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Rozhovor: Nad 
nekvalitní prací 
nemohu přivírat oči

Máte rádi cyklistiku? 
Vydejte se na kolo 
autobusem

Znáte pracovní  
manuál řidiče?

Nejmladší středis-
ko BusLine najdete 
v Brně

Fotosoutěž, aneb 
BusLine křížem 
krážem po Čechách 

v minulém vydání Buslette-
ru jsem v rozhovoru mluvil 
o�tom,�proč�chodíme�do�vý-
běrových�řízení�a�jak�je�pro�
nás�podstatné�být�v�nich�
úspěšní.� Současná� eko-
nomická�situace�není�lehká�
a�musíme�se�hodně�snažit,�
abychom�byli�konkurence-
schopní�a�udrželi�si�tak�své�
postavení.�To�by�ale�nebylo�
možné�bez�kvality�poskyto-
vaných�služeb�–�bez�kvality�
ve�všem,�co�děláme.�
Aktuální� číslo� Busletteru�
se�proto�věnuje�převážně�
kvalitě.�Ve�společnosti�Bus-
Line�klademe�velký�důraz�
na�celkovou�image�společ-
nosti,�která�je�tvořena�kaž-
dým�jejím�zaměstnancem.�
Jsme�tak�dobří,�jak�dobrý�je�
náš�nejslabší�článek�–�a�to�
není�fráze!�Jsme�často�hod-
noceni�nikoli�podle�toho,�jak�
kvalitní� jsme�v�„průměru“,�
ale�obrázek�o�nás�si�cestují-
cí,�ale�také�objednatelé�tvo-
ří�podle�byť�jediného�přípa-
du�neshody,�nebo�stížnosti�
na�chování�řidiče�či�čistotu�
autobusu.�Nikdo,�bohužel,�
nevidí�stovky� linek,�které�
odjezdíme� bez� jakékoli�
komplikace,�tisíce�kilomet-
rů�a�stovky�tisíc�cestujících,�
kteří�oceňují�naše�vysoce�
nastavené�standardy.�

Pokr. na str. 2

Společnost BusLine reaguje 
na své úspěchy 
Společnost BusLine a.s. zaznamenala v uplynulých měsících výrazné obchodní úspěchy a posi-
luje tak svou pozici předního autobusového dopravce, specializovaného na městskou a příměst-
skou hromadnou dopravu. V reakci na tyto úspěchy v nedávné době představila také některé 
interní změny, které odráží nové výzvy a potřeby ve vedení společnosti. 

„Valná hromada schválila transformaci 
vnitřního uspořádání managementu 
společnosti tak, aby odpovídal 
současným potřebám a výzvám,“ 
vysvětluje�nový�předseda�představenstva�
společnosti�BusLine�a.s.,�Mgr.�Jiří�Vařil,�
MBA.� Společnost� k� těmto� změnám�
přikročila�po�několikaměsíční�přípravě,�
které�předcházela�hloubková�analýza�
potřeb� a� možností� společnosti,�
které� navazují� na� její� střednědobý�
a�dlouhodobý�strategický�výhled�vývoje.�

Zásadní� změny� se� dočkalo�
představenstvo� společnosti,� které�
je� v� novém� složení.� Předsedou�
představenstva�se�stal�Mgr.�Jiří�Vařil,�

MBA.�Mezi�jeho�zodpovědnosti�v�rámci�
společnosti� budou� patřit� výběrová�
řízení,�právní�oddělení,�či�oddělení�PR�
a�komunikace.�V�představenstvu�zůstává�
Jakub�Vyskočil�a�nově�představenstvo�
doplňuje� Ing.�Milan�Matura.�Změn�se�
dočkala�také�dozorčí�rada�společnosti.�
„V rámci nové strategie se snažíme, 
aby práce vrcholného managementu 
byla více stratifikována a aby jednotliví 
vrcholní manažeři měli možnost 
soustředit se plně na nové úkoly, které 
je v dalších obdobích čekají,“�vysvětlil�
Mgr.�Vařil.�
Generálním� ředitelem� společnosti�
zůstává�i�nadále�Ing.�Tomáš�Roubiček.�
Ten�bude�mít�v�rámci�transformované�

struktury�managementu�více�prostoru�pro�
samotné�exekutivní�řízení�společnosti.�
V�rámci� interní� transformace�dochází�
také�k�několika�personálním�změnám�
v�managementu.�Společnost�BusLine�
a.s.�například�vypisuje�výběrové�řízení�
na� obsazení� postu� ekonomického�
ředitele�společnosti.�
„Naše dlouholetá ekonomická ředitelka 
bude odcházet ke konci roku 2013 
do důchodu, a ačkoli ve společnosti bude 
ještě nějakou dobu působit, rozhodli jsme 
se hledat již dnes jejího plnohodnotného 
nástupce tak, aby jej paní ředitelka mohla 
prvními měsíci provést,“� vysvětluje�
předseda�představenstva�společnosti,�
Mgr.�Jiří�Vařil.�

Kvalita služeb 
je esencí naší 
práce 
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pokračování ze str. 1

Stačí�ale�jedna�obtíž,�a�musí-
me�dobrou�pověst�společnosti�
a� jejích� pracovníků� bránit.�
Mnohdy�to�stojí�nemalé�úsilí,�
přesvědčit�objednatele�našich�
služeb,�a�potažmo�také�širo-
kou�veřejnost,�že�se�jednalo�
o�mimořádnou�událost,�která,�
jak�se�říká,�by�se�měla�v�naší�
společnosti� stávat� „jednou�
za�deset�let“,�a�že�by�nebylo�
správné�na�jejím�základě�dělat�
jakékoli�závěry.
Snažíme�se�v�oblasti�kvality�
a� standardů� nejen� aktivně�
vyvíjet�a�přinášet�tak�zlepšení�
pro�naše�cestující,�ale�aktivně�
komunikovat� toto� téma� také�
ke�všem�našim�spolupracov-
níkům.�Rád�bych�proto�využil�
této�příležitosti�a�požádal�vás�
všechny� z� rodiny� BusLine,�
abychom�si�vždy,�když�jdeme�
do�práce,�uvědomili,�jak�důle-
žité� je�dodržování�vysokého�
standardu� kvality� BusLine.�
Možná� si� někdy� říkáte,� zda�
to�není�přehnané,�možná�čas�
od�času�po�očku�pozorujete�
konkurenci�a�máte�pocit,�že�
by� to� stačilo� dělat� tak,� jako�
v�jejich�případě.�Věřte�ale,�že�
chceme-li� na� dnešním� trhu�
uspět,�musíme�být�stále�krok�
dopředu.�Jedině�tak�se�může-
me�posouvat�kupředu,�jedině�
tak�můžeme�zachovávat�pra-
covní�místa.�Na�konkurenci�se�
klidně�koukejme�

Kvalita služeb je esencí naší práce 

Co všechno se kontrolovalo?
Změny�ve�firmě,�odpověd-
nost�vedení�a�činnosti�ma-
nagementu� kvality,� řízení�
dokumentace,� povinnosti�
vedení,�analýzy,�zlepšování,�

interní�audity,�stížnosti,�per-
sonalistika,�řízení� informač-
ního�systému,�řízení�pracov-
ního�prostředí�–�BOZP,�PO,�
ekologie,�řízení�obchodních�

činností�u�pravidelné�i�zájez-
dové�dopravy,�řízení�provozu�
autobusové�dopravy,� péče�
o� technický� stav� vozidel��
a�MTZ.�

–�ale�vždy�se�ptejme,�co�si�mů-
žeme�vzít�jako�příklad,�co�dělat�
jinak,�lépe,�jak�se�od�konkuren-
ce�odlišit�tím,�že�budeme�lepší.�
Za�poslední�roky�se�nám�spo-
lečně�podařilo�posunout�Bus-
Line�výrazně�dopředu�–�z�ma-
lého� regionálního� dopravce�
jsme�se�stali� výrazným�hrá-
čem�na�trhu�autobusové�do-
pravy�v�celé�České�republice.�
Jedině�díky�tomu�se�nám�daří�
ustát�turbulence�v�ekonomice�
posledních�několika�měsíců.�
Bohužel,�především�u�našich�
objednatelů,�jimiž�jsou�většinou�
města�či�kraje,�se�nedostatek�
finančních�prostředků�projevu-
je�s�jakýmsi�zpožděním,�tedy�
až�nyní,�kdy�se�stav�českého�
hospodářství�obecně�již�poma-
lu,�ale�přece�zlepšuje.�Musíme�
proto�právě�nyní�dbát�na�to,�
abychom�pracovali�bez�chyb.�
Věřím,� že� situace� se� bude�
postupně�uklidňovat�a�zlepšo-
vat.�Budeme�se�snažit�i�nadále�
posilovat�naší�pozici�na�trhu,�
budeme�se�snažit�být�úspěš-
nými�v�nových�výběrových�ří-
zeních,�a�obhájit�oblasti,�kde�již�
nyní�působíme.�K�tomu�všemu�
potřebujeme�vysokou�kvalitu�
našich�poskytovaných�služeb,�
za�kterou�stojí�každý,�kdo�oblé-
ká�zelené�logo�s�jelenem.
 

