsem neměla zkuše-
nost s  řízením autobusu, ale 
můj tatínek byl řidič z  po-
volání a  sama jsem aktivně 
řídila osobní vůz od svých 
18  let. Do společnosti jsem 
nastoupila v únoru 2015 a po 
získání řidičského oprávnění 
skupiny D jsem se v  dubnu 
2015 zařadila mezi kolegy do 
provozu.
Co Vás zaujalo na práci 
řidičky?
Delší dobu jsem přemýšlela 
o  změně své tehdejší práce 
poštovní doručovatelky a ka-
marádčin muž shodou okol-
ností řídil autobus a  upo-
zornil mě na inzerát ohledně 
náboru žen-řidiček. To byla 
výzva, kterou jsem nemohla 
odmítnout (úsměv). Věděla 
jsem, že je to nabídka přesně 
pro mě.
Kde jezdíte? Co považujete 
na práci řidičky autobusu 
za nejtěžší?
Jezdím MHD v  Jablonci 
a myslím, že tahle práce není 
těžká, pokud člověka baví. 
Náročnější je snad jen to ran-
ní vstávání, ale jde o zvyk.
Co na Vaši práci říká rodi-
na?
Zpočátku měli manžel 
i  rodiče obavy, že si sed-
nu do tak velkého vozu, ale 

vzhledem k  tomu, že tatínek 
je řidič z povolání a moji dva 
bratranci se také živí jako 
řidiči autobusu, získala jsem 
nakonec podporu celé rodiny.
Měla jste za volantem už  
nějaký karambol?
Než jsem si plně zvykla na 
rozměry autobusu, stala se mi 
drobná nehoda – na sídlišti 
jsem špatně odhadla vzdálenost 
a  zavadila jsem o  zrcátko sto-
jícího osobního vozu. Jsem vel-
mi ráda za tuto zkušenost hned 
zkraje, byla to drobná nehoda, 
která mě ale naučila lépe si hlí-
dat prostor okolo vozu, což je 
při přechodu z  osobního auta 
velmi rozdílné.
Máte i  nějaké negativní  
zkušenosti s cestujícími?
Vlastně ani ne, většina lidí je 
pozitivně naladěných, něko-
likrát se mi již stalo, že mě 
cestující na konečné stani-
ci pochválili, jak bezpečně 
a  ohleduplně s  nimi jezdím. 
Taková pochvala vždy potěší.
Co Vás baví ve volném čase?
Hlavně rodina, turistika, 
cyklistika a  mým velkým 
koníčkem je již mnoho let 
sauna s kamarádkami.
Co byste vzkázala a  dopo- 
ručila ženám, které uvažují 
o  zaměstnání řidičky auto-
busu?
Pokud jste si jistá svými ři-
dičskými schopnostmi v oso- 
báku, nebojte se zkusit řídit 
autobus. Není se totiž čeho 
bát (úsměv). •

J

s úsměvem 
a nadhledem 
říká ladislava 
Dandásová, 
která ve 
společnosti 
busline pra- 
cuje přes rok, 
je jí 49 let 
a má 2 děti. 

LaDiSLaVa 
DanDáSOVá

ak dlouho sedíte za vo- 
lantem autobusu a  ja-
kou dobu již pracujete 
v BusLine?
Před nástupem do 

BusLine jsem neměla zku-
šenost s  řízením autobusu, 
řídila jsem tranzit a  osobní 
vůz, ale neustále jsem byla 
pracovně někde na cestách. 
Do společnosti jsem nastoupi-
la v únoru 2015 a prošla au-
toškolou, ostrý provoz jsem si 

poprvé vyzkoušela po čtyřech 
měsících.
Co Vás zaujalo na práci 
řidičky?
V  době, kdy jsem uvažovala 
o  změně zaměstnání, jsem 
nepřetržitě slyšela v  rádiu,  
že BusLine hledá ženy- 
řidičky. V autě jsem už tehdy 
měla dost naježděno a  řízení 
mě bavilo, takže jsem to brala 
jako znamení, že si nemusím 
dělat obavy a  i  v  mém věku  
to mám zkusit. Autoškolu 
jsem dělala s  13m vozem, 
což je na poměry MHD  
velmi dlouhé vozidlo 
(úsměv). Člověk se prostě 
nesmí bát a musí do toho jít 
naplno.
Kde jezdíte? Co považujete 
na práci řidičky autobusu za 
nejtěžší?
Jezdím MHD v  Jablonci.  

Na této práci nevidím nic  
negativního. Ano, všude je 
něco, ale mně se tahle práce 
líbí, mám ji ráda, což je pro 
mě hlavní.
Co na Vaši práci říká rodina?
Zpočátku se moc nelíbila 
manželovi, ale nyní je hrdý, 
že jeho žena zvládá práci  
v „mužském“ prostředí.
Měla jste za volantem už ně-
jaký karambol?
Pouze malý ťukanec na dvoře, 

těsně po absolvování auto- 
školy. Jakmile se pak člověk 
více vyjezdí, je již snadné si 
uhlídat prostor okolo vozu.
Máte i  nějaké negativní 
zkušenosti s cestujícími?
Vlastně ani ne, jakmile vidím, 
že někdo z  cestujících není 
dobře naladěn, raději si ho 
nevšímám. Většinou se ale 
setkávám s  úsměvy a  vřelým 
jednáním.
Co Vás baví ve volném čase?
Zahrada, to je můj největší 
koníček a relaxace.
Co byste vzkázala a  do-
poručila ženám, které uva- 
žují o  zaměstnání řidičky 
autobusu?
Nesmíte se bát, a  pokud si 
věříte v  osobním autě, jízdu  
v  autobuse musíte alespoň 
zkusit. Je to krásná práce 
(úsměv)! •

J
„řízení mě bavilo, takže jsem to brala jako znamení, že si 

nemusím dělat obavy a i v mém věku to mám zkusit.“

s radostí říká 
krystyna 
Reslová  
a dodává,  
že řídit auto-
bus je krásná 
práce. Paní 
Reslová 
pracuje ve 
společnosti 
busline přes 
rok, je jí  
58 let. 

