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doprava
autobus Busline neohleduplně 
vybržďován
Rozhovor s řidičem Janem Stejskalem

K autobusům mám hodně blízký vztah
říká exkluzivně pro Busletter Jan Čenský

nové pRoJekty
Busline podpořil kulturní projekt,
autorské divadelní představení 
Ivana vyskočila „příběh jednoho hradu“ 
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych se Vám jako provozní ředitel společnosti 
Busline a. s. představil. Jmenuji se Milan Toms a pocházím 
z města kadaň v Ústeckém kraji. Vystudoval jsem Vysokou 
školu finanční a správní a téměř celý svůj profesní život jsem 
pracoval v dopravním podniku měst chomutova a Jirkova, a. s. 
na pozici ředitele linkové a zájezdové dopravy. post provozního 
ředitele ve společnosti Busline vykonávám od června 2014. 
Hlavním důvodem, proč jsem se o tuto funkci ucházel, byl zá-
jem o autobusovou dopravu a renomé Busline a. s. jako dy-
namicky se rozvíjející dopravní společnosti.
pozice provozního ředitele v naší společnosti je převážně orien- 
tována na úsporu provozních nákladů, nejvýraznější položkou 
je spotřeba pohonných hmot. Za svůj prioritní úkol považuji 
efektivní hospodaření a právě snižování výdajů za pohonné 
hmoty. k dosažení tohoto cíle budu využívat osvědčené nástro-
je ze své předchozí praxe, nové technologie a postupy. Jde 
zejména o přesné a adresné měření spotřeby paliva a využití 
moderní techniky k optimálnímu nastavení norem spotřeb. 
nejsem zastáncem „kolektivního vyhodnocování nadspotřeby 
nebo úspory pohonných hmot“. osobně jsem také přesvědčen, 
že bez transparentní a spravedlivé motivace řidičů je jakékoli 
snažení managementu zbytečné. Zároveň velmi oceňuji posky-
tování úplných informací a školení o ekonomické jízdě, tedy 
praktické výcviky řidičů, které přinášejí své jasné výsledky. Ško-
lení kontinuálně probíhá na našich střediscích a v tomto projektu 
budeme pokračovat i nadále. Řidič, který má zájem o svou prá-
ci, se rád informuje nebo si potvrdí správné zásady ekonomické 
jízdy. chci také apelovat na střední management, aby se ještě 
více věnoval s péčí řádného hospodáře prioritnímu využívání 
ekonomicky výhodných autobusů a alternativních paliv.
Jak jistě víte, na dopravním trhu dochází k radikálnímu snižování 
cen v rámci veřejných soutěží dopravních výkonů. s tímto tren-
dem úzce souvisí výše uvedené. Bez optimalizace nákladů 
a vytváření úspor není schopna jakákoli dopravní společnost 
takto vyostřený konkurenční boj překonat. nejde pouze o situa-
ci v Ústeckém kraji, ale o celou Českou republiku. od 1. 1. 2015 
společnost Busline a. s. bude provozovatelem příměstské do-
pravy v šesti oblastech Ústeckého kraje, a sice na děčínsku,  
Ústecku, lovosicku, lounsku, Vejprtsku a podbořansku. pro rea- 
lizaci této dopravy byly zakoupeny nové autobusy a postupně 
je budeme v daných oblastech nasazovat do provozu. Jde 
o zcela nové značky autobusů sor (9,5 m až 12 m), dále iveco  
(10,8 m až 12 m) a solaris (15 m). Všechny autobusy jsou níz-
kopodlažní, klimatizované, s motory e Vi a jednotného designu, 
vše dle požadavku zadavatele. Větší rozsah dopravních výkonů 
nám umožňuje jezdit za ceny nižší než v předchozím období, 
ale zároveň nás nutí k maximální efektivnosti.
následující období bude náročné pro nás všechny, kteří mají 
svoji práci rádi a cítí sounáležitost se společností Busline a. s. 
proto mi dovolte, abych Vám popřál příjemné a hlavně od-
počinkové prožití vánočních svátků. ať strávíte Vánoce v kruhu 
svých blízkých, kteří Vás mají rádi. Všem Vám děkuji za spo-
lupráci v roce 2014 a pevně věřím, že rok 2015 nám přinese 
úspěchy jak v profesním, tak v osobním životě. 