Mgr. Jiří Vařil, MBA 
předseda představenstva, 

ředitel právního odboru  

BusLine úspěšně zvládl 
audit ISO 

Pod pojmem ISO se skrývá zavedení systému ří-
zení společnosti dle některé systémové normy. 
Nejčastěji se můžete s tímto termínem setkat 
v souvislosti s pojmem managementu kvality. 
Základní normou, podle jejíchž požadavků je 
systém zaváděn a následně certifikován, je nor-
ma ISO 9001. Tu nedávno potvrdila také společ-
nost BusLine.  

Z a v e d e n í�
normy Iso 
není�rozhodně�
l e v n o u 
zá lež i tos t í .�
V� současné�

době�je�ale�vyžadováno�u�většiny�výběrových�
řízení�a�je�proto�nezbytné�nejen�tuto�certifikaci�
získat,� ale� také� procházet� úspěšnými�
kontrolami�jejího�plnění.�Společnost�BusLine�
prošla�v�únoru�2012�první�takovou�kontrolou�
–�a�úspěšně.�
„Díky odpovědnému přístupu všech 
zaměstnanců ze Správy společnosti i ze 
středisek Turnov a Varnsdorf proběhl první 
kontrolní audit úspěšně a naše společnost 
tak může nadále využívat pečetě kvality 
společnosti DEKRA,“� říká� k� dosaženému�
úspěchu�generální�ředitel�společnosti,� Ing.�

Tomáš�Roubiček.�Jak�dodává,�bylo�díky�dobré�
zkušenosti�s�certifikací�také�dohodnuto,�že�
dojde� k� jejímu� rozšíření� o� nové� oblasti� –�
především�o�opravárenství.�Další�audit�tak�
bude�zaměřen�právě�na�něj.�
A� co� zisk� pečetě� standardu� kvality� ISO�
znamená�pro�BusLine?�Především�potvrzení�
kvality� poskytovaných� služeb,� plněných�
dle� vysokých� standardů,� které� jsou� pro�
absolvování� auditu� nezbytné.� Také� ale�
znamená�možnost�hlásit�se�do�výběrových�
řízení.� ISO� má� ale� kromě� výhod� také�
povinnosti,�které�jak�společnost�jako�taková,�
tak�také�její�jednotliví�zaměstnanci�musí�plnit.�
Jedná�se�především�o�nezbytnou�podmínku�
kvality�poskytovaných�služeb�a�profesionální�
přístup�ke�všem�aktivitám,�které�ve�společnosti�
probíhají.�

Že je dobré být vždy 
na vše připraven, se 
mohli nedávno přesvěd-
čit řidiči autobusů v Ji-
lemnici, Turnově či Čes-
ké Lípě a Jablonci nad 
Nisou. 
Právě�na�ně�se� totiž� za-
měřila� pozornost� státní�
policie.�U�výjezdů�ze�stře-
disek�nebo�autobusových�
nádraží� probíhala� pre-
ventivní�kontrola,�která�se�
zaměřovala�na�požití�alko-
holu�před� jízdou,�ale� také�
na�STK�a�řidičský�průkaz.�
V�Jilemnici�se�mohli� řidiči�
s� preventivní� kontrolou�
setkat�mezi�pátou�a�sed-

mou�hodinou�ranní�přímo�
před�střediskem�BusLine.�
A�neprojel�opravdu�žádný�
autobus� –� každý� byl� za-
staven�a�u�každého�došlo�
na�kontrolu.�Další�kontro-
la�byla� také�na�zastávce�
v� Hrabačově,� ale� také�
v�Tanvaldu.�
V�Turnově�si�policisté�při-
vstali�a�s�kontrolou�začali�
již�po�čtvrté�hodině�ranní.�
Každý�vůz,�který�vyjížděl�
z�autobusového�nádraží,�
byl� kontrolován,� a� to� až�
do�sedmé�hodiny.�Stejně�
jako�v�České�Lípě,�nebyl�
ani� v� jiných�městech�za-
znamenán� jakýkoli� pro-

blém.� Všichni� řidiči� spo-
lečnosti� BusLine� prošli�
preventivní�kontrolou�bez�
jediného� zaváhání� a� po-
tvrdili�tak�vysoký�standard�
kvality�poskytovaných�slu-
žeb,�v�rámci�kterého�dbá-
me� také� na� bezpečnost�
cestujících�a�vždy�profe-
sionálně�vystupující�řidiče.�
Akce�Policie�České�repub-
liky� se� konala� na� území�
celé�republiky�a�ne�všude�
se�obešla�bez�problémů,�
jako�v�případě�společnosti�
BusLine.�Někde�byli�odha-
leni�řidiči,�kteří�před�jízdou�
požili�alkohol,�nebo�neměli�
v�pořádku�doklady.�

Řidiči  BusLine kontrolou bez problémů prošli
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Také zimní sezóna 2011 / 2012 zna-
menala pro BusLine, kromě stan-
dardních linek, zajištění speciálních 
autobusových spojení, jejichž hlav-
ním cílem bylo přivést milovníky 
lyžování do hor. 

Kromě�Krkonoš�mohli�sportovní�nad-
šenci� využít� také� spojení� do� Jizer-
ských�hor.�Oproti�minulým�letům�došlo�
k�rozšíření�nabídky�speciálních�spojů�
společnosti�BusLine�o�novou�destinaci�
–�Harrachov.�
„O speciální skibusy jsme v uplynulých 
letech zaznamenali zvýšený zájem, a to 
nejen ze strany lyžařských středisek, 
ale také ze strany samotných lyžařů. 
Proto jsme se i pro sezónu 2011/2012 
rozhodli pokračovat v jejich provozová-

ní. Zároveň hledáme nové destinace, 
o které bude zájem. V uplynulé sezóně 
jsme představili linku do Harrachova, 
věříme, že v dalších sezónách přibydou 
další,“�říká�Tomáš�Roubiček,�generální�
ředitel�společnosti�BusLine�a.s.�
Letošní� rok�přitom,�díky�až�příliš� ty-
pickému�zimnímu�počasí,�znamenal�
nejednou�využití�právě�skibusů� jako�
jediného�dopravního�prostředku�do�ly-
žařského�centra.�Především�v�době�
nadbytku�sněhu�byl�mnohdy�autobus�
jediný�dopravní�prostředek,�který�za-
jišťoval�spojení�těchto�míst�s�okolním�
světem.�
Pro�cestující�na�ski�linkách�byl�zajištěn�
nejen�vysoký�standard� jízdy,�ale�po-
staráno�bylo�také�o�lyžařské�vybavení�
cestujících.

Nevíte kam? Podívejte se na www.ceskycyklobus.cz 

Máte rádi cyklistiku? Vydejte se na kolo 
autobusem 

Také patříte mezi milovníky 
cyklistiky? Pokud už vás 
nebaví vyrážet na cyklový-
lety autem, ke kterému se 
pak musíte vracet, a chce-
te šetřit životní prostředí, 
využijte provozu mimořád-
ných cyklistických linek, 
které společnost BusLine 
provozuje. 

Jejich�provoz�byl�zahájen�5.�
května�a�podívat�se�s�nimi�
můžete,�mimo�jiné,�na�Jab-
lonecko�a�Liberecko.�

Na kole po kraji Krakonoše

Počínaje�sobotou�2.�6.�2012�
je� připraven� kmenový� „Kr-
konošský�cyklobus“�v� trase�
Harrachov�–�Rokytnice�n.�Ji-
zerou�–�Jilemnice�–�Benecko�

–�Vrchlabí�–�Janské�Lázně�
–�Pec�p.�Sněžkou�–�Pomez-
ní�Boudy�s�odjezdem�v�7:00�
z�Harrachova�a�zpět�v�16:30�
z�Pomezních�Bud.�Spoj�jezdí�
o�víkendech�od�2.�6.�do�30.�
9.� 2012,� a� o� prázdninách�
i�v�pracovních�dnech.�

Linka� je� provozována�
ve�spolupráci�s�dopravcem�
OSNADO,� který� zajišťu-
je� ranní� i� odpolední� spoje�
v�opačných�směrech.
Kvůli� opravě� silnice� mezi�
Černým�Dolem�a�Janskými�
Lázněmi� bude� spoj� veden�
oklikou�přes�Rudník�a�Mla-
dé�Buky�a�do�Janských�lázní�
zajede�na�otočení�až�ze�Svo-
body�nad�Úpou.
Od�11.�5.�pojede�také�pra-
videlný�autobus�z�Horních�

Míseček� na� Zlaté� návrší,�
který� bude� o� prázdninách�
propojen� linkou�670088�až�
z�Rokytnice.

Po krásách Českého ráje 

V� českém� Ráji� zůstávají�
zachovány� loňské�trasy� tu-
ristických�autobusů�Turnov�
–�Jičín�a�zpět�přes�Vyskeř�
i�přes�Kacanovy,�Semily�–�
Rovensko�–�Jičín�a�Semily�
–�Vyskeř�–�Turnov�–�Malá�
Skála�–�Kozákov�–�Semily.�
Provoz�Českorájských�turis-
tických�autobusů�byl�zahájen�
5.�5.�2012�úsekem�Turnov-
-Jičín�a�postupně�se�pak�roz-
vine�do�plné�šíře�nejpozději�
od�30.�6.�2012.