Manžel je na mě jako  

řidičku autobusu hrdý

KRySTyna 
ReSLOVá 

I ženy mohou klidně řídit  

autobus, není se čeho bát

prace@busline.cz Tel.: +420 481 368 251
www.busline.cz

Práce na střediscích 
v Libereckém,  
Ústeckém či  

kráLovéhradeckém 
kraji

vycházíme vstříc   
maminkám

veLmi dobré 
mzdové Podmínky

Firemní beneFity

možnost 
rekvaLiFikace 

a získání řidičského
    oPrávnění sk. d

staňte se 
řidičkou autobusu

BusLine, 
společnost  
přátelská 
k ženám
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I ženy mohou klidně řídit  

autobus, není se čeho bát

prace@busline.cz Tel.: +420 481 368 251
www.busline.cz

Práce na střediscích 
v Libereckém,  
Ústeckém či  

kráLovéhradeckém 
kraji

vycházíme vstříc   
maminkám

veLmi dobré 
mzdové Podmínky

Firemní beneFity

možnost 
rekvaLiFikace 

a získání řidičského
    oPrávnění sk. d

staňte se 
řidičkou autobusu

BusLine, 
společnost  
přátelská 
k ženám
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ZveMe vás

konanÉ akce

Anna Kulovaná a Martin Sochor 
provezli v rámci muzejní noci stovky cestujících 

v retro autobusech a historických tramvajích
busline a. s. a DPmlJ, a. s. ve spolupráci se spolkem boveraclub na akci „muzejní noc pod Ještědem“ dne  
20. května svezly v rámci vyhlídkových retro jízd z liberce do Jablonce nad Nisou i zpět a rovněž po liberci 
stovky cestujících. v roli průvodčích se představili herečka anna kulovaná a herec a mim martin sochor.  

oba dva v historických autobusech a tramvaji cestující nejen pobavili, ale také jim na památku za dobrovolné 
jízdné předali pamětní jízdenku nebo se s nimi vyfotili.

kce Muzejní noc pod Ještědem se BusLine 
zúčastnil již po čtvrté a jsme rádi, že díky 
tomu jsme mohli veřejnosti představit  
historické autobusy, které patří mezi sběra-

telské klenoty naší společnosti. Veterány využíváme 
především k  vyhlídkovým jízdám v  rámci pořádání 
různých akcí pro veřejnost, objednat si je ale může  
i jednotlivec. Jeden z vozů se objevil i v oblíbeném českém 
seriálu „Vyprávěj“. Návštěvníci akce měli možnost za-
vzpomínat na historii cestování společně s  herečkou 
Annou Kulovanou a dále hercem a mimem Marti-
nem Sochorem, kteří se představili v roli průvodčích,“ 
uvedl výkonný ředitel společnosti BusLine  a.s. 
Ing. Radek Chobot. „S  historickými tramvajemi  
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Jak se Vám líbila akce Muzejní noc? Byli 
jste v roli průvodčích poprvé? 
Anna: Mně se líbí staré věci, takže včetně 
mého kolegy Martina i  autobusu je vše 
naprostá paráda (úsměv). Sama nemám 
řidičské oprávnění, řídit prostě nechci, ale 
kvůli starým vozům bych si ten řidičák 
snad i  udělala. Už jednou jsem se od-
hodlala jít do autoškoly, vyzkoušela jsem 
si i první zkušební hodinu, ale když jsem 
měla nastoupit naostro, tak jsem zjistila, že 
autoškolu mezitím stihl majitel vytunelo-
vat a byla zrušena. To bylo znamení, že za 
volant nepatřím.
V  roli průvodčí jsem asi ještě nebyla, 
jednou jsem hrála pošťačku, kdy jsem 
obcházela s poštou obyvatele nedalekého 
Frýdlantu.
Martin: Mám tyto akce moc rád, je vidět, 
že lidé mají o události tohoto typu velký 
zájem a baví je. Je skvělé, že lidé různých 
věkových kategorií dokáží ocenit his-
torický vůz a s nadšením se v něm svézt.
Líbily se Vám historické autobusy?
Anna: Miluju historické věci a  vozy  
obzvlášť, je to naprostá nádhera. Více se 
mi líbí tento červený „erťák“, ta sedadla 
a barvy, má to svou atmosféru a kouzlo.
Martin:
Vracím se tu do dětských let. Pamatuji 
si, že jsem jako malý kluk jezdíval těmi-
to starými autobusy na zájezdy do Ru-
munska. Zájezdy každoročně pořádal 
můj dědeček z Železného Brodu a jelo se 
tam tři dny, opravdu celoživotní zážitek 
(úsměv). Bylo to úžasné a v té době vlastně 
i vrchol cestovatelských možností.
Cestujete autobusem a na jaký dopravní 
prostředek máte řidičské oprávnění?
Anna: Vzhledem k  tomu, že nemám 
řidičák, tak cestuji jedině autobusem nebo 
vlakem či tramvají. Řídit mě vůbec nelá- 

ká, řidičák nemá ani můj partner a kro-
mě převozů větších věcí, se kterými nám 
pomáhá dědeček, nám vůz vůbec nechybí.
Martin:
Mám raději vlak než autobus, ale ze všeho 
nejraději jezdím autem, je to nejpohodl-
nější způsob cestování, člověk je tak svým 
pánem. Řidičák mám skupiny A a B, ale 
motorku jsem nikdy neřídil a pouštět se do 
toho už asi ani nebudu. 
Kde se s Vámi nyní mohou diváci setkat?
Anna: Hraji v  pražském Divadle 
v Řeznické, dále také v Balbínově poetické 
hospůdce a  pak v  několika zájezdech,  
stejně jako můj kolega Martin. Jsme pořád 
někde na cestách.
Martin: Jsem herec na volné noze, hraji 
ve více divadelních společnostech. Nyní 
spolupracuji na velmi zajímavém projektu 
s  hudební skupinou The Tap Tap. Pro-
jekt se jmenuje „Nefňuka“, jde o unikát-
ní divadelní představení, které nemá ve 
světě obdoby. Jsou v něm zapojeni herci  
a muzikanti s různými handicapy a k po-
hybu kulis a loutek se využívají i některé 
jejich elektrické vozíky.
Chystáte nějaké nové kulturní projekty?
Anna: Aktuálně hodně moderuji, a  to 
jak na akcích pro děti, tak i pro komerční 
společnosti. V těchto týdnech také vzniká 
nový divadelní text pro ženy po třicítce, to  
bude opravdu zajímavé. V létě pak plánu-
jeme jet s  Divadelní společností Karla 
Soukupa do Chorvatska, kde budeme 
hrát hru „Příběh jednoho hradu“ od Ivana  
Vyskočila.
Martin: Budu zkoušet nové představení 
„Francouzská komedie“ o  zneužívání 
evropských dotací, to je velmi aktuální 
téma, jinak dělám mnoho projektů pro 
děti a jezdím na zájezdy, jak už zmiňovala 
Anička. •