PF 2015!
Milan Toms, provozní ředitel

rozhovor s  panem Janem 
Čenským se uskutečnil 
jednu listopadovou sobo-

tu, kdy si na nás našel čas během 
pauzy v  rámci natáčecího dne 
divácky velmi oblíbeného seriá-
lu TV Nova „Ordinace v růžové 
zahradě 2“. Pan Čenský dorazil 
přesně na čas a  už během fo-
cení byl moc příjemný, vstřícný 
a  vtipkoval s  námi. Historický 
autobus ŠL 11 ho velmi zaujal 
a  bezprostředně vyprávěl za-
jímavé historky z cestování auto-
busem, o které se s Vámi během 
rozhovoru také podělíme. 
Především dívky a  dámy mají 
pana Čenského v  paměti coby 
prince. Není se co divit, je to 
šarmantní a  galantní člověk 
s  příjemným až podmanivým 
hlasem, který často využívá při 
moderování nebo dabingu. Do-
volte, abychom Vám představi-
li nejznámějšího televizního 
primáře současnosti…

Cestujete autobusem? Zažil jste 
v  autobuse nějakou zajímavou 
historku?
Ano, autobusem jezdím poměrně 
často a hodně jsem toho nacestoval, 
když jsem byl na vojně, to jsem 
doslova dva roky „seděl“ v  auto-
buse. Potom jsem jezdil s Černým 
divadlem Ta Fantastika, kdy jsme 
měli s  autobusem mnoho zážit-
ků. Byl totiž speciálně upravený 
a procestovali jsme v něm opravdu 
hodně, celou jižní Evropu.  I jsme 
v něm bydleli, převáželi dekorace 
a  všechny další věci, na Karosu 
nedám dopustit. Nezapomenutel-
ný zážitek se nám stal asi 2.800 
km od domova, když jsme jeli po 
dálnici někde v západním Španěl-
sku směr Portugalsko a najednou 
autobus udělal „chrrr“ a  ozvaly 
se šílené rány. Řidič autobusu 
zastavil, zůstal chvilku sedět, ticho 
a  najednou řekl, „jenom aby to 
nebyla kardanka“. Vylezl z  auto-
busu, my jsme trnuli, za námi byla 
na dálnici olejová stopa a  kusy 
nějakého železa. Zeptali jsme se 
ho, co se stalo, a  on odpověděl: 