Kromě�samotných�cyklistických�linek�představila�společnost�BusLine�v�těchto�dnech�také�
další�novinku�–�speciální�web,�věnovaný�zájemcům�o�výlety�na�kole.�Mapuje�veškeré�in-
formace�o�provozu�cyklobusů�(v�Českém�ráji�-�otevřený�projekt)�včetně�interaktivních�map,�
podrobných�jízdních�řádů�a�přehledu�oblíbených�výletních�cílů.�Během�letních�měsíců�křižuje�
Český�ráj�celkem�7�různých�linek�turistických�autobusů�s�možností�přepravy�jízdních�kol�
(tzv.�cyklobusů).
Server�Český�cyklobus�provozuje�společnost�BusLine�a.s.,�která�také�zajišťuje�provoz�všech�
linek�cyklobusů�v�Českém�ráji,�kromě�linky�VII�Mnichovo�Hradiště-Sobotka,�kterou�realizuje�
Dopravní�podnik�Knežmost.�Více informací na www.ceskycyklobus.cz 

SkiBusy BusLine v plné síle 
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Také poslední roky usedá-
te každý pátek k televizním 
obrazovkám a sledujete 
s napětím a nostalgií tele-
vizní seriál Vyprávěj? 
A�všimli�jste�si,�že�v�něm�byl�
několikrát� využit� autobus�
společnosti�BusLine,� jeden�
z�veteránů,�o�které�se�naše�
společnost�stará?�
Není�dnes�v�České�republice�

mnoho�společností,�které�by�
se�mohly�pochlubit�stopro-
centně�funkčními�autobuso-
vými�veterány.�Snad�proto�si�
BusLine�vyhlédla�produkční�
společnost,� která� za� natá-
čením�seriálu�Vyprávěj�stojí.�
Pro�několik�scén�totiž�potře-
bovala�autentický�vůz,�který�
před� třiceti� či� čtyřiceti� lety�
běžně�po�českých�silnicích�

jezdil.�
A�aby�toho�nebylo�málo,�do-
stal�šanci�na�malou�roli�také�
jeden�ze�zaměstnanců�spo-
lečnosti�BusLine�–�řidič�Jiří�
Číp.�Ten�se� tak�ocitl�nejen�
před�reflektory�a�kamerami,�
ale�také�obklopen�hvězdami�
tohoto� retro� seriálu,� který�
České�televizi�vyhrává�jedno�
ocenění�za�druhým.�

BusLine na televizních 
obrazovkách, aneb zahráli 
jsme si v retro

Řidič Jiří Číp pracuje 
ve společnosti BusLine 
již desítky let. A řídit his-
torické autobusy pro něj 
není žádnou novinkou – už 
se s nimi účastnil nejedné 
akce po celé České repub-
lice. V minulých měsících 
si ale vyzkoušel novou 
roli – a rovnou v jednom 
z nejoblíbenějších seriálů, 
který přitahuje statisíce 
diváků každý týden. Hrál 
totiž řidiče v seriálu Vyprá-
věj. Své současné místo 
by ale za to herecké prý 
nevyměnil. 

Jaké to vlastně bylo, ak-
tivně se zúčastnit natáčení 
seriálu Vyprávěj? 
Bylo�to�pro�mne�první�setká-
ní�s�natáčením�vůbec�a�byl�
to�moc�zajímavý�zážitek.�

A jak na vás herecké pro-
středí působilo? 
Bezprostředně�a�přátelsky.
 
Takže byste měnil říze-
ní autobusu za nové za-
městnání – herce na plný 
úvazek? 
Asi�by�to�bylo�lákavé,�ale�my-
slím,�že�bych�neměnil.�

Jak náročnou pro vás role 
řidiče byla? Měl jste tré-
mu z kamer a desítek lidí, 

kteří se na vás při natáčení 
dívali? 
Spolupráce� pro� mne� byla�
vlastně� docela� jednodu-
chá.�Už�proto,�že�vyplývala�
z�mého�celoživotního�povo-
lání.�

A když jste seděl v autobu-
se a pozoroval všechno to 
retro kolem, vzpomněl jste 
si na dobu, ve které se děj 
odehrával? 
Přiznám�se,�že�vzpomněl.�
Nejednou.�

A vrátil byste se v minu-

losti zpět? Dát si to období 
ještě jednou… 
Byl�by�to�návrat�do�mých�bu-
jarých�let.�Takže�ani�nevím.�
Asi� jsem�docela�spokojený�
se�současností.�

Nikoli poprvé jste řídil ve-
terána, kterého BusLine 
má ve svém vozovém 
parku. Řídí se lépe, než 
dnešní moderní vozy? 
Dnešní�moderní�vozy� jsou�
na� ovládání�mnohem� jed-
nodušší.�

A zopakoval byste si na-
táčení ještě jednou? Vrátil 
byste se do seriálu, kdy-
byste měl tu šanci? 
Ano,�a�docela�rád…�

Práci řidiče bych 
za herectví nevyměnil

Prvním historickým vozem 
tehdejšího ČSAD Semily se 
stal vůz vyrobený v roce 
1968 polským podnikem 
Jelczanskiezakladysamo-
chodowe - JELCZ. 

Vůz�prošel�v�letech�2007�až�
2009�ve�středisku�Hořice�ná-
kladnou�renovací.�Na�voze�
bylo� odpracováno� kolem�
3600�hodin�a�celková�hodno-
ta�opravy�činila�1�283�373�Kč.�

Autobus� je�nad�přední�ná-
pravou� vybaven� motorem�
LIAZ� o� výkonu� 117,8� kW,�
5+1stupňovou�převodovkou�
a�dokáže�jet�maximální�rych-
lostí�75�km/h.�Vůz�je�vybaven�
tažným�zařízením,�na�které�
je�od�roku�2010�připojován�
rovněž� zrenovovaný� vlek�

z�roku�1978,�vyrobený�také�
podnikem�JELCZ.

Druhým�historickým�vozem�
se� stal� v� roce� 2010� auto-
bus�Karosa�ŠD11�vyrobený�
v� roce� 1972� v� Karose�Vy-
soké�Mýto.�Vůz� je�vybaven�
motorem�ML�634�o�výkonu�
154,9�kW.�

Historické vozy BusLine 

V�řadách�zaměstnanců�společnosti�
BusLine�je�také�(ne)herec...
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Rozhovor 
MUSÍME SE STÁLE HODNĚ SNAŽIT
Společnost BusLine a.s. poskytuje 
v porovnání s konkurencí velmi 
kvalitní služby. Ovšem to podle 
generálního ředitele společnosti 
Ing. Tomáše Roubička neznamená, 
že není co zlepšovat. 

Co Vás dokáže zaručeně rozčílit?
 
Já� se� snažím� nerozčilovat,� spíše�
být� důrazný.� Nemohu� přivřít� oči�
nad�něčím,�co�se�nepovedlo,�mu-
sím�to�řešit�a�vzít�z�toho�ponaučení�
pro�celou�firmu,�pro�každého�jejího�
zaměstnance.� Zaručeně� mě� čas�
od�času�dokáží�rozčílit�opakované�
prohřešky,�ale� to�snad�ani�nikoho�
neudiví.

A máte takových opakovaných 
prohřešků hodně? 

Naštěstí�ne,� jsou�spíše�výjimečné.�
Nicméně�stačí�jedna�chyba�a�musíme�
znovu�přesvědčovat�ty,�kdo�si�nás�ob-
jednali,�že�slíbené�vysoké�standardy�
kvality�opravdu�dodržujeme.�

Oni objednatelé opravdu tolik 
sledují, jak BusLine jezdí, a všímají 
si „každé maličkosti“? 

Někdy� je� až� překvapivé,� jak�moc�
jsme� sledovaní.� Je� to� částečně�
dáno�i�rozmachem�naší�společnosti�
-� jde-li�někdo�nahoru,� je�sledován�
ostřížím�zrakem�a�neodpustí�se�mu�
ani�ten�nejmenší�prohřešek.�Pokud�si�
našeho�pochybení�nevšimnou�objed-
natelé,�určitě�si�ho�všimne�a�ve�svůj�
prospěch�využije�konkurence.�Jak�se�
říká,�čert�nikdy�nespí.�

Má BusLine nějakou statistiku, 
jak si v neshodách a dalších 
porušeních kvality služeb vede? 
Třeba v porovnání s konkurencí?
 
Statistiky� si� samozřejmě� vedeme�
a�díky�tomu�máme�poměrně�jasnou�
představu,�jak�si�na�trhu�stojíme.�Více�
ale�ze�strategických�důvodů�prozra-
zovat�nebudu.�Rozhodně�si�neve-
deme�špatně,�ale�to�neznamená,�že�
není�co�zlepšovat�a�na�čem�pracovat.�

A které jsou hlavní oblasti, na které 
se chcete v následujícím období 
zaměřit? Že bychom třeba tímto 
prostřednictvím řidičům a dalším 
pracovníkům BusLine poradili, 
na co si dát pozor? 

Stručně�řečeno,�v�následujícím�ob-
dobí�se�chceme�věnovat�především�
zkvalitňování� našich� služeb� a� to�
v�oblastech�bezpečnosti�a�spoleh-
livosti.�S�ohledem�na�tyto�stanovené�
cíle�by�si�všichni�zaměstnanci�měli�
znovu�přečíst�pravidla�ISO�pro�naši�
společnost�a�dodržovat� je.�Jedině�
dodržováním�standardů�kvality�se�
můžeme� vyvarovat� nejrůznějším�
pochybením�v�námi�poskytovaných�
službách.�

Tak se u těch pravidel ISO na ch-
vilku zastavme. První říká, že 
BusLine chce být vyhledávaným 
autodopravcem. V tom ale není ani 
slovo o kvalitě...