J
Rozhovory

Dopravního podniku měst Liberce a  Jablonce nad 
Nisou každoročně při Muzejní noci vyjíždějí členové 
spolku Boveraclub, kteří zajišťují nejen obsluhu vozidel 
v dobových uniformách, ale o tramvaje v průběhu roku 
i pečují. Během večera se na zvláštní historické lince  
vystřídaly tři historické motorové vozy s  jedním 
vlečným, retro jízdy finančně podpořil Liberecký kraj,“ 
informoval Ing. Tomáš Krebs, předseda spolku. 
„Dopravu ve městě zajišťují tento večer i tradiční linky 
MHD, které jsme vždy připraveni posílit. Vidíme, že 
Muzejní noc se těší stále většímu zájmu a jde skutečně 
o jeden z nejhezčích kulturních večerů jak v Liberci, tak 
v Jablonci nad Nisou,“ pochválil akci ředitel DPMLJ, 
a. s. Bc. Luboš Wejnar. 
Vyhlídkové jízdy obstaraly i dva historické autobusy 
z  roku 1972, ŠKODA RTO 706 a ŠL 11 Turist. 
Autobusy jezdily proti sobě z Liberce a  Jablonce 
nad Nisou, první jízda startovala v  17:20 od 
Severočeského muzea a pokračovala k Muzeu skla
a  bižuterie, odkud v  ten samý čas odjížděl dru-
hý veterán. Až do 23:20 se mohli cestující vždy 
po hodině díky retro jízdám pohybovat mezi 
libereckým a jabloneckým kulturním programem. 
Letos nově se zastávkou ve Vratislavicích nad  
Nisou u Automuzea, ve kterém si zájemci mohli 
prohlédnout nádherné veterány osobních auto-
mobilů. Pro všechny návštěvníky byl v  Liberci 
i  Jablonci nad Nisou připraven bohatý program. 
V Severočeském muzeu, Oblastní galerii a iQlandii 
v Liberci, dále v Automuzeu Vratislavice nad Nisou 
a  rovněž v Domě Jany a  Josefa Scheybalových či 
Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 
„Mně se staré věci líbí, takže včetně mého kolegy  
Martina i  autobusu je vše naprostá paráda. Sama 
nemám řidičské oprávnění, řídit prostě nechci, ale 
kvůli starým vozům bych si ten řidičák snad i uděla-
la,“ uvedla s  úsměvem svoji roli průvodčí Anna 
Kulovaná.
„Vracím se do dětských let. Pamatuji si, že jsem jako 
malý kluk jezdíval těmito starými autobusy na zá-
jezdy do Rumunska. Zájezdy každoročně pořádal 
můj dědeček z Železného Brodu a jelo se tam tři dny, 
opravdu celoživotní zážitek. Bylo to úžasné a v té době 
vlastně i  vrchol cestovatelských možností,“ vtipně  
doplnil Martin Sochor. 
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ZveMe vás

plánovanÉ akce

busline se i letos bude podílet na dni otevřených dveří 
Dopravního podniku měst liberce a Jablonce nad 
Nisou, který se uskuteční v sobotu 17. září 2016 ve 
vozovně v liberci, a to v rámci tradiční akce „oslavy 
Ještědu“. 

ávštěvníci se mohou 
těšit na program 
BESIP, vystavená 
historická vozidla, 

prezentaci nového autobusu 
Iveco Urbanway 12M CNG 
a  speciálního autobusu pro 
bezpečnou přepravu dětí. 
Novinkou je Autobusová 
pohádka, která bude dětem 
v rámci dne otevřených dveří 
představena vůbec poprvé. 
Nebudou chybět ani atrakce 
pro nejmenší a občerstvení.

n

Dětský den otevřených dveří Dopravního podniku města Ústí nad labem, a. s.  
se koná 11. června 2016 od 10:00 do 16:00 hod. ve vozovně všebořice Ústí nad labem.  

etošní ročník bude věnován 
procesu integrace ústecké 
městské hromadné dopra-
vy do dopravy Ústeckého 

kraje. Díky tomu budou do akce 
zapojeni všichni dopravci z celého 
Ústeckého kraje. Společnost 
BusLine na akci představí dva au-
tobusy, a  to nízkopodlažní auto-
bus SOR CNG 12,3 s pohonem 
na CNG a dále speciální autobus 
pro bezpečnou přepravu dětí. 
BusLine disponuje dvěma těmito 
autobusy, které jsou pojmenovány 
„Beruška“ a „Mikeš“, a je jediným 
dopravcem v  ČR provozujícím 
vozy tohoto typu. Oba autobusy 
budou pro veřejnost zpřístupněny 
a návštěvníci si budou moci pro-
hlédnout jejich exteriér i  interiér. 

Pro děti bude připravena soutěž 
s  cenami pro vítěze a  sladkou 
odměnou pro všechny. Postupně 
obejdou celkem šest sportovních 
stanovišť a zaznamenají svou účast 
na hrací kartičku. Po absolvování 
všech úkolů si mohou s vyplněnou 
kartičkou vyzvednout reklamní 
předměty. Na závěr ji odevzdají 
a  kartička poputuje do slosování 
o hlavní cenu. Ve finále pak bude 
vytažen její výherce. Připravuje se 
také doprovodný program, jako 
např.  ukázka cvičení psů, sokol-
níci, hasiči, manipulace s  odta-
hovaným autem, zásah policie,  
trenažer závodního auta, prohlíd-
ka budovy údržby trolejbusů, pro-
hlídka vozidel, skákací hrad, karate 
a další atrakce.  •

Vezměte děti na den otevřených dveří 
Dopravního podniku Ústí nad labem

l

Na závěr se zájemci mohou svézt historickou 
tramvají až na konečnou, odkud s  nimi his-
torický autobus vystoupá až téměř na samotný 
vrchol Ještědu. V  provozu bude samozřejmě 
kabinová i sedačková lanovka a pestrého pro-
gramu se návštěvníci dočkají jak v  horním 
a dolním areálu Ještědu, tak i v prostoru sko-
kanských můstků. •

Přijeďte do Liberce 
na den otevřených dveří DPmlJ
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d 1. března je tato novinka k dis-
pozici na 10 linkách a  v  rámci 
MHD Litoměřice. Mezi vybrané 
linky patří například spoje Praha 
– Harrachov, Liberec – Hradec 

Králové – Brno, Jablonec nad Nisou – Pra-
ha či Praha – Litoměřice. Cestující u  řidiče  
postupuje obvyklým způsobem – nahlásí 
svoji cílovou stanici a  poté zaplatí tak, že 
přiloží svoji bezkontaktní platební kartu 
k  terminálu. Celkem bude čtečkami vyba- 
veno 70 autobusů. „Naše společnost disponuje 
flotilou 600 autobusů, které křižují téměř ce-
lou republiku. Ročně přepravíme více než tři-
cet milionů cestujících. Pevně věříme, že bez-

kontaktní placení je jen začátkem v  nabízení 
nových služeb všem našim zákazníkům,“ říká 
Radek Chobot, výkonný ředitel BusLine. 
Společnost provozuje celkem 200 linek, a to 
jak v  oblasti regionální a  dálkové dopravy, 
tak MHD, proto je zde vysoký potenciál na 
rozšíření této novinky. „MasterCard se dlou-
hodobě věnuje zavádění bezkontaktních plateb 
do dopravy, tato spolupráce je další z řady pro-
jektů, na nichž se podílíme,“ dodává Miroslav 
Lukeš, generální ředitel MasterCard pro ČR, 
SR a  Rakousko, „bezkontaktní platby jsou  
rychlé, pohodlné a  bezpečné. Fronta, která 
se tvoří hlavně při odbavování meziměstské 
a dálkové dopravy, se tímto výrazně zkrátí.“ Na 

zmíněných linkách odbaví BusLine v průmě-
ru pět tisíc cestujících denně, nejvyšší čísla 
jsou zaznamenána začátkem a koncem víken-
du, především potom v  neděli odpoledne 
a v pondělí ráno, kdy lidé cestují do škol a do 
zaměstnání. „Moderní způsoby placení jsou 
naší prioritou, jsme rádi, že se můžeme podílet  
na podobných projektech. Naše řešení pro pří- 
městskou a meziměstskou dopravu je připravené 
na všechny typy odbavení. Pro další rozvoj to-
hoto řešení si dokážeme představit i  propojení  
bankovní karty s  e-shopem nebo mobilní apli- 
kací pro vyhledání a  nákup jízdenky,“ dodává 
Jan Kubíček, manažer Rozvoje obchodu 
s třetími stranami ČSOB. •