„Je to kardanka!“ A  my: „Co to 
znamená?“ A  on: „To jsme v…. 
(smích).“ Představte si, že ten řidič 
nějak vytelefonoval možnost opra-
vy, a to samozřejmě nebyly mobily. 
Po třech dnech, které jsme strávili 
na nějaké pumpě, kam nás od-
táhli, přijeli tři chlapi z Vysokého 
Mýta v  mikrobusu, na vleku 
přivezli celou kardanovou hřídel 
a  na tom parkovišti ji vyměnili! 
Chodili tam řidiči z  celé Evropy, 
od Mercedesu, Iveca a  dalších, 
a koukali na tyto tři machry, kteří 
na koleni, na parkovišti vyměnili 
celou kardanovou hřídel. Po třech 
dnech nám řekli hotovo a my jsme 
mohli jet dál. Tak na to nikdy 
nezapomenu! Říkal jsem si, to 
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Jan Čenský
narodil se 1. května 1961 v praze. 
Je českým hercem, dabérem 
a moderátorem. v mládí se aktivně 
věnoval sportu a původně chtěl 
nastoupit dráhu profesionální atleta. 
nakonec se ale rozhodl pro studi-
um na Státní konzervatoři v praze, 
kterou úspěšně absolvoval. Je 
především známým představitelem 
televizních princů a již od mládí 
hraje v komediích i vážnějších 
rolích, např. v televizních seriálech 
„Zkoušky dospělosti“, „Dlouhá míle“ 
a filmech „když rozvod, tak rozvod“ 
nebo „Dva na koni, jeden na oslu“. 
Svoji divadelní kariéru odstartoval 
v Divadle S. k. neumanna (dnes  
Divadlo pod palmovkou) a v roce 
1990 se stal členem Černého divadla 
ta Fantastika. od roku 1995 působí 
v herecké společnosti Agentura Har-
lekýn. v současnosti hraje v divácky 
úspěšném seriálu tv nova „ordi-
nace v růžové zahradě 2“, ve kterém 
ztvárňuje primáře Suchého. Moderu-
je rovněž různé společenské akce, 
např. Miss České republiky a v roce 
2007 v České televizi uváděl soutěž 
„o korunu krále karla“. věnuje se 
i dabingu a také působí jako lektor 
herectví a rétoriky. Je ženatý a má 
syna. >aU
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jsou frajeři, nemohl jsem pocho-
pit, že bez dílny, bez ničeho, bez 
zvedáků, jen se svým vybavením to 
zvládli. Kdo tomu rozumí a přečte 
si to v  mém rozhovoru, tak to 
ocení, a já bych zde chtěl po něko-
lika letech smeknout klobouk před 
těmito machry z  Karosy, to bylo 
opravdu nevídané! Ten autobus byl 
přestavěn tak, že vpředu bylo sezení, 
kus dál za tím kuchyňka a potom se 
nacházel prostor na rekvizity, kulisy 
a nad tím ještě bylo spaní. Byl ab-
solutní rarita, ještě navíc pomalo- 
vaný, a my jsme v něm cestovali do 
Portugalska, Španělska, Francie, 
Itálie, dokonce i  v  horách jsme 
s ním byli. Třeba do Toleda nesmí 
autobus vůbec vjet do města, pro-
tože je moc velký. Takže tam jsme 
museli vyložit všechny věci před 
městem a  dovézt je malými vozy. 
Hráli jsme v Benátkách, kde jsme 
zase všechno vyložili v přístavišti do 
lodí a dovezli to do města kanálem 
Grande. No prostě, zážitky veliké. 
Nebo když jsem jezdil na vojně, už 
jsem měl v  autobuse svoje zadní 
sedadlo, kam jsem pohodil „vaťák“ 
a  cestou z  Pohořelce jsem usnul 
už na Klárově. Probouzel jsem se 
až třeba v Nitře nebo v Trenčíně, 

tak mě ta Karosa uměla ukolébat. 
V autobuse jsem se opravdu hodně 
nacestoval a  mám k  němu velmi 
blízký vztah. 
Měl jste možnost někdy řídit
autobus během natáčení?
To ne, ale na vojně v  prostorách 
kasáren mi ho půjčil kamarád, 
takže jsem si řízení autobusu mohl 
alespoň zkusit. Moc se mi líbí 
double deckery, jak tam člověk 
může sedět vpředu a řidič pod ním 
vypadá malinký a  skrčený. Jak to 
berou chlapi v autobuse nevím, ale 
třeba kamioňáci na rozdíl od nich 
sedí furt vysoko, kdežto řidiči au-
tobusů sedí dole, jako v osobáku. 
Já jsem si tam připadal jak v leta-
dle, všechny ty měchy a pérování. 
Ta práce rozhodně není jed-
noduchá, jsou to machři a fandím 
jim. A hlavně zodpovědnost, přeci 
jen za sebou mají až šedesát lidí, to 
rozhodně není sranda.
Na jaký dopravní prostředek jste 
držitelem řidičského průkazu? 
Na osobní vůz a moped. A autem 
jezdím hodně, nacestuji s  ním 
tak padesát tisíc kilometrů ročně, 
možná i více.
Co Vás přivedlo k herectví? 
Vybral jste si ho sám?