Myslíte?� Právě� naopak.� Proč� si�
někdo�najme�pro�autobusovou�do-
pravu�právě�společnost�BusLine?�
Jednak� proto,� že� umí� nabídnout�
velmi�zajímavé�ceny,�které�jsou�více�
než�konkurenceschopné,�a�pak�také�
proto,�že�poskytuje�služby�vysoké�
kvality.�Není�to�jen�o�moderních�au-
tobusech,�ale� také�o�tom,�zda� jsou�
čisté,� jak�vystupují�naši� řidiči,�zda�
jsou� upravení,� ochotní,� zda� jezdí�
na�čas,�zda�jízda�je�plynulá,�pro�ces-
tující�příjemná.�Lidé�si�mezi�sebou�
říkají,�jak�se�jim�s�kterou�společností�
jezdí�a� tyto�reference�se�dozajista�
dostanou�také�k�těm,�kteří�nakonec�
autobusovou�dopravu�objednají.�Ch-
ceme-li�být� i�nadále�vyhledávaným�
dopravcem,� nízká� cena� opravdu�
nestačí.�

To druhá odrážka v hodnotách 

společnosti už dokonce o kvalitě 
přímo je: Za nás hovoří spoleh-
livost a kvalitně odvedená práce. 

K�tomu�není�co�dodat.�To�stále�platí,�
na�sto�procent.�A�každý�z�nás,�kdo�
v�BusLine�pracuje,�se�musí�stále�ptát�
–�je�to�pravda?�Skutečně�za�nás�tyto�
dvě�vlastnosti�hovoří?�

A hovoří? 

To�má�spojitost�s�další�hodnotou�–�
profesionalitou.�Na�té�si�v�BusLine�
zakládáme.�

Pojďme nyní od problémů s kval-
itou k dalším věcem, které nyní 
BusLine zatěžují a trápí. 

Nejzávažnějším�problémem,�který�
se� týká�všech�dopravců,� je�neus-
tále�se�zvyšující� cena�pohonných�
hmot.�Pokud�se�podíváte�na�vývoj�
ceny�nafty,�například�v�uplynulých�
několika�měsících,�a�vezmete�v�po-
taz,�že�máme�dlouhodobě�uzavřené�
smlouvy,�které�říkají,�za�kolik�jezdíme�
jeden�kilometr,� je�zřejmé,�že�vývoj�
není�vůbec�pozitivní.�

A lze s touto situací něco dělat? 

Snažíme�se,�ale�náš�manévrovací�
prostor�není�příliš� velký.�Nakupu-
jeme�co�nejlevněji�pohonné�hmoty�
dle�ČSN�a�ve�velké�míře�využíváme�
předkupů�PHM.�S�naším�objemem�
jsou� i� halířové� rozdíly� velmi� pod-
statné.�Snažíme�se� je� také�šetřit�–�
například�motivováním�řidičů�formou�

pohyblivé�složky�mzdy.�

A jsou nějaké vyhlídky do budouc-
na, jak bude vývoj pohonných 
hmot pokračovat a jak si s tímto 
problémem poradit? 

Předpovídat� v� současné� době�
cenu�nafty� je�velmi�složité.�Všichni�
ale� věříme,� že� se� alespoň� tempo�
zdražování� zpomalí,� nebo� že� se�
růst�ceny,�alespoň�na�nějakou�dobu,�
zastaví.�
Snažíme�se�také�posilovat�naší�flotilu�
CNG�autobusů,�kterých�v�současné�
době� provozujeme� více� než� 70.�
Nicméně� je� třeba�si� uvědomit,� že�
také�cena�CNG�paliva�narůstá,�byť�
v�současné�době�zatím�ne�takovým�
tempem,�jako�cena�nafty.�
Zatím� jen� na� testování� jsme�měli�
také�elektrobus.�Zkušenosti�s� jeho�
provozováním� byly� velice� dobré,�
jedinou,�ale�podstatnou�nevýhodou,�
byla�pořizovací�cena�tohoto�autobu-
su.�S�jistotou�lze�říci,�že�elektrobus�
je�další�možnou�alternativou�do�bu-
doucna.

Jenže co do té doby? 

Budeme�se�muset�stále�hodně�snažit�
a�pomoci�nám�v� tom�musí�všichni�
pracovníci� BusLine.� Jedině� tak�
budeme�úspěšnou�společností.�Pro�
mne�osobně�je�v�celé�firmě�hrozně�
důležitý�lidský�faktor,�každý�její�pra-
covník�tvoří�dohromady�to,�čím�jsme.�
A�doufám,�že�podobně� to�chápou�
i�naši�zaměstnanci.�
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Znáte Pracovní 
manuál řidiče? 

Co musí mít řidič 
u sebe při nástupu 
do služby? 
•�občanský�průkaz
•�řidičský�průkaz
•�profesní�průkaz
•�doklad�o�zdravotní�způsobilosti
•�modře�píšící�pero�nebo�propisovací�tužku
•�zařízení�ukazující�přesný�čas
•�denní�záznam�výkonu�autobusu�(MHD,�PAD)
•�VZVA�+�příslušné�jízdní�řády�(MHD,�PAD)
•�společnou�jízdenkou�(SJ),�vložku�k�SJ�a�objednávku�do-
pravy�(NAD)

•�směnnou�hotovost
•�tiskopis�„Záznam�z�dopravní�nehody“,�příp.�„Záznam�z�do-
pravní�nehody�v�zahraničí“

•�náhradní�jízdenky�pro�jednotlivou�jízdu�(MHD)
•�tiskopis�„Potvrzení�o�zpoždění“

Pokud Pracovní manuál řidiče nemáte, obraťte se 
na svého nadřízeného a požádejte jej o jeho kopii! 

Znáte dobře 
Pracovní ma-
nuál řidiče 
spo lečnos t i 
BusLine a.s.? 
Pokud ne a ří-
díte autobusy 

pod touto značkou, měli 
byste to rychle napravit. 
Předejdete tak případným 
komplikacím a nepříjem-
nostem pro společnost 
i pro vás samé.
 
Na�počátku�roku�2011�vydala�
společnost�BusLine�a.s.�Pra-
covní�manuál� řidiče.�Řeklo�
by�se,�že�za�rok� jeho�exis-
tence�se�s�ním�seznámili�již�
všichni,�kterých�se�týká.�Jak�

ale�ukazují�některé�poslední�
události,�ne�všichni�jej�četli,�
a�ne�všichni,�kdo�jej�četli,�jej�
četli�důkladně.�Odbýt�přitom�
tento�základní�dokument�pro�
práci�řidiče�u�BusLine�a.s.�se�
nemusí� vyplatit.� Porušení�
pravidel�v�něm�uvedených�
se�může�vymstít�nejen�spo-
lečnosti�jako�takové,�ale�pře-
devším�řidiči,�který�pravidla�
poruší.�
Pracovní�manuál�byl�vypra-
cován�nikoli�jako�„bič“�na�ři-
diče,�ale�především�jako�je-
jich�průvodce�každodenními�
povinnostmi.�Mají�v�něm�ná-
vody�na�různé�i�mimořádné�
situace,�díky�němu�se�mo-
hou�seznámit�se�základními�

pojmy,�potřebnými�pro�výkon�
jejich�činnosti,�ale�také�s�le-
gislativou�a�dalšími�norma-
mi.�Stanovuje�také�standar-
dy�kvality�práce�řidiče,�jeho�
práva�a�povinnosti.�
V� následujících� číslech�
vydání� časopisu� budeme�
přinášet�vybrané�části�Pra-
covního�manuálu�řidiče�au-
tobusu�společnosti�BusLine�
pro�osvěžení� jeho�znalostí.�
Tyto� pracovní� kartičky� si�
můžete�vystřihnout�a�ucho-
vat�u�sebe�–�můžete�si� tak�
pravidelně�kontrolovat,�zda�
máte�splněno�vše,�co�je�po-
třeba…
Určitě�tím�ale�nelze�nahradit�
jeho�důkladné�prostudování.�

Když víme, kdy přesně jede autobus
S příchodem autobusů společnosti BusLine 
a.s. na Jižní Moravu, zaznamenaly vozy této 
značky další kvalitativní posun ve službách 
pro cestující veřejnost. 

Všechny�vozy�sloužící�v� rámci� Integrovaného�
dopravního�systému�Jižní�Moravy�jsou�napojeny�
na�centrální�dispečink,�který�provozuje�krajský�
koordinátor�dopravy.�Jeho�účelem�je�sledování�
polohy�vozidel,�sledování�zpoždění�na�nosných�
linkách�systému�a�organizace�přípojných�skupin�
na�trasách�nosných�linek,�ať�již�vlakových,�nebo�

autobusových.�To�vše�v�součinnosti�s�dispečinkem�
jednotlivých�dopravců,�kteří�dále�provádějí�sledo-
vání�svých�vozidel�za�účelem�dodržení�oběhových�
návazností�jednotlivých�vozidel.�
Z�takto�získávaných�údajů,�řeší�objednavatel�do-
pravy,� tedy�Krajský�úřad�Jihomoravského�kraje�
následně�veškeré�neshody,�které�mohou�plynout�
z�provozu�linek�v�rámci�Integrovaného�dopravní-
ho�systému,�a�objednavatel�pak�za�tyto�neshody�
finančně�penalizuje�příslušné�dopravce.
O�tom,�jak�jsou�pravidla�přísná,�by�mohl�vyprávět�
nejeden�jízdní�pracovník,�který�byl�již�konfronto-

ván�s�výstupy�z�daného�systému,�ale�i�mnohdy�
samotní�dispečeři,�na�kterých�leží�tíha�zajišťování�
náhradních�řešení�při�zpoždění�spoje�a�násled-
ném�zabezpečení�následných�spojů,�které�mnoh-
dy�příslušný�autobus,�čekající�na�zpožděný�přípoj�
již�nestihne�vykonat.
To�vše�je�v�provozu�každý�den�od�brzkých�ranních�
hodin�až�do�posledních�spojů,�končících�hluboko�
po�půlnoci�následujících�dnů.