BusLine spustil  
PlaCeNí beZkoNtaktNími PlatebNími kaRtami 

v autobusech

o

společnosti busline 
a masterCard  
1. března 2016 
společně spustily 
nabídku placení  
za jednotlivé jízdné 
pomocí bezkontakt-
ních platebních karet 
přímo v autobusech. 
Na projektu se 
rovněž podílejí čsob 
a em test.
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v 1. polovině rokU 2016 Byli oceněni:

Oceněni 
výkoNNým řeDitelem

výkonný ředitel ing. Radek Chobot pravidelně oceňuje kolegyně řidičky  
a kolegy řidiče za hrdinské činy a nadstandardní pracovní výkony.

»  vladimír kindl  
ze střediska Podbořany 
Za kvalitní práci a pomoc se 
zácvikem nováčků, kterým 
dělá průvodce.

» Pavel tarant 
ze střediska Děčín 

Za kvalitní práci a  ochotu, 
oblibu u  cestujících i  úsporu 
PHM v rámci střediska.

» marek kuzma 
ze střediska Česká Lípa

Bez váhání pomohl ošetřit dívku, 
když uklouzla na chodníku a zlomila 
si ruku. Spolu s  dalším kolegou 
neprodleně zavolali lékařskou pomoc 
a  vyčkali s  dívenkou až do příjezdu 
záchranné služby.  

»  Petr bergner 
ze střediska Vejprty 
Za ochotu a pomoc s obstaráváním 
autobusů o  víkendech, především 
v případě mrazivého počasí.

» Jaroslav Fiala
ze střediska Litoměřice 

V  autobusu nalezl zapomenutou  
aktovku obsahující finanční hotovost, 
doklady, telefon a  důležité firemní 
doklady. Okamžitě se zkontaktoval 
s cestujícím a zajistil předání.

» arnošt Rulf 
ze střediska Litoměřice 

Za kvalitně odváděnou 
práci, mnohdy nad rámec 
pracovních povinností.

miroslav Příhoda 
ze střediska Louny 
Za kvalitně odváděnou 
práci, mnohdy nad rámec 
pracovních povinností.
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„Dobrý den, tímto bych chtěl poděkovat řidiči vašeho autobusu linky 621, který 
mi dnešního dne 18. 4. 2016 v  ranních hodinách nalezl mou zapomenutou 
aktovku v horním úložným prostoru v autobuse při cestě z Litoměřic do Žitenic. 
V aktovce jsem měl peněženku se všemi mými osobními doklady, finanční ho-
tovostí 30.000,-Kč, mobilním telefonem zn. Iphone 6 a důležité firemní dokla-
dy nevyčíslitelné hodnoty. Řidiči jsem za nález nabídl finanční odměnu danou 
zákonem tj. 10 % z hodnoty věcí tj. 5.000,-Kč, ale řidič dle jízdenky pan Fiala 
jí odmítl se slovy, že to byla samozřejmost. Tímto Vás žádám o poděkování řidiči, 
a pokud je to alespoň trochu ve vašich silách jej i finančně ohodnotit mimořádnou 
odměnou. Tohoto řidiče byste měli dávat všem řidičům za vzor, protože takhle 
slušný člověk, se v dnešní době jen tak nevidí. Zároveň vás prosím o zpětnou 
vazbu, jak jste s mým poděkováním naložili. Děkuji”

Ing. Jaroslav Vobořil, Litoměřice

„Dobrý den, chtěla bych poděkovat 
vašemu zaměstnanci panu 
Pospíšilovi, který odevzdal na 
oddělení Policie ČR Hořice moji 
ztracenou peněženku s  poměrně 
velkým obnosem peněz, kterou nalezl 
na silnici v době zaměstnání na jeho 
pravidelné lince. Velice si vážím jeho 
férového chování a přístupu. 

Moc děkuji.“
Monika Laštůvková

„Dobrý den pane Kotku, píši ohledně pana Kuzmy, řidiče linky 205 směr 

Dolné Libchava. Dne 29. 3. 2016 pan Kuzma řídil linkový autobus 

a  těsně po 13. hodině v ulici Železničářská zastavil a pomohl jinému 

řidiči autobusu ČSAD ošetřit mou dceru, která měla na silnici nehodu. 

Dcera se zranila pádem z  chodníku, kde uklouzla a  zlomila si ruku. 

Lidé kolem ní jí nepomohli a  řidiči jí úspěšně objížděli. Kamarádi ze 

školy zvládli zavolat pouze mě, jako rodiči, ale ne pomoc. Řidič ČSAD ji 

ošetřil, přikryl dekou a zavolal záchranku. Pan Kuzma neváhal zastavit 

a pomoci řidiči s ošetřením mé dcery. Lidé kolem byli lhostejní vůči dítěti, 

které leželo nohama v  silnici. CHCI VÁS POŽÁDAT, ZDA BYSTE 

MOHL VYJÁDŘIT PODĚKOVÁNÍ PANU Kuzmovi VY OSOBNĚ 

A VYSLOVIT MU TAK VELKÉ DÍKY. Myslím, že si to určitě zaslouží 

za pomoc, profesionalitu a hlavně lidskost. Velké díky i Vám za zprostřed-

kování poděkování Vašemu zaměstnanci panu Kuzmovi.“
Hezký den, 

Jitka Derflerová a dcera Barunka
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dalŠí ocenění

» Jiří větrovský
ze střediska Jilemnice 

Díky své pohotovosti a  perfektní 
reakci zabránil čelní srážce autobusu 
s  protijedoucím vozidlem řidiče, 
který byl pod vlivem drog.

» václav kosina 
ze střediska Semily

Za kvalitně odváděnou práci, 
mnohdy nad rámec pracovních 
povinností. 

» Radovan Pospíšil 
ze střediska Hořice

Na silnici nalezl peněžen-
ku s  poměrně velkým obnosem  
peněz, kterou neprodleně odevzdal 
na Policii ČR. Ta ji předala šťastné 
paní, která peněženku ztratila. 