„Dlouhá míle“, který teď v televizi 
opakují. A to bylo pro mě fantas-
tické, protože jsem spojil příjemné 
s užitečným a zahrál jsem si toho 
reprezentanta, kterým jsem chtěl 
původně být. Půl roku jsme měli 
k  dispozici trenéra Milana Jílka 
a se Sváťou Skopalem jsme šestkrát 
v týdnu trénovali, ráno ve Hvězdě. 
Fakt jsme si docela mákli a tenkrát 
jsem se cítil jako „repre“, protože 
jsme se stýkali s  reprezentanty, 
kteří tam procházeli nahoru na 
Strahov do bazénu. Půl roku jsme 
trénovali a  další půl rok točili, 
takže to období bylo pro mě velmi 
příjemné.
Jste nejen hercem na divadle a ve 
filmu, ale také dabérem. Co Vás 
z  toho baví nejvíce, dá-li se to 
vůbec srovnávat?
Mě baví, když je moje činnost roz-
manitá. Ve škole nás učili tzv. syn-
tetické herectví, to znamená, že 
jsme si vyzkoušeli spoustu typů - 
melodrama, dabing, rozhlas, tele- 
vizi, divadlo. Proto mě baví, když 
den není vždycky stejný a povede 
se chvilku dělat to a chvilku něco 
jiného. Ale samozřejmě, základ 
je divadlo. Také jsem daboval, to 
je hezká práce, bohužel v součas-
nosti dostává dabing zabrat, ale 
dříve jsme byli dabingová vel-
moc. Čeština je geniální jazyk, 
jsme nejen skvělí překladatelé, 

Asi bych to ani neměl říkat, ale tak 
trochu podvod (úsměv). Závod-
ně jsem běhal a moje výsledky ve 
škole nebyly úplně nejlepší, pro-
tože jsem se zdržoval spíš na dráze 
než nad knížkami. Hledal jsem 
tedy školu, kde by nebylo moc 
učení, a  našel jsem konzervatoř. 
Tam se nevyučuje matematika, 
fyzika, chemie, biologie, to neby-
lo nic pro atleta, tak jsem si řekl, 
že nějaké herectví zvládnu levou 
zadní a budu mít čas i na trénink. 
Zkusil jsem tedy státní konzerva-
toř, ale napoprvé jsem nebyl při-
jat kvůli talentovým zkouškám, 
protože jsem se nestihl kvalitně 
připravit. To se mě dotklo, nerad 
totiž prohrávám, rok jsem tedy 
počkal. Za rok znovu, mezitím 
jsem absolvoval učební obor, kdy 
jsem vázal knížky. Napodruhé 
už jsem byl úspěšně přijat. Na 
konzervatoři jsem pochopil, že 
nelze dělat běhání závodně. Chtěl 
jsem být atletem, běhal jsem za 
Bohemku a byl jsem druhý starší 
dorostenecký reprezentant v  re-
publice. Pak se to ale nějak zvrtlo 
a  zůstal jsem jen u  herectví. Měl 
jsem ale možnost si běhání zku-
sit znovu, a to při natáčení seriálu 