Jan Dzuriš, vedoucí střediska Brno
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V průběhu měsíce března 
navštívili zaměstnanci spo-
lečnosti BusLine a.s., kteří 
mají zázemí na turnovském 
středisku, pečovatelské 
domy 28. října – Žižkova – 
Výšinka – Mírová pod Kozá-
kovem, a Domov důchodců 
Pohoda, aby je informovali 
a seznámili s možností vy-
užití OPUSCARD - Senior 
pasu.
Zaměstnanci�společnosti�se-
známili�seniory�s�používáním�
čipové�karty�Senior�Pas,�in-
formovali�je�o�všech�možných�
výhodách�této�karty�a�zodpo-

věděli�všechny�dotazy,�které�
jsou�s�touto�oblastí�spojeny.�
Seniorům�byly�prostřednic-
tvím�domovů�předány�tisko-
pisy,� potřebné� k� vystavení�
osobní�karty,�a�dále�byli� in-
formováni,�kde�mohou�vypl-
něnou�žádost�odevzdat�a�zá-
roveň�hotovou�OPUSCARD��
do�21�dnů�vyzvednout.
Senior�Pas�je�jízdenka�s�poři-
zovací�cenou�100,-�Kč,�která�
umožňuje�seniorům�starším�
70.� let� jezdit� v� libereckém�
kraji� � pomocí�OPUSCARD�
-�ZDARMA��pro�období�1.1.–�
31.12.2012.�

Mezi� hlavní� výhody� patří�
platnost�karty�5�let,�� její�po-
užití�ve�většině�dopravních�
prostředků�v�libereckém�kra-
ji,�tj.�v�osobních��i�spěšných��
vlacích,��v�autobusech��spo-
lečnosti�BusLine�a.s.,�ČSAD�
Liberec�a�samozřejmě�i�v�do-
pravních�prostředcích��MHD.
Součástí�návštěvy�bylo�také�
předání�jízdních�řádů�na�lin-
kách,�které�právě�senioři�čas-
to�využívají.��

Radek Svoboda
vedoucí střediska Turnov

BusLine v roli školitele

V minulosti bývalo dobrou 
tradicí v naší společnosti 
pořádat turnaje a různé 
sportovní soutěže v rámci 
celé společnosti, kde jsme 
se všichni vždy vřele přiví-
tali a vydali se do souboje. 
Setkávali jsme se pravidel-
ně na sportovišti v Láz-
ních Bělohrad, a utkávali 
se v místních sportovních 
kláních, především však 
v nohejbale a stolním te-
nise. 

Do�Bělohradu�se�však�jezdi-
lo�nejen�pro�sportovní�vyžití,�
ale� i� pro� vynikající� kuchy-
ni� a� možnost� si� sportovní�
souboje�zpestřit�opékáním�
uzenek,� nebo� grilováním�
naloženého�masa.�Rovněž�
pověstné�koláče�manželky�
pana�Demara�byly� velkým�
lákadlem�pro�další�nové�pří-
chozí�účastníky�turnaje.
V� současné� době� již� tyto�
chvíle� připomínají� jen� vy-
věšené�diplomy�a�uložené�
trofeje,� které� nalezneme�

v�místnosti� řidičů�v�Lomnici�
nad� Popelkou.� Tento� tým�
byl�opravdu�velkým�favori-
tem�všech�turnajů�a�vždy�se�
umístil�na�stupni�vítězů.�Se-
tkání�zlepšovala�náladu,�utu-
žovala�kolektiv�a�hlavně�se�
snažila�o�poznání�nových�ko-
legů�a�zaměstnanců�v�rámci�
naší�společnosti,�kde� jsme�
se�navzájem�všichni�znali.��
Jelikož�se�naše�společnost�
rapidním�tempem�stále�roz-
růstá�po�celé�České�repub-
lice,�bylo�by�velice�obtížné�
podobné�akce�dnes�uspořá-
dat.�Nejen�díky�velké�vzdá-
lenosti,�ale�i�malému�zájmu�
zaměstnanců.�
Ale� i�dnes�si�někteří�z�nás�
vzpomenou� na� radostné�
chvíle� strávené� společně�
v�Lázních�Bělohrad.

Miloš Körber
Vedoucí střediska Semily

Semilská�síň�tradic

V lednu tohoto roku za-
čal v České Lípě průzkum 
spokojenosti se službami 
MHD, který byl prováděn 
pod záštitou Městského 
úřadu a trval do února 
2012.

Anketa� byla� realizována�
za� podpory� společnosti�
BusLine� a.s.,� Odboru� do-
pravy�a�Dopravního�klubu.�
Dotazník� byl� zveřejněn�
na� webových� stránkách�
města,� v� Městských� novi-
nách�a�v�Městském�centru�
Opuscard,� ve� všech� auto-
busech� MHD� Česká� Lípa�
a� také�pověřenou�osobou,�
která�procházela�městem�a�
komunikovala�s�cestujícími�
při�osobním�pohovoru.�Do-
tazník�se�zabýval�především�
kvalitou�služeb,�ale�byly�také�

předloženy� otázky,� týkají-
cí�se�například�změny�tras�
nebo�podnětů�pro�zlepšení�
kvality�služeb.
Ankety�se�zúčastnilo�celkem�
546�cestujících.�Drtivá�vět-
šina�odpověděla�na�změnu�
tras�rezolutně�NE.�Jinak� je�
většina�cestujících�se�služ-
bami�MHD�Česká�Lípa�spo-
kojená.�Na�základě�výsledků�
Odbor� dopravy� zpracoval�
výsečové�grafy�na�jednotlivé�
odpovědi,�které� jasně�zná-
zorňují�výsledky�průzkumu.
Anketa� splnila� svůj� účel�
a�my� jsme� získali� přehled�
o� skutečnostech� a� našich�
rezervách,�kde�bychom�měli�
provést�změnu.

Karel Hanuš, vedoucí 
střediska Česká Lípa

BusLine a průzkum 
spokojenosti

Konferenční místnost k pronájmu
Společnost BusLine a.s. nabízí k pronájmu 
konferenční místnost v areálu správy spo-
lečnosti BusLine a.s., na adrese Na Rovin-
kách 211, 513 25 Semily. 

Konferenční�místnost,�která�je�rovněž�akreditovanou�učeb-
nou�pro�různá�školení�s�kapacitou�36�míst,�je�vybavena�
dataprojektorem�a�WiFi.�K�dispozici�kuchyňka�a�sociální�
zařízení.�

Kontakt: Ing.Jaroslav Tichý, tel. +420 481 368 214,
e-mail: jaroslav.tichy@busline.cz
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Nejmladší středisko BusLine 
najdete v Brně
Společnost BusLine a.s. 
se úspěšně propracovává 
mezi jedny z největších 
dopravních společností 
v České republice a to se-
bou přináší stále nové ob-
lasti, které jsou autobusy 
společnosti obsluhovány. 
Vydali jsme se do nejvzdá-
lenějšího a nejmladšího 
střediska společnosti, 
na stále slunečný jih Mo-
ravy do Brna, kde sídlí 
středisko 40 – Brno. 

Na�jižní�Moravě�společnost�
BusLine�a.s.�uspěla�ve�vý-
běrovém�řízení,�které�vypsal�
objednatel�dopravy�–�krajský�
úřad�Jihomoravského�kraje,�
v�zakázce,�kterou�dopravce�
uzavřel�na�10� let�a� rozšířil�
tak� flotilu� vozů� společnos-
ti� o� 30� vozových� jednotek�
a�více�než�50�řidičů.�O�chod�
celého�střediska�se�starají�3�
techničtí�pracovníci.��

Kam vlastně autobusy 
každý den vyrážejí?
Celý� jihomoravský� kraj� je�
provozován�v�režimu�integro-
vané�dopravy,�kde�si�všichni�
dopravci,� včetně� železnič-
ních�a�městských,�uznávají�
jízdní�doklady,�systém�nabízí�
širokou�škálu�předplatných�
jízdních�dokladů�a�různých�

slevových�předplatných� jíz-
denek� a� to� i� pro� cestující,�
kteří�nejezdí�každý�den.�Celý�
systém� je�založen�na�nos-
ných� železničních� a� auto-
busových� linkách,�na�které�
v�přestupních� terminálech,�

které� jako�nové�byly�budo-
vány�společně�s�postupným�
zaváděním� integrované�
dopravy�v� jednotlivých�čás-
tech�kraje,�navazují�napájecí,�
většinou�krátké,�autobusové�
linky.�
Autobusy�společnosti�Bus-
Line�vyjíždějí�na�linky�v�bez-
prostřední� blízkosti� města�
Brna,�ve�velmi�hustě�osídle-
né�příměstské�oblasti,�a�ob-

sluhují�více�jak�30�tisíc�oby-
vatel�Jihomoravského�kraje.�
O�rozsahu�provozu�mohou�
hovořit�zejména�jízdní�řády,�
které�nabízejí�cestující�veřej-
nosti�kromě�hustého�provo-
zu�po�celý�týden�také�spoje�

vyjíždějící�mnohdy�hluboko�
po�půlnoci.��
O� kvalitu� dopravy,� kterou�
v� rámci� Jihomoravského�
kraje�zabezpečuje�více� jak�
20�dopravců,�se�stará�krajský�
koordinátor,�který�s�každým�
dopravcem�uzavírá�příslušné�
smlouvy�a�dle�této�smlouvy�
je�dopravce�za�své�chyby�fi-
nančně�sankcionován.�O�to�
je� tlak� na� dopravce� ještě�

větší� -� ti� odpovídají� nejen�
za� kvalitu� nabízených� slu-
žeb,�včasnost� jetých�spojů,�
nedovolení� předčasných�
odjezdů�z�výchozích,�nebo�
nácestných�zastávek,�nebo�
pozdní� přistavení� na� vý-

chozí�zastávku�později� jak�
minimálně� 8� minut� před�
odjezdem� spoje,� okamžité�
nahrazení� záložním� auto-
busem� (nejpozději� do� 15�
minut),�v�případě,�kdy�dojde�
k�technické�závadě�na�vozi-
dle�konajícím�spoj� linky.�To�
jsou�skutečnosti,�které�dnes�
jsou�považovány�za�standart�
nabízených�služeb�a�za�kte-
ré,�v�případě�nedodržování,�

vznikají� dopravci� značné�
sankční�pokuty.�Koordinátor�
však�dnes�kvalitu�požadova-
ných�služeb�posouvá� ještě�
dál�a�tak�všechny�vozy�naší�
společnosti�jsou�povinně�vy-
baveny�elektronickými�smě-
rovými� cedulemi,� vnějšími�
i� vnitřními,� vysílačkami� se�
signálem�GPS,�a�nově�také�
akustickým�hlášením�zastá-
vek,�včetně�úprav�pro�nevi-
domé�občany.�Tato�úprava�
je�dnes�na�naší�společnosti�
jako�první� v� rámci� jihomo-
ravského� kraje� zaváděna�
do�provozu.�V�letošním�roce�
se�pak�sortiment�požadova-
ných�služeb�rozšíří� i�o�apli-
kace�předplatných�čipových�
karet.
Po�každém�období�provozu,�
jakkoli�bylo�krátké,�se�uka-
zuje,�že�kvalita�nabízených�
služeb� je� jasným�měřítkem�
spokojenosti�zákazníků,�ať�
již� objednavatelů� dopravy,�
ale�i�samotných�cestujících.�
A� kvalita� služeb� je� jedním�
z�kritérií�pro�další�výběrová�
řízení� a� to� nejen� ta,� která�
jsou� vypisována� na� Jižní�
Moravě.

Jan Dzuriš 
vedoucí střediska Brno

BusLine na Lounsku 

Společnost BusLine a.s. 
v červnu loňského roku 
vyhrála výběrové říze-
ní pro linkovou dopravu 
v oblasti Lounsko západ. 
Od prosince 2011 zde pro-
vozuje linkovou dopravu 
podle podmínek smlouvy 
s Ústeckým krajem. 

V�provozu�je�celkem�11�no-
vých�autobusů�SOR�CN�10,5,�
všechny�nízkopodlažní�a�kli-
matizované.�Jsou�vybaveny�
digitálními�směrovými�tabu-
lemi,�monitorem�kde�se�ces-
tujícím�zobrazují�tři�po�sobě�
jdoucí�zastávky�s�časem�dle�
jízdního�řádu,�zvukovým�hlá-
šením�zastávky�ve�které�se�
autobus�nachází,�a�následu-
jící�zastávky.�BusLine�a.s.�je�
první�dopravní�společností,�
tedy�vlastně�průkopníky�no-
vého�odbavovacího�systému�
v�Ústeckém�kraji.�Jedná�se�
o�tarifní�systém,�kdy�se�cena�
jízdného�řídí�tarifními�zónami�

a�maticí� tarifních� jednic,�ne�
vzdáleností� v� kilometrech�
mezi� jednotlivými�zastávka-
mi�jak�tomu�bylo�do�prosince.�
Tato� velká� změna� se� se-
tkala�v�počátcích�s�velkým�
ohlasem�cestujících.�A�díky�
ochotě� a� trpělivosti� všech�
zaměstnanců,�počínaje�řidi-
či�a�konče�referentkou�infor-
mační�kanceláře�v�Žatci�jsme�
vše�zvládli�a�všechny�dota-
zy�a�připomínky�cestujících�
vyřešili.�Na�základě�důsled-
ného�informačního�systému�
jsou�v�hojné�míře�využívány�
novinky�tohoto�odbavovacího�
systému�–�zónové�a�týdenní�

jízdenky.�
Jejich�zásluhou,�a�díky�kom-
fortu�v�autobusech,�a�dovo-
lím�si�napsat�i�profesionální-
ho�přístupu�všech�řidičů,�se�
stále�více�zapisujeme�kladně�
do�podvědomí�všech�cestu-
jících�zde�na�Lounsku.�Jako�
opravdu�milý� příklad� budu�
citovat�paní�Jaroslavu�Hege-
rovou�z�obce�Březno�u�Loun,�
se�kterou�jsem�nedávno�jela�
autobusem�a�jednomu�z�na-
šich�řidičů�říkala:�„�Já s Vámi 
tak ráda jezdím, máte čis-
ťoučké a voňavé autobusy, 
jezdíte přesně na čas, že si 
podle Vás můžu řídit hodin-

ky. Líbí se mi, že už z dálky 
na té tabuli vidím, kam jede-
te a hlavně jste všichni moc 
příjemní a ochotní. Ještě že 
Vás tady máme“.��Věřte�mi,�
že�to�bylo�pro�mě�a�celý�ko-
lektiv� největším� oceněním�
naší�společné�práce.
Do� budoucna� si� s� celým�
kolektivem� zaměstnanců�
zde� v� Lounech� přeji,� aby�
takových� pochval� bylo� co�
nejvíce,�aby�vše�bezchybně�
fungovalo�a�měli�jsme�pouze�
spokojené�cestující.

Jaroslava Kalousová
dispečerka Louny
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BusLine na Světovém poháru 
v Severské kombinaci 
BusLine kromě standardní 
pravidelné veřejné dopravy 
zajišťuje také služby pro 
výjimečné události. Jed-
nou z nich byl Světový 
pohár v Severské kombi-
naci, který se konal v Li-
berci na konci února 2012. 
Úspěchem se přitom mohli 
pochlubit nejen sami or-
ganizátoři, ale za dobře 
zvládnutou logistiku také 
BusLine. Škoda tak, že 
českým závodníkům štěstí 
příliš nepřálo… 

Se�zajištěním�dopravy�pro�
velké�sportovní�akce�mají�ři-
diči�a�manažeři�společnosti�
BusLine�zkušenosti�již�z�FIS�
Mistrovství�světa�v�klasickém�
lyžování,�které�se�odehrálo�
v�Liberci� v� roce�2009.� Le-
tošní�Světový�pohár�v�Se-
verské�kombinaci�sice�nebyl�
tak�velkou�akcí,�ale�přesto�
vyžadoval� plné� nasazení�
ode�všech,�kdo�se�do� jeho�

pořádání�zapojil.�A�tedy�také�
řidičů�a�dalších�pracovníků�
společnosti�BusLine.�
Našimi�autobusy�se�diváci�
dostali� jak� na� Ještěd,� kde�

mohli�vychutnávat�skoky,�tak�
také�do�Sportovního�a�rekre-
ačního�areálu�Vesec,�který�
sliboval�výjimečnou�podíva-
nou�při�bězích.�Kromě�toho�

se�BusLine�staral�také�o�VIP�
delegáty,�kterým�zajišťoval�
takzvaný� „limousine�servis�
„–�tedy�individuální�dopravu�
vozy�vyšší�třídy.�

Logistickým� oříškem� byla�
také�doprava�sportovců,�kteří�
z�většiny�přilétali�na�pražské�
ruzyňské�letiště�a�i�s�dopro-
vodem�a�výbavou�byli�díky�
BusLine�bez�problémů�do-
praveni� do� místa� konání�
závodů.�A� pak� zase� zpět.�
S�BusLinem�se�ale�setkali�
také� ti,�bez�kterých�by�ne-
byla� možná� žádná� velká�
sportovní�akce�–�dobrovol-
níci.�Také�o�jejich�dopravu�se�
na�vysoké�úrovni�společnost�
BusLine�postarala.�
Po� celou�dobu� konání� zá-
vodů�byl� v� provozu�dispe-
čink,�který�dopravu�v�Liberci�
a�okolí�koordinoval.�
Světový�pohár�v�Severské�
kombinaci�byl�ve�službách�
BusLine� příjemným� zpest-
řením� a� dobrou� referencí.�
Přepravili� jsme� tisíce� spo-
kojených�klientů,�ať�již�z�řad�
fanoušků,�sportovců,�či�or-
ganizátorů.�

Polská zkušenost 

Dobré reference a zkušenosti 
z velkých sportovních akcí. 
Především díky tomu se 
BusLine mohl podílet na dal-
ší velké sportovní události, 
tentokrát za hranicemi České 
republiky. V polovině února 
2012 zajišťoval kompletní do-
pravu na Světovém poháru 
v běhu na lyžích v Szklarske 
Porebe – Jakuszyce. 