„Dobrý den, včera, tj. v neděli 24. 4. 2016 jsem jela 
v 13:00 ze Semil do Prahy vaší linkou č. 670970/3. 
V obci Tatobity bohužel došlo k nehodě, při které byl 
“náš” autobus ohrožen autem, jedoucím přímo proti 
němu. Vše jistě víte od policie atp.
Píšu vám proto, že jsem seděla za řidičem a vše jsem 
přímo viděla. A  je mi naprosto jasné, že jen díky 
perfektní reakci, pohotovosti a pevným nervům pana 
Jiřího Větrovského máme všichni co děkovat za zdra-
ví a bezpečný dojezd do Prahy. Dokonce dokázal být 
na Černém mostě přesně na čas! Tímto bych mu ráda 
velmi poděkovala za sebe i za ostatní cestující. Kéž 
by všichni profesionální řidiči byli na jeho úrovni.

Dík!“ 
Zuzana Kolářová

Poděkování od našich cestujících:

Pozn. red.: Dopisy jsou uveřejněny v plném znění, bez redakčních úprav
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Jablonecká výzva
 slaví velké vítěZství

v zimním vydání busletteru jsem vás  
informoval o akci s názvem JabloNeCká  
výZva, která byla spuštěna na podzim 2015. 

Cílem výzvy je napravit negativní dopady veřejných soutěží na zaměstnance dopravních společností. 
Dnes mohu říci, že jsme zaznamenali první velké vítězství, protože veřejná soutěž na autobusovou  

dopravu v královéhradeckém kraji byla zastavena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.  
Rád bych vás provedl nejzásadnějšími mezníky, které k tomu vedly, protože náš boj s „větrnými 

mlýny“ není vůbec snadný.

K  našemu velkému překvapení nám v  naprosto nestandardním 
termínu – dne 23. 12. 2015 – přistála v mailu pozvánka na jed-
nání s  řidiči autobusů firem, které zajišťují veřejnou dopravu 
v Královéhradeckému kraji. A ještě překvapivější byl termín toho-
to setkání, a  to dne 29. 12. 2015, tedy mezi vánočními svátky, 

které lidé tráví se svými blízkými a věnují je především odpočinku 
a klidu. Nemohu si odpustit poznámku, že nám tento termín už na 
první pohled připadal účelový, aby byla dle našeho názoru účast co 
nejmenší. To se ale nestalo, jednání jsme se s kolegy a kolegyněmi 
zúčastnili v hojném počtu.

Dne 5. 1. 2016 vyjely stovky řidičů autobusů v Královéhradeckém 
kraji v reflexních vestách, aby vyjádřily protest proti způsobu vypsání 
veřejné soutěže na zajištění dopravy v Královéhradeckém kraji. Akce 
byla podpořena i rozdáváním oranžových letáků, které cestujícím vy-
světlovaly důvod a zároveň popisovaly chyby v zadávací dokumentaci 
na veřejnou zakázku za 5,5 mld. Kč přímo se dotýkající práce řidičů 
autobusů jezdících ve veřejném závazku. Akce se zúčastnila většina 
řidičů působících v Královéhradeckém kraji. V ten samý den se totiž 
konalo mimořádné zasedání rady kraje, na kterém radní rozhodovali 
o možnosti zrušení tohoto tendru a nalezení způsobu, jakým zaručit 
řidičům určitou úroveň jejich odměňování. Rada kraje rozhodla tak, 

že tendr na dopravu nezruší, ale pokusí se provést změny v zadávací 
dokumentaci ve smyslu zlepšení mzdových podmínek řidičů autobusů. 
S těmito výstupy nás seznámil hejtman Královéhradeckého kraje dne 
7. 1. na jednání se zástupci odborů. Lednové jednání v nás vyvolávalo 
značné pochybnosti i v tom, že se ho zúčastnil bývalý člen dozorčí rady 
a  současný korunní právní zástupce společnosti z  koncernů ICOM 
transport a.s. JUDr. Michal Lorenc, vystupující na jednání jako 
zástupce Základní odborové organizace ČSAD Jindřichův Hradec. 
A tento podivný manévr se ještě opakoval. Tehdy jsme se s předsedou 
OSD jednoznačně shodli na nutnosti intenzivní kooperace a vytyčili 
jsme si cíle, jak dál pokračovat.

Ze společných jednání s krajským vedením nevzešla jediná vstřícná úpra- 
va zadávací dokumentace (dále jen „ZD”) k miliardové veřejné soutěži. 
Královéhradecký kraj sice podlehl zejména mediálnímu tlaku a udělal 
v zadávací dokumentaci několik úprav, ale přesně v duchu „aby se vlk 
nažral a koza zůstala celá“. Mimo úpravy, které velmi drobně obrou- 
sily podivnost zakázky, o  níž se již delší dobu domníváme, že byla 
šita na míru konkrétnímu uchazeči, není v ZD žádná změna, která 
by zajišťovala řidičům byť o korunu více na výplatní pásce. Považu-
jeme doslova za výsměch kontrolu ceny práce, kterou deklaruje do-
pravce ve své nabídce. Zde však kraj neuváděl, že je mu zcela jedno, 
kolik dopravce uvede, což by jistě vedlo k tomu, že dopravci budou ve 
svých nabídkách uvádět maximální možné dno mezd, aby v případě 
ekonomických nesnází mohli jít s platy dolů. Je nutné říci, že jednání 
s krajem bylo ztíženo úskoky a podivným jednáním ze strany kraje. 
Počínaje tím, že kraj dodal textově neúplný zápis z jednání, a argumen-
toval tím, že oprava není nutná, jelikož byl audio záznam smazán. Další 
pozvání na schůzku s hejtmanem, na kterou byla pozvánka odesílána 
ve zcela nelogickém čase – den před Štědrým dnem odpoledne, aby 
byla dle našeho názoru účast co nejmenší. Konče přítomností zástupců 
jednoho z nejžhavějších uchazečů o zakázku za 5,5 miliardy na každém 
jednání zástupců odborů s krajem o podrobnostech zakázky. Zde by-
chom rádi poukázali na fakt, že na posledním jednání s odbory byl 
citován právě dopis od tohoto stejného žhavého uchazeče, který kraji 

slibuje, že v případě stávky kraj zachrání a vše potřebné odjezdí. Od-
bory měly výhrady proti ZD hned v několika rovinách, obsahovala 
totiž několik závažných nedostatků, které dělaly zakázku netranspa- 
rentní. Pro mnoho malých dopravců, kteří poskytovali bezchybně své 
služby po dlouhá léta, byly podmínky likvidační. Hlavní nedostatek 
představovala netransparentnost týkající se autobusových nádraží 
(dále jen „AN“). Kraj nabádal uchazeče, aby spočetli a nabídli cenu 
dopravního výkonu na základě odhadů cen za vjezdy na AN. Tato AN 
jsou v několika zásadních případech ve vlastnictví soukromých firem 
a  není tajemstvím, že právě opět jednoho z  nejžhavějších uchazečů 
o  zakázku. Tento má pak nástroj, jakým způsobem udělat zakázku 
pro jakéhokoli jiného uchazeče zcela nerentabilní. Kraj má nástroje, 
jakými regulovat ceny za vjezdy na AN, a záměrně je v tomto případě 
nepoužívá. Stejně tak odbory vytýkaly kraji zcela nelogický požadavek 
na stáří vozidel po celou dobu zakázky. Zde je zcela mimo nade vší 
pochybnost, že souhlasíme, aby cestující, ale i řidiči používali vozidla 
rozumného stáří, na druhou stranu, v této zakázce je zvýhodňován ten 
uchazeč, který po celou dobu zakázky nabízí techniku co nejmladší. 
Zde opět docházelo ke zvýhodňování uchazeče, který má jakýsi bazar 
s autobusy. Takový je na trhu v ČR v podstatě jen jeden. Z dlouho-
leté praxe můžeme konstatovat, že rozdíl mezi autobusem starým 3 
roky nebo 6 let je pro cestujícího neexistentní. Tento požadavek opět 
eliminuje uchazeče, kteří nemají tuto možnost, nebo svou velikostí ne-