„Autobusem jezdím poměrně často a hodně jsem toho nacestoval, když jsem 
byl na vojně, to jsem doslova dva roky „seděl“ v autobuse.“
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ale výborní jsou i  ti, kteří text 
upravují, tzn.  nasadit vokály 
na vokály a  retnice na retnice. 
A  když to potom člověk dobře 
trefil a navíc k  tomu ještě přidal 
výraz, bylo to super. Dnes už se 
dabing spíš dělá na kvantitu, 
a bohužel na úkor kvality.
Snad pro všechny ženy a dívky 
jste ztělesněním „prince“, kte- 
rého jste ztvárnil v  nezapome-
nutelných pohádkách. Promítla 
se Vám tato role i do Vašeho reál-
ného života?
Slyšel jsem na oslovení „princi“, to 
vyprávím rád. Jezdíme s Amforou 
a tam mě oslovují princi, dokonce 
i trenér na mě na hřišti volá „prin-
ci na plac“. A  jednou se stalo, že 
s  námi hrál fotbal i  Kamil Stři-
havka. Chodil kolem čáry a  my 
jsme tam s kolegy něco pokazili ve 
vápně, takže trenér najednou vy-
křikl „ježíši“ a na to přiběhl Kamil 
Střihavka, „kam, trenére?“ a on na 
to, „klid, Kamile, oni to tam zkazi-
li“ (pozn. red.: Kamil Střihavka se 
proslavil hlavní rolí Ježíše v muzi- 
kálu „Jesus Christ Superstar“, 
který vypráví o posledních dnech 
Ježíše Krista od jeho příchodu 
do Jeruzaléma až po ukřižování). 
Nebo jednou sjíždíme s kamarády 
sjezdovku, pod kterou byla lou-
ka, a  najednou slyším paní, jak 
volá „princi“. Tak jsem zabrzdil 
a  ta paní znova „princi, k  noze“, 
no a  byla to kolie, volala na psa 
(smích). Ale teď už slyším jen na 
oslovení „primáři“.
Vaší současnou nejvýraznější 
televizní - seriálovou rolí je bez-
pochyby primář Suchý v  Ordi- 
naci v  růžové zahradě 2. Jak se 
Vám tato postava hraje a jak moc 
Vám zasahuje do reálného života?

Moje maminka pracovala ve zdra-
votnictví a byla bezvadná, protože 
jak jsem v tom seriálu začal hrát, 
řekla mi: „Konečně jsi začal dělat 
něco pořádného!“ Moc mě baví  
operace, ve studiu máme vybavený 
operační sál, a pokud by byl ste- 
rilní, mohlo by se tam opravdu  
operovat. Jsou tam funkční 
přístroje, celá resuscitační jednot-
ka, rentgen a  máme k  dispozici 
i  profesionální instrumentářky 
a  doktora, který hraje anestezi-
ologa. Vždycky máme na sále 
originálního pacienta, na němž 
je položena taková gumová des-
ka, abychom ho neřízli. Dále jsou 
na něm naskládány orgány a přes 
ně ještě kůže, většinou z  vepříka, 
protože lidská kůže je podobná. 
To mě baví, naučil jsem se šít 
a podvazovat. Dříve, když se točil 
seriál „Nemocnice na kraji města“, 
nemohl se dělat záběr do rány, pro-
tože tam byl jenom molitan a krev. 
Teď už to lze, protože vevnitř jsou 
orgány. Když je tam třeba střevo, 
tak jsou například použité vin-
né klobásky. Jednou jsme dělali 
přímo i masáž srdce na pacientovi 
se zástavou srdce. A abychom do 
něj nemuseli „bouchat“, tak se do 
něj normálně strčila ruka, chytlo 
se srdce a došlo na jeho masáž. Je 
zajímavé tak trochu nakouknout 
lékařům do jejich práce, zvláště 
když se povede vrátit pacienta zpět 
k životu. Nedávno jsem byl na le-
dovci zahajovat zimní sezónu a byl 
jsem přítomen srdeční příhodě 
jednoho muže. Byl u toho naštěstí 
lékař, můj kamarád, a  ten člověk 
během dvou minut „odešel“. 
Lékař do něj 25  minut doslova 
„bouchal“, lilo z něho a  ten muž 
nakonec „naskočil“. Pak přiletěli 