Autobusy�BusLine� zajišťo-
valy�dopravu�především�pro�
české� fanoušky� z� Harra-
chova�a�nahrazovaly,�mimo�
jiné,� vlakové� spojení.� Pět�
autobusů�s� logem�BusLine�
pendlovalo�mezi�oběma�státy�
a�městy�a�vozilo�diváky�Svě-
tového�poháru�na�závodiště�
a�zpět.�

Jizerská 50, aneb opět jsme 
byli u toho
Asi málokterý závod v Čes-
ké republice má tak dobré 
jméno, jako Jizerská 50. 
Tradiční běžkařský závod 
se v jizerskohorském Bed-
řichově jel již po čtyřicáté 
páté. A BusLine byl opět 
hrdým dopravcem celé 
akce. 

BusLine�a.s.,�jako�již�tradič-

ně,�zajišťoval�pro�závodníky�
i�diváky�kyvadlovou�dopravu�
z�Jablonce�nad�Nisou�a�Li-
berce�a�zase�zpět.�Za�celý�
víkend,�kdy�se�závody�ko-
naly,� přepravil� stovky� zá-
vodníků�a�diváků,�většinou�
v�„plné�lyžařské�výbavě“,�a�to�
za�nepříliš�příznivých�podmí-
nek�–�nepřálo�ani�počasí,�ani�
stav�komunikací,�které�byly�

obestaveny�parkujícími�vozy,�
jak�už�je�kolem�Jizerské�50�
zvykem.�Přesto� se� všichni�
na�start�svých�závodů�dostali�
včas�a�fanoušci�mohli�pod-
porovat�své�hvězdy�–�ať� již�
ty�skutečné,� lyžařské,�nebo�
ty,�pro�které�je�lyžování�srd-
covou�záležitostí�a�Jizerskou�
50�berou�jako�šanci�dokázat�
si,�že�na�to�mají…�



ČÍSLO�2�|�ČERVENEC�2012�|�ROČNÍK�210 BusLetter

BusLine vyhrává v odborných 
soutěžích na plné čáře
Společnost BusLine a.s. 
uspěla ve 4. ročníku sou-
těže Continental Beat the 
Best. Řidičům pod znač-
kou BusLine se podařilo 
vyhrát nejen kategorii dál-
ková doprava, ale první 
místo obsadili také v kate-
gorii regionální doprava. 
Soutěž, ve které se utkáva-
jí řidiči autobusů v úspoře 
pohonných hmot, probíha-
la od 1. srpna do 31. října 
2011 a zúčastnilo se jí 43 
dopravců. 

 „V současné době všechny 
dopravce trápí rostoucí ceny 
pohonných hmot. Soutěž, ja-
kou je Continental Beat the 
Best, je ideálním prostřed-
kem jak dokázat, že při dodr-
žení základních pravidel a při 
rozumné a hospodárné jízdě 
můžeme šetřit nejen pohon-
né hmoty, ale tím také život-
ní prostředí a v neposlední 
řadě také peníze,“ říká�To-
máš� Roubiček,� generální�
ředitel�společnosti�BusLine�
a.s.�Jak�dodává,�úspěch�spo-
lečnosti� je�dobrou�zprávou�
také�pro�objednatele�dopra-
vy�–�dokazuje,�že�společnost�
BusLine�dbá�na�efektivnost�
provozu� svých� autobusů�
a� díky� tomu� je� schopna�
přicházet� s� levnější� cenou�
dopravy.�
„Pro nás je výhra v obou 
kategoriích potvrzením 
správnosti našich standardů 

kvality, které v sobě zahrnují 
moderní vozový park, ekono-
mický styl jízdy, pravidelný 
servis a vhodné pneumatiky, 
včetně přezouvání na zimní 
období,“� doplnil�Roubiček.��
„A samozřejmě bychom 
úspěchu nemohli dosáhnout 
bez zkušených řidičů, kterým 
bych rád touto cestou podě-

koval nejen za zastupování 
společnosti v soutěži, ale 
také za jejich každodenní 
činnost,“ uzavírá�Roubiček.�
Nedávno�zaznamenala�spo-
lečnost� BusLine� a.s.� další�
úspěch�také�v�mezinárodní�

soutěži� o� nejlepší� řidiče,�
kterou� vyhlašuje� Meziná-
rodní�unie�silniční�dopravy�
a�v�České�republice�ji�zašti-
ťuje� ČESMAD� BOHEMIA.�
Ocenění�IRU�Diploma�of�Ho-
nour�2011�získalo�10�řidičů�
společnosti�BusLine�za�kva-
litní�a�svědomité�vykonávání�
své�práce.�Podmínky�pro�zís-

kání�tohoto�ocenění�jsou�při-
tom�velmi�složité�-�řidiči�musí�
například�pracovat�v�daném�
oboru�déle�než�20�let,�během�
této�doby�nezpůsobit�žádnou�
závažnou�dopravní�nehodu,�
v� průběhu�posledních�pěti�

let�neporušit�žádné�doprav-
ní�předpisy�a�být�zaměstnán�
u� daného� dopravce� déle�
než�5� let.�Česká�republika�
se�v� tomto�ročníku�umístila�
na�7.�místě�z�27�států�v�žeb-
říčku�členských�států�IRU�se�
svým�celkovým�počtem�76�
oceněných�řidičů.
„Ocenění IRU je především 

ocenění pro ty řidiče, kteří 
této pracovní pocty dosáh-
nou. BusLine je velmi rád, že 
má ve svých řadách řidiče, 
kteří jsou takto vysoce hod-
noceni. Jsem přesvědčen 
o tom, že jsou tou nejlepší 

motivací pro své mladší ko-
legy, a že jsou také jednou ze 
záruk kvality námi poskyto-
vaných služeb,“�řekl�u�příleži-
tosti�převzetí�ocenění�Tomáš�
Roubiček,�generální� ředitel�
společnosti�BusLine�a.s.�

Celkem� jezdí� mezi� řidiči�
společnosti�BusLine�a.s.�40�
nositelů� exklusivního� IRU�
Diploma�of�Honour.

Seznam nově oceněných řidi-
čů BusLine a.s. 

Jiří�Brožek�–�středisko�Jablonec�
nad�Nisou
Ladislav�Král�–�středisko�Jablo-
nec�nad�Nisou
Štefan�Kunkela�–�středisko�Jab-
lonec�nad�Nisou
Josef�Slánský�–�středisko�Varns-
dorf
Josef�Storczer�–�středisko�Varns-
dorf
Petr�Moravec�–�středisko�Varns-
dorf
Karel�Janeček�–�středisko�Jičín
Vladimír�Čech�–�středisko�Jičín
Otakar� Michálek� –� středisko�
Hořice
Pavel� Kolomazník� –� středisko�
turnov 

Všem oceněným, stej-
ně jako vítězům soutěže 
Continental Beat the Best 
gratulujeme! 

Opravárenské středisko Hořice 
Hořice jsou jedním ze stře-
disek, kde je dílenské zá-
zemí společnosti BusLine 
a.s., které se dlouhodobě 
věnuje opravám autobusů 
po dopravních nehodách, 
opravám karosérií a laků 
vozidel. 
Získané�zkušenosti�se�vyu-
žívají�při�renovacích�(nejen)�
autobusů-veteránů.�V�sou-
časné� době� se� dokončuje�
renovace�osobního�vozidla�
ŠKODA�1000�MB�rok�výroby�
1969.
Počet�mechaniků�se�za�po-

slední�dva�roky�na�středisku�
navýšil�o�30%�a�zrealizovalo�
se�školení�pro�zdokonalení�
odbornosti.�Je�zde�zastou-
pení�společností�SOR�a�IVE-
CO,�provádějí�se�zde�záruční�
a�pozáruční�opravy�uvede-
ných�značek�autobusů.
Středisko�Hořice�zajišťovalo�
přípravu�autobusů�pro�stře-
disko�Brno,�kde�se�zahajo-
vala�doprava�12.�12.�2011.�
Jeho�geografická�poloha� je�
výhodná�pro�zajištění�servi-
su�autobusů�střediska�Jičín,�
Turnov�a�také�pro�středisko�

v�Brně.�
S�obsazováním�nových�trhů�
na�zajištění�dopravní�obsluž-
nosti� se� i� středisko�Hořice�
v�oblasti�opravárenství�roz-
víjí�a� je�připraveno�v�tomto�
trendu�pokračovat.�Společ-
nost�BusLine�a.s.�je�jedinou�
společností,�která�v�regionu�
zaměstnance�nepropouští,�
ale�expanduje�a�díky�tomu�
nové�zaměstnance�naopak�
přijímá.