prosincovÉ seTkání vedení královÉHradeckÉHo kraje s řidiČi 

akce „vesTy“ a dalŠí kolo vyjednávání s krajskýM vedeníM

Tisková konFerence – preZenTace dopravní analýZy
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lidskÉ Zdroje

Nejen v Královéhradeckém kraji, ale i v našem domácím Libereckém 
kraji se začínají dít věci, které se nás bezprostředně týkají. Začínáme 
být zváni na krajskou tripartitu, čehož si velmi ceníme, protože dřívější 
chladnější vztahy mezi námi a Libereckým krajem se změnily ve vel-
mi plodný a konstruktivní dialog. Naše oprávněné požadavky, které 
se od září 2015 snažíme všem trpělivě vysvětlovat, se setkávají s velmi 
pozitivním přístupem vedení Libereckého kraje. Dovolte mi malou 
rekapitulaci vývoje situace. Od roku 2014 zde máme velkou desetile-
tou soutěž, která je doposud pod rozhodnutím ÚOHS. Na přechodné 
období bylo vyhlášeno JŘBU (jednací řízení bez uveřejnění) a jistě si 
vzpomenete, jak jsme společně stáli proti kraji a jeho záměru na snížení 
CDV (ceny dopravního výkonu) právě v rámci JŘBU. Nepodařilo se 
nám sice zůstat na stejné ceně, která platila při jeho vyhlášení, nic-
méně se nám naší neústupností podařilo dosáhnout rozhodně lepších 
CDV, než mají další dopravci zajišťující dopravu v Libereckém kraji, 
a  to ČSAD Liberec a ČSAD Česká Lípa. Od roku 2018 by se zde 
mělo jezdit dále v rámci JŘBU, ale mělo by už jít o JŘBU otevřené 
a budou se ho moct zúčastnit i jiné než regionální firmy. My jako od-
boráři nejsme ve své podstatě proti, jen moc nechápeme smysl této 
třetí soutěže, která ke všemu ošetřuje pouze část tohoto přechodného 
období. My bychom velmi rádi, kdyby došlo k  právně správnému 
ukončení té první velké desetileté soutěže a kraj se soustředil na vy-
hlášení nové soutěže na deset let, která by se řídila již metodikou MMR 
vydanou k novému zákonu o veřejných zakázkách. Protože si myslíme, 
že jedině dokončení velké zakázky přinese do veřejné dopravy v tomto 
regionu klid a perspektivu. Jak řidiči, tak cestující v Libereckém kraji 
budou mít pocit stability. V současné chvíli díky globálním politickým 
problémům, které snížily cenu ropy na světových trzích, došlo v rámci 
uzavřených smluv na přechodné období ze strany kraje opětovně ke 
snížení CDV právě v  závislosti na poklesu cen ropy, potažmo po-

honných hmot. Díky tomuto snížení se firma ČSAD Liberec ocitla 
ve významných problémech, ačkoliv jsme jim v roce 2014 říkali, že 
to může nastat, nikdo nám v tu dobu nevěřil. A ačkoliv se majitelé 
společnosti ČSAD Liberec snažili naplnit zakázku, ať již nákupem 
nové dopravní techniky, či personálně zastabilizovat firmu základním 
tarifem mzdy, dostali se do této nezáviděníhodné situace. Nyní se 
snažíme velmi intenzivním jednáním s  vedením Libereckého kra-
je tuto situaci nějakým způsobem zvrátit. Jenom to dává za pravdu 
myšlenkám Jablonecké výzvy, že doprava by měla být financována 
tak, aby pokryla dlouhodobou udržitelnost dopravního sektoru. 
Nemohu si odpustit připomínku či porovnání s Českými drahami, 
které v rámci veřejného závazku pro Liberecký kraj jezdí za částky 
daleko převyšující 100 Kč na km při daleko menším procentuálním 
odbavení cestujících. V porovnání s autobusy mi to přijde velmi ne-
logické. V této souvislosti se dostáváme i do hledáčku samozvaných 
protikorupčních pracovníků z hnutí Změna pro Liberec, která nás 
staví do pozice jakýchsi agentů svých dopravních firem a  dále se 
snaží bezhlavě útočit na cenu dopravního výkonu, protože jim se zdá 
i v tuto chvíli a za těchto okolnosti příliš vysoká. My jsme se nikdy, 
a tím myslím všechny tři předáky odborových organizací, nesnažili 
prosazovat konkrétní firmy, ale snažíme se prosazovat myšlenku, že 
nízká CDV má přímý dopad jak na mzdy v dopravních firmách, tak 
i na dlouhodobou udržitelnost této služby a s ní související spoko-
jenost občanů našeho kraje. Nemůžeme ale připustit, aby spokojenost 
celku byla vykoupena nespokojeností jedné skupiny pracujících lidí. 
Naše jednání s Libereckým krajem nadále pokračují a naší společnou 
snahou chceme docílit fungující veřejné dopravy a spokojenosti všech 
občanů našeho kraje. •