záchranáři, napojili ho na EKG 
a  ptali se, kdo se o  něj staral, 
a kamaráda moc chválili. To je ale 
ohromně skromný člověk a  bral 
to naprosto normálně, jako svo-
ji povinnost. Já mu říkal, „to je 
úžasné, co dokážeš“! On na to, „je 
hezký, když to skončí dobře, pro nás 
to je běžné, zkrátka denní chleba“. 
Opravdu stačí málo a tito machři 
se nám starají o  to nejdůležitější, 
a to je zdraví.
Stává se Vám, že Vás fanoušci 
natolik ztotožňují s  filmovými 
a  seriálovými rolemi, že s Vámi 
při osobních setkáních probíra-
jí události z  těchto pořadů? 
Prý v době, kdy hrál pan Miloš 
Kopecký doktora Štrosmajera 
v  Nemocnici na kraji města, za 
ním chodili lidi a radili se s ním 
o svojí diagnóze.
To vím, on byl „ortoped“, ale já 
zatím nekonzultuji, to ne. Některé 
věci jsme se ale už docela naučili. 
Utkvěl mi jeden takový zákrok – 
„duodenopankreatektomie podle 
Longmire“, a to je operace sliniv- 
ky, poměrně už vážnější. Něk-
de jsem to řekl před lékaři, kteří 
to samozřejmě znají, a  hned se 
mě ptali: „Vy to znáte?“ A  já na 
to, „samozřejmě, my jsme to dělali 
nedávno“ (smích). Před časem mě 
moc potěšil pan profesor Pirk, 
který operoval Karla Štědrého od 
nás z  Amfory, a  Karel, když mu 
bylo sedmdesát, pořádal koncert. 
Jednu tu píseň večera věnoval 
právě panu profesorovi se slovy 
„pane profesore, Vy jste mi zachránil 
život, nebýt Vás, tak tady dnes už 
nezpívám“! Tak mu zazpíval a po 
koncertě k  němu přišel pan pro-
fesor a  říká mu, „Karle, já když 
jsem Vás operoval, tak jsem to Vaše 
srdce držel v  ruce, pak jsem Vám 
ho spravil a vrátil zpět. Dnes, když 
jste mi zazpíval, chytil jste za srdce 
zase Vy mě, takže jsme vyrovnaní“. 
To je frajer, co? Většinou tito velcí 
machři jsou velice skromní lidé.
Na čem v současnosti v rámci své 
umělecké kariéry pracujete?  
Hrajeme nové představení s  di-
vadelní společností Harlekýn, kde 
působí pan Petr Nárožný, autorem 
je Francouz Jean Barbier a překlad 
zajistil Jan Cimický, ale z velké čás-
ti to upravil právě Petr Nárožný. 
Hraje tam hlavní roli a  před-
stavení se jmenuje „Tatínku, tebe 
bych v  Paříži nečekala“. On při-
jede za dcerou, myslí si, že pracuje 
pro pojišťovnu, ale ona si vydělává 
jako luxusní „call girl“, takže je to 
o prostitutkách a politicích. Já tam 
hraji ministra financí Francouzské 
republiky a je to docela roztomilé. 
Zvláště současná politická situa- 
ce nám velmi nahrává, takže lidi 
tam na to podobně reagují. Jinak 
v  tomto souboru hraji ještě asi 