Jiří Kugler 
vedoucí střediska Hořice



ČÍSLO�2�|�ČERVENEC�2012�|�ROČNÍK�2 11BusLetter

I špičky se musí 
pilovat, proto 
zvyšujeme 
kvalifikaci

TRu�a�kontrol�v�autobusové�
dopravě,�kde�účastníky�byli�
řidiči,� dispečeři� i� vedoucí�
středisek.
Manažerskou�akademií�,kte-
rá�v�sobě�zahrnuje�několik�
modulů�–�kontrolu,� legisla-
tivu,� psychologii,� provozní�
praktické� znalosti� a� další,�
v�letošním�roce�projdou�dis-
pečeři� jabloneckého� stře-
diska.�Mají�za�sebou�první�
modul�a�po�dotazu�na�prů-
běh�a�hodnocení�školení�pod�
taktovkou�Ing.�Borůfky,�byli�
nadšeni.�Díky�tomuto�škole-
ní�získají�zkušenosti�nejen�
od� lektorů,�ale� i�od�kolegů�
a� kolegyň,� s� kterými� sdílí�
společné�„školní“�lavice.
V�dubnu�mechaniky�čekalo�
zvyšování�kvalifikace�v�dia-
gnostice�a�další�seznámení�
s�novinkami�v�oblasti�opra-
várenství.�Toto�období�byl�o�
úspěšné�i�pro�naše�dva�me-
chaniky�ze�střediska�Semily,�
kteří�získali,�díky�možnosti�
společnosti,� řidičské�opráv-
nění� skupiny�D�a�profesní�
průkaz�řidiče.
Společnost� BusLine� a.s.�
připravuje� také�další� téma-
ta,�například�digitální�tacho-
grafy,�manažerské�aktivity,�
psychologii�a�jiné.�
Do�konce�roku�projde�vzdě-
láváním,�díky�Projektu�KHK�
doprava,�jež�je�spolufinanco-
ván�z�ESF�a�státního�rozpoč-
tu�ČR,�na�1000�zaměstnan-
ců�společnosti�BusLine�a.s.!�

Karolína Rybníčková, 
vedoucí personálního 

oddělení

V letošním roce se společ-
nost BusLine a.s. zaměřila 
na zvyšování odbornosti 
všech kategorií svých za-
městnanců. Již od února 
probíhají pravidelná škole-
ní řidičů na všech středis-
cích společnosti. Letošní 
téma „Reprezentant firmy 
– psychologie řidiče“ bylo 
zvoleno z důvodu zvyšo-
vání nároků objednatelů 
služeb na řidiče, přibývání 
krizových situací – napa-
dání řidičů ze strany cestu-
jících, a mnohdy následné 
reakce řidiče vůči agresiv-
ním cestujícím. 

Svého� úkolu� se� lektoři,�
promovaní� psychologové,�
zhostili�velmi�profesionálně.�
Příkladem�je�Ing.�Chytrová,�
která� školila� v� Semilech�
a�v�Jičíně.�Lehkou� formou�
zapojila� mnohdy� neaktiv-
ní� posluchače� „do� hry“,�
a� za�hlasitého�a� veselého�
komentování� promítaných�
situací,�kdy�nešetřila�chválou�
nad�správnými�odpověďmi,�
si� vysloužila� konečný� po-
tlesk.� I� zpětná� anonymní�
vazba� na� téma� lektora� ze�
strany�řidičů�prostřednictvím�
dotazníků�byla�kladná.�
Únor�2011�byl�vzdělávacím�
i�pro�dispečery�společnosti�
BusLine.�Ti�si�obnovili�své�
znalosti� ve� dvoudenním�
školení�dispečerů,�kde� jim�
Ing.� Medveď� a� pan� Lison�
připomněli� teorii�a�násled-
nou�praktickou�otázku�jejich�
denních�úkonů,�včetně�stále�
nové�a�složitější� legislativy.�
Připomeňme�také�téma�AE-

Jméno středisko profese dat. nar. Věk
Kučera,�Josef Varnsdorf řidič 3.5.1957 55

Kopal,�Jan semily řidič 24.6.1957 55

Zechovský,�Rostislav� semily řidič 21.6.1962 50

Hanzlík,�Josef Litoměřice řidič 9.4.1952 60

Laufke,�Karel Litoměřice řidič 23.7.1947 65

Tomčal,�Jaroslav Litoměřice řidič 4.7.1962 50

Štor,�Karel Litoměřice vedoucí�st. 16.6.1957 55

Erben,�Jaroslav Jablonec řidič 21.6.1962 50

Pálich,�Jiří Jablonec řidič 24.5.1962 50

Smeták,�Jan Jablonec řidič 5.7.1957 55

Svoboda,�Miroslav turnov řidič 5.4.1962 50

Tom,�Jan turnov řidič 18.7.1962 50

Krátký�Miloš Jablonec řidič 26.6.1947 65

Novák�Vojtěch Jablonec řidič 23.7.1957 55

Folprechtová�Alice Jablonec vrátná 7.7.1952 60

Kratochvíl,�Václav Rokytnice řidič 5.4.1962 50

Mariáš,�Vladimír Rokytnice opravář 12.4.1962 50

Flégl,�Zdeněk� Jilemnice řidič 23.7.1947 65

Bešťák,�Petr Česká�Lípa řidič 29.7.1962 50

Vejmělka,�Miloslav Česká�Lípa řidič 13.5.1952 60

Živnůstka,�Jaroslav Česká�Lípa řidič 30.6.1962 50

Gratulujeme, aneb životní jubilanti 

Jméno středisko profese první nástup jubileum

Fuksa,�Josef semily řidič 1.4.1987 25

Hrubý,�Miroslav Jablonec řidič 10.5.1982 30

Vítek,�Michal Jablonec řidič 1.7.1992 20

Čech�Vladislav Jablonec dop.�mistr 1.7.1972 40

Danišíková�Lenka Jablonec dispečerka 1.6.1992 20

Fajstaver�Miroslav Jablonec opravář 2.5.1972 40

Křikava�Petr Jablonec řidič 4.5.1977 35

Šourek�Ladislav Jablonec řidič 7.7.1992 20

Volek�Miloslav Jablonec řidič 10.5.1972 40

Valášek,�Miloš Jičín řidič 1.4.1972 40

Gratulujeme, aneb pracovní výročí
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Fotosoutěž, aneb BusLine 
křížem krážem po světě 
Také se chystáte na letní 
dovolenou po zemích čes-
kých? Také se těšíte na do-
volenou někde u pravého 
jihočeského rybníka, pod 
horami Krkonoš, v údolní 
nivě Labe, nebo na kole 
po Českém ráji? Bude-
te objevovat technické 
kouzlo Severní Moravy, 
nebo přírodní rarity Jižní 
Moravy (samozřejmě spo-
lu s vínkem)? Pak s sebou 
berte fotoaparát! 

Kromě�toho,�že�si�přivezete�
příjemné�vzpomínky,�můžete�
totiž�také�vyhrát!�
Společnost�BusLine�vyhla-
šuje�soutěž�pro�všechny�kdo�
rádi� fotí�na� téma� „BusLine�
křížem� krážem� po� světě“.�
Pošlete�nejzajímavější�zábě-
ry�našich�autobusů�a�vyhraj-
te�hodnotné�ceny.�Nejlepší�
snímky� najdou� své� místo�
také� na� stránkách� tohoto�
časopisu.�

O co 
hrajeme? 
1. místo 
horské kolo

2. místo 
tenisová raketa

3. místo
sportovní  míče / fotbal, 
volejbal/

4. až 10. místo 
další sportovní  příslu-
šenství...

1.� Soutěž�probíhá�od�1.�4.�2012�do�31.�10.�2012.
2.� Fotografie�musí�být�pořízena�v�roce�2012.�
3.� Nejsou�povoleny�fotomontáže�ani� jiné��obsahové�

úpravy�fotografií.
4.� Fotografie�zasílejte�na�adresu�fotosoutez@busline.

cz,�a�to�v�kvalitě�nejméně�300�DPI�(kvalita�pro�tisk).��
5.� Fotografie�musí�být�zřetelně�označena�–�název�

souboru�musí�obsahovat�datum� jejího�pořízení�
a�jméno�autora.

6.� Zasláním�fotografie�do�soutěže�vyjadřuje�soutěžící�
souhlas�společnosti�BusLine�a.s.�použít�fotografii�
k�dalším�účelům,�především�k� jejímu�využít�pro�
interní�účely.�U�fotografie�musí�být�vždy�uveden�
autor�fotografie.�

7.� Společnost�BusLine�a.s.�si�vyhrazuje�právo�soutěž�
zrušit,�případně�vyřadit�ze�soutěže�soutěžícího,�
který�nesplňuje�pravidla�soutěže.

8.� Společnost�BusLine�a.s.�si�vyhrazuje�právo�nevyhlá-
sit�vítěze�na�některé�ze�soutěžních�pozic.

9.� Na�ceny�není�právní�nárok.�

Pravidla soutěže

NEJHEZČÍ�FOTO

KONTAKTY

Vyhlašujeme�soutěž

V�termínu�od zasílejte�pěkné�fotografie,�jejíchž
součástí�bude�autobus�naší�společnosti.

Soutěž je�rozdělena�na�několik�kategorií:

Výherci�získají�hodnotné�ceny.

Fotografie�zasílejte�na�emailovou�adresu:

1.4.2012�-�31.10.2012

-�zájezdová�doprava
-�dálková�doprava
-�příměstská�doprava
-�městská�hromadná�doprava

fotosoutez@busline.cz

TĚŠÍME�SE�NA VAŠE�SNÍMKY

BusLine�a.s.
Na�Rovinkách�211
513�25�SEMILY