Jiří Kuchynka
předseda ZO OSD Jablonec nad Nisou

veřejná soUTěž v liBereckÉM kraji

mají možnost pracovat s technikou v jiných oblastech svého působení. 
Pro malé a střední firmy je tento požadavek likvidační. Odbory měly 
mnoho dalších připomínek, ale vzhledem k tomu, že bylo Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže zahájeno šetření této zakázky, a to EX 
OFFO, které bylo spojeno s vydáním předběžného opatření na zákaz 
podpisu smlouvy s vítězným uchazečem, byl to pro nás určitý signál 
a spoléhali jsme se zde na ÚOHS jako instanci nejpovolanější. Bylo 
pro nás s podivem, že Královéhradecký kraj jako jediný dosáhl kontro-
verzí své zakázky předběžného opatření ještě před otevíráním nabídek, 
a přesto sveřepě trval na soutěži a otevření nabídek.
Protože s odbory je stále jednáno jako s „neználky“, rozhodli jsme se pro 
sofistikovanou oponenturu. Odbory byla za společné peníze zadána 
analýza z oblasti dopravního řešení celé zakázky. Tuto analýzu zpra-
coval odborník na slovo vzatý, Ing. Pavel Beneš, Ph.D. ze společnosti 
B&C Dopravní systémy s.r.o. Ing. Beneš je dlouholetým dopravním  
odborníkem, podílejícím se na dopravních projektech v celé republice, 
je veličinou v dopravě, není možné o něm tvrdit, 
že jeho analýza by mohla být účelová, nebo ně-
jak jinak ovlivněná. Její výsledky jsme prezen-
tovali dne 29. 3. na tiskové konferenci, která 
se symbolicky uskutečnila na autobusovém 
nádraží v Hradci Králové. Z výsledků analýzy 
vyplynuly zcela zjevné a jasné chyby v zadávací 
dokumentaci: příliš krátké jízdní doby, vysoká 
a  nebezpečná průměrná rychlost autobusů na jednotlivých spojích, 
příliš dlouhé denní doby řízení řidičů, mnoho čekacích hodin oproti 
nulovým možnostem odpočinku v čase dopravní špičky. Předložené 
návrhy denních oběhů vozidel nesplňují požadovaná kritéria především 
bezpečnosti práce řidičů. Dopravní analýza jasně doporučila „provést 
důslednou analýzu jízdních řádů, zobjektivizovat časy jednotlivých 
spojů a následně sestavit reálné denní oběhy v souladu s platnými pod-
mínkami provozu vozidel veřejné dopravy“. Protože zavedení tohoto 
dopravního systému by představovalo významné bezpečnostní riziko 
s vysokou mírou pravděpodobnosti vzniku dopravních nehod a kri-

zových situací. S takovouto koncepcí přišel Královéhradecký kraj v době 
akutního nedostatku řidičů. Problém nedostatku řidičů je znám a je 
mediálně zmiňován, přesto dopravní odbor neváhal zkoncipovat něco, 
co by nejen odradilo případné uchazeče o toto zaměstnání, ale ještě 
rychleji by opotřebilo ty, kteří toto zaměstnání často i z lásky k němu 
dělají. V poslední době jsme svědky nárůstu dopravních nehod, kdy 
jedním z účastníků je právě autobus. Je jasné, že nedostatek řidičů au-
tobusů již dnes způsobuje obrovskou míru přesčasových hodin, řidiči 
jsou unavení a tzv. „přejetí“. V tomto stavu přišel kraj s doslova do-
pravním paskvilem. Domníváme se, že pan hejtman Franc byl svými 
podřízenými uveden v omyl, když mu říkali, že zakázka je po všech 
stránkách v pořádku. Žádali jsme proto odstoupení radního pro do-
pravu a silniční hospodářství, pana Karla Janečka, který je jako jediný 
v kauze této zakázky neviditelným mužem stojícím za touto zakázkou.   
Začátkem dubna jsme se konečně dozvěděli, že ÚOHS vydal z moci 
úřední, tedy sám od sebe, třetí předběžné opatření, kterým pozastavil 

veřejnou soutěž. A v době vzniku tohoto člán-
ku ÚOHS nakonec zrušil veřejnou soutěž 
jako takovou. Můžeme neskromně říci, že je 
to díky konstruktivnímu, sofistikovanému 
vystupování odborů a  samozřejmě bych chtěl  
poděkovat i zástupcům médií, kteří se pečlivě 
o naše téma zajímali.
Na závěr bych Vás rád seznámil s  pojmem 

„nové odbory“, těmi novými odbory jsme zde my. Už nejsme jen par-
ta lidí, co vyřvává populistická hesla, ale chceme a budeme se v pro- 
blematice pohybovat, chceme širokou veřejnost seznamovat s problémy, 
které řešíme. Složité věci necháváme odborníkům, právníkům a spe- 
cialistům, které si též dokážeme opatřit. Máme dost přehlíživých 
pohledů ze strany politiků a zaměstnavatelů, kteří jsou zvyklí, že díky 
nejednotnosti většinou nic nedotáhneme do konce. Chceme být in-
formovaní a chceme i informovat. V případě, že zakázka v Královéhra-
deckém kraji bude takto bezohledně realizována, máme nástroj, jakým 
říci jasné ne, a jsme odhodláni ho použít. 

„Kraj má nástroje, jakými 
regulovat ceny za vjezdy na 

AN , a záměrně je v tomto 
případě nepoužívá.“
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šíP bořivoJ • Česká lípa • řidič • 08.01.1966
škoDa JaRoslav • jablonec • řidič • 04.04.1966
teimeR Pavel • jablonec • řidič • 26.04.1966
CHoDÚR aNtoNíN • jičín • řidič • 01.04.1966
škoDa Jiří • jilemnice • dílenský mistr • 17.01.1966
JeRie Pavel • jilemnice • vedoucí střediska • 28.04.1966
NeZbeDová ZuZaNa • jilemnice • dispečerka • 28.02.1966
PošePNá JaRmila • jilemnice • řidička • 08.01.1966
GaRDoň JaN ing. • liberec • řidič • 25.04.1966
GaNs Pavel • louny • řidič • 24.06.1966
kašPaR miRoslav • louny • řidič • 10.06.1966  
HavRáNek kaRel • semily • řidič • 04.04.1966 
sCHobeRová HaNa • žatec • řidička • 01.05.1966

50g  h 

PaRtiZeNkov CHakim • Česká lípa • řidič • 16.04.1961
HeRmaN miloslav • děčín • řidič • 09.03.1961
samek JaRoslav • Hořice • řidič • 26.04.1961
čePelka milaN • jablonec n. nisou • řidič • 13.05.1961
DaNišíková leNka • jablonec n. nisou • dispečerka • 22.04.1961
vavřiCH FRaNtišek • jablonec n. nisou • řidič • 25.02.1961
HoRáček olDřiCH • liberec • řidič • 15.03.1961
tomášek ZDeNek • liberec • řidič • 16.02.1961
kuDlička lubomíR • litoměřice • řidič • 25.05.1961
NovotNý vlaDimíR • litoměřice • řidič • 26.05.1961
šimek RobeRt • litoměřice • řidič • 14.04.1961
CeRHová aleNa • litoměřice • skladnice a fakturantka • 03.01.1961
JaNouCH JaRoslav • rokytnice • řidič • 25.06.1961
DostRašil JaRoslav • semily • řidič • 14.04.1961
HaNyš Pavel • semily • řidič • 09.01.1961
Halamová JaNa • správa • účetní  • 17.05.1961