v sedmi představeních. Dále mám 
nějaká představení v divadle Vio-
la, například v  pohádce „Čert to 
nemá nikdy lehké“. Občas také 
moderuji.
Dovolte mi se ještě vrátit 
k  dopravnímu tématu naší 
společnosti. BusLine jako jediná 
autobusová společnost v  ČR 
provozuje bezpečné autobusy 
pro děti, první se jmenuje „Beruš-
ka“ – patrony jsou Gabriela 
Partyšová a Ivan Vyskočil, a dru-
hý „Mikeš“ – patrony jsou  
Veronika Arichteva (Nová) a Ka-
rel Roden. Až pořídíme třetí ta-
kový autobus, byl byste ochoten 
stát se jeho patronem? 
Pokud se ten autobus bude jmeno- 
vat „Čenda“, tak velmi rád 
(smích). Autobus je specifický 
v  tom, že jím cestuje opravdu 
hodně lidí a  bezpečnost je beze- 
sporu velmi důležitá, zvláště jde-li 
o děti! Ty sedačky jsou dnes doce-
la šikovně vyrobené a dětem zajistí 
potřebnou ochranu, to my jsme 
za našeho dětství bohužel takové 
možnosti neměli. Když jsem jezdil 
s maminkou a tatínkem autobusem, 
válel jsem se jim někde na klíně 
nebo po zemi (smích). Je to výborný 
nápad a je pravda, že jsem to ještě 
v  žádných autobusech neviděl.  
Blíží se čas adventu. Co pro 
Vás znamenají Vánoce a  jak je 
prožíváte?
O Vánocích rád jezdím na hory, 
protože zima pro mě musí být 
se sněhem, ne někde v  tropech. 
Jednou jsme byli v  době Vánoc 
s  Amforou na Novém Zélandu 
a  bylo to takové zvláštní. V  té 
době tam byla ta největší vedra, 
38 stupňů, a  do toho ti Santa 
Clausové a ojíněná okna, opravdu 
neobvyklé. Já miluji zimu, vy-
růstal jsem na horách na Pastvin-
ské přehradě, na Divoké Orlici, 
takže pro mě jsou Vánoce spo-
jené s horami. Dříve jsem i přes 
Vánoce pracoval, ale z toho jsem 
už vyrostl a  pracovní program 
mi končí 22. prosince. Mám 
moc rád adventní čas a  užívám 
si ho u  vánočního punče, krbu 
a stačí mi jen pohodová vánoční  
atmosféra. 
Co byste popřál do nového roku 
našim pánům řidičům?
Popřál bych jim šťastné cesty 
a na rozloučenou přidám takový 
příběh z Ordinace. Přijde pacient 
k  doktorovi a  říká mu: „Pane 
doktore, není mi dobře, cítím se 
tak nějak slabě.“ A  doktor mu 
odpoví: „Dobře, tak Vám uděláme 
vyšetření, jen Vás musím upozornit, 
pane, že jste na soukromé klinice, 
máte na zaplacení?“ A  pacient 
odpoví: „No to nemám.“ Doktor 
na to: „Tak buďte zdráv (smích)!“  
Takže, přátelé, buďte zdrávi!  •

„Autobus je specifický v tom, že jím cestuje opravdu 
hodně lidí a bezpečnost je  

bezesporu velmi důležitá, zvláště jde-li o děti!“



Busline pravidelně podporuje akce a projekty zaměřené na děti. tentokrát jsme  
zajistili dopravu v rámci soustředění „talent la sophia 2014” pro hudebně a sportovně 
talentované děti. Do projektu jsou zapojeny významné osobnosti z oblasti hudby  
a sportu: Michal David, Yvetta Blanarovičová, tomáš ujfaluši a další.
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Podpořili jsme dětské soustředění  
TALeNT LA SOPHIA 2014

BUsline dĚTeM
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POPRVé A úSPěŠNě NA FeSTIVALu JIČíN – 
město pohádky

Busline v sobotu 20. září představil v rámci Festivalu Jičín – město pohádky skutečně bezpečný autobus  
pro děti „Beruška“ a pro stovky nejen malých diváků odehrál interaktivní autobusovou pohádku.  

na své si přišli nejen děti, ale i jejich rodiče, protože díky komunikaci herců s publikem a vtipné formě 
pohádky si představení získalo všechny přítomné.

estival probíhal od 
středy 10. do neděle  
14. září a  navštívily jej 
desítky tisíc lidí. Do 

akce se zapojila i naše společnost 
a představila tam skutečně bez-
pečný autobus „Beruška“. Na 
jaře letošního roku jsme uvedli do 
provozu již druhý speciální auto-
bus a do budoucna chceme vy-
tvořit flotilu těchto bezpečných 
autobusů. Projekt „Bezpečnost 
pro naše děti“ jsme zahájili v lis-
topadu 2012, kdy byl uveden do 

provozu právě autobus „Beruš-
ka“, který již urazil desítky tisíc 
km a přepravil tisíce dětí na různé 
kulturní i sportovní akce. Na au-
tobus se přišli podívat především 
rodiče s dětmi, ale pozornost si 
získal i u ostatních návštěvníků 
všech věkových kategorií. „Jsme 
mile překvapeni, že se konečně 
myslí na bezpečnost našich dětí 
při přepravě autobusem. Určitě 
Berušku doporučíme v  mateřské 
škole, kam chodí naše dcera. Není 
pro nás vůbec příjemné, že jezdí 