55

Životní jubilea Pracovní jubilea

g  h 

beNák JaRoslav • Česká lípa • řidič • 13.05.1956
čoRba JáN • Česká lípa • řidič • 07.02.1956
sekeRka šteFaN • Česká lípa • řidič • 04.05.1956
svoboDa staNislav • Česká lípa • řidič • 19.01.1956
boDlák PetR • jablonec n. nisou • řidič • 07.05.1956
JiNDříšek JaN • jilemnice • opravář • 24.03.1956
Palme vlastimil • jilemnice • opravář • 15.05.1956
JiNDříšek JaRoslav • jilemnice • řidič • 02.02.1956
meJsNaR Jiří • jilemnice • řidič • 26.04.1956
kReJZa JaRoslav • litoměřice • řidič • 29.02.1956
tuZaR JaN • litoměřice • řidič • 10.01.1956
vltavský miRoslav • louny • řidič • 12.04.1956
FRyDRyCH miloslav • rokytnice • řidič • 13.06.1956
Havlová aNNa • semily • obsluha čerpací stanice • 21.06.1956
bušaNský laDislav • semily • řidič • 27.01.1956
bRyCHCí PetR • správa • specialista BoZp • 19.06.1956
šmíD miRoslav • Ústí n. labem • řidič • 25.03.1956

60g  h 

PěNička vlaDislav • jilemnice • řidič • 26.05.195165
70g  h 

g  h 

tomaN miloš • Hořice • řidič
maCH milaN ml. • jičín • řidič
voDák vlaDimíR • jičín • řidič
lamPa boHumil • semily • opravář
NesvaDba RaDek • semily • řidič
štěPáN tomáš • Turnov • řidič

10 let

15 let

20 let

5 let
kuzma maRek • Česká lípa • řidič
vaNěk JaN • děčín • řidič
běHal tomáš • Hořice • řidič
Doležal tomáš • jablonec n. nisou • řidič
Piška miCHal • jablonec n. nisou • řidič
Počta Pavel • jablonec n. nisou • řidič
švestka aleš • jablonec n. nisou • dopravní mistr
GaJDoš PetR • jablonec n. nisou • řidič
šouRek FRaNtišek • jablonec n. nisou • řidič
DuCHovič JaN • jablonec n. nisou • řidič
HaRtlová vlasta • jablonec n. nisou • vrátný
seDláček viktoR • jilemnice • vrátný
kříž vítěZslav • jilemnice • řidič
ĎuRáč GeJZa • liberec • řidič
CHvátal laDislav • liberec • řidič
PaPíRNík luboš • liberec • řidič
šmákal váClav • liberec • dopravní mistr
valNý RuDolF • liberec • řidič
PoDaNý RiCHaRD • louny • řidič
kobR FRaNtišek mgr. • rokytnice • řidič
Jetel Jiří ing. • správa • specialista pad a MHd
JaNů aNDRea • správa • asistentka společnosti
mülleR váClav • Turnov • řidič

Gratulujeme

šeDý staNislav • rokytnice • řidič

PoDHRaDský JaRoslav • jablonec • řidič
šPetlík boHumil • Turnov • řidič

čeCH FRaNtišek • Česká lípa • řidič • 06.04.1946
JiRůtka otakaR • Hořice • řidič • 09.03.1946
CvRček JoseF • jablonec n. nisou • řidič • 18.05.1946
kosíková eva • jilemnice • referentka informač.kanceláře • 22.06.1946 1
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lidskÉ Zdroje

Ocenění zaměstnanci 
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V
vážíme si pracovního nasazení našich kolegyň a kolegů, kteří dnes a denně odvádějí 

kvalitní práci, mnohdy nad rámec svých povinností. 

si užili Pobyt v HaRRaCHově

edení společnosti BusLine prostřednictvím „Ceny provozního ředitele pro nejlepší zaměstnance roku 2015“ 
ohodnotilo kolegyni a dva kolegy jak za nadstandardní pracovní výkony, tak i pomoc cestujícím v nesnázích. Jako 
dárek obdrželi poukazy na prodloužený víkend pro dvě osoby s polopenzí v hotelu Garni Gryf v Harrachově.

JaROSLaV GROf 
řidič – středisko Jilemnice
» pobyt absolvoval v březnu. 
Zpočátku se mu nikam moc  
nechtělo, ale nakonec byl rád,  
že měl možnost užít si překrásný 
víkend na horách.
» potěšilo ho, že v době pobytu bylo 
dostatek sněhu pro běžky, na které 
doma vyrazit nemohl. volné dny si 
tedy s manželkou užili ve sportovním 
duchu.
» jídlo hodnotí velmi kladně, vychut-
nali si především klasickou českou 
kuchyni a mnoho dalších dobrot 
k snídaním i večeřím, personál byl 
milý a vstřícný, pokoje krásné a čisté.

miRoslav meDuNa • děčín • řidič 
PetR Novák • Česká lípa • řidič 
ZDeNěk kovaříček • jičín • řidič
maRtiN HRubý • Turnov • řidič
miRoslav Ráž • semily • řidič
Pavel teimeR • jablonec nad nisou • řidič
liboR DRessleR • jablonec nad nisou • řidič
JaRoslav GRoF • jilemnice • řidič
vlaDislav kovář • jilemnice • řidič
vlaDimíR kiNDl • podbořany • řidič
DeNisa šiNDelářová • vejprty • dispečerka

JaRoslav HoRák • litoměřice • dispečer
PetR HoCHbeRGeR • litoměřice • řidič
váClav Caba • louny • řidič
maRtiN liška • liberec • řidič
váClav šmákal • liberec • dopravní mistr

Nejlepší zaměstnanec roku

MaRTin HRUBý  
řidič – středisko Turnov
» pobyt absolvoval v lednu. sice 
nelyžuje, ale má rád přírodu, a tak 
podnikal procházky po horách, které 
byly i díky počasí a bohaté sněhové 
nadílce úžasné.
» na jídlo není náročný, s kuchyní byl 
tedy nanejvýše spokojený, stejně tak 
s personálem hotelu a ubytováním.
» pokud někdo z jeho kolegů v bu-
doucnu podobné ocenění dostane, 
určitě by doporučil, aby si pobyt užil,  
je to příjemný relax.
» Zaměstnání řidiče autobusu považuje 
zároveň za svůj koníček, často si drobné 
opravy na voze provede sám. jeho 
přístup k práci je také pravděpodobně 
důvodem, proč právě on ocenění dostal.

DeniSa ŠinDeLářOVá 
dispečerka – středisko Vejprty
» pobyt absolvovala v únoru. nepatří 
mezi lyžaře, ale připlatila pobyt i pro 
svoji dceru a spolu s manželem si 
užili příjemný prodloužený víkend. 
Manžel s dcerou lyžovali a denisa se 
procházela krásnou přírodou.
» Ubytování, jídlo i celý hotel hodnotí 
na jedničku s hvězdičkou, všichni 
byli milí, jídlo velmi chutné a bohaté 
a pokoje útulné.
» ocenění si zasloužila tím, že se jí 
v rámci dispečerské práce povedlo 
spolu s kolegy zavést systém a řád, 
a to v docela krátkém časovém úseku 
po jejím nástupu, ve společnosti pracu-
je od června 2015.

Oceněná kolegyně a kolegové: 

g  h 2015



24

Poznejte tajemství našeho 
facebooku

Co byste změnili, nebo naopak co se vám na letním čísle busletteru líbí? 
Napište nám vaše podněty a připomínky k letnímu vydání busletteru na e-mail bradikova@busline.cz.