klasickým autobusem, kde na 
dvojsedačce mnohdy sedí po třech. 
Není to bezpečné,“ svěřili se rodiče 
ze Středočeského kraje, kteří na 
festival do Jičína zavítali. Zájem-
ci si mohli prohlédnout exteriér 
i interiér autobusu a samozřejmě 
si vyzkoušet také upnutí dítěte 
do bezpečné sedačky. 
Nejen malým návštěvníkům fes-
tivalu jsme nabídli interaktivní 
„Autobusovou pohádku“. Herci 
Ivan Vyskočil, Martin Sochor 
a  Hana Baroňová ji odehráli 

v  rámci jičínského festivalu na 
Rynečku. „Dnes poprvé po uve-
dení premiéry této pohádky jsme 
ji měli možnost představit před 
několikastovkovým publikem. Do-
posud jsme divadelní představení 
hráli v prostorách mateřských škol 
maximálně pro sto dětí. Hrálo se 
nám naprosto skvěle, nečekali jsme 
takovou strhující atmosféru. Bavili 
se nejen děti, ale i dospělí, a to je 
pro nás opravdu veliká poklona,“ 
sdělil jeden z autorů a herců Ivan 
Vyskočil. •

F
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Autobus BusLine 
NeOHLeDuPLNě VyBRžďOVáN 
rozhovor s Janem stejskalem, řidičem autobusu Busline na expresní lince 

Jablonec nad nisou – praha.

J an Stejskal vykonává po-
volání řidiče autobusu již 
celých 15  let a během své 

řidičské praxe se na silnicích 
setkal s  mnoha nepříjemnými 
situacemi. Tou nejnebezpečnější 
pro něho bezpochyby bylo zcela 
neomluvitelné a  velmi nebez- 
pečné chování řidiče, který 
v  září 2014 bezohledně vybrž- 
ďoval autobus plný cestujících 
na trase Jablonec nad Nisou – 
Praha, na které tehdy přepravo- 
val klienty BusLine právě pan 
Stejskal. Připomeňme si spolu 
s  ním nejen tento velmi nepří-
jemný a  hlavně nebezpečný 
zážitek, ale i  další jeho dojmy 
a zkušenosti, které za celých 15 let 
své řidičské praxe za volantem 
autobusu prožil.

Jak se to všechno toho 20. září 
seběhlo?
Jel jsem autobusem z Jablonce nad 
Nisou do Prahy na své pravidelné 
trase. Při příjezdu směrem Mladá 
Boleslav jsem dojížděl několik 
aut, mezi nimi i jedno auto, které 
se připojovalo. Musel jsem tedy 
kvůli němu zkontrolovat, kdo 
je za mnou, jel jsem samozřejmě 
předepsanou stokilometrovou ry-
chlostí. Někde na úrovni nájezdu 
na dálnici u čerpací stanice Benzi-
na jsem viděl, že se za mnou svižně 
blíží další auto, které jsem pustil, 
a  akorát mi to vyšlo, dojel jsem 
předchozí auto a  začal ten před-
jížděcí manévr. Při pohledu do 
zrcátka jsem si všiml, že za mnou 
jede další auto černé barvy, které se 
drželo v mém pruhu a bylo daleko. 
Věděl jsem, že při své rychlosti v po-
hodě stihnu předjíždění, a manévr 
jsem dokončil. Při opakovaném 
pohledu do zrcátka jsem spatřil, 
že to černé auto nabralo již zcela 
jinou rychlost, a  to hodně vyso- 
kou. Já už jsem se ale nemohl vrátit 
do pravého pruhu, protože vedle 
mě už bylo jiné auto, to bych nesti-
hl, hrozila by srážka. Jednoznačně 
ten, kdo zvýší svoji rychlost na 

150 nebo 200 km/h, musí počítat 
s tím, že větší vozidlo, jako je au-
tobus, jede podstatně pomaleji. 
Řidič v černém autě tedy potom 
začal brzdit, já jsem dokončoval 
předjížděcí manévr, který trval 
max. 20 vteřin. Mezitím se toto 
auto objevilo vedle mě, na úrovni 
předního okna. Šlo o  mladého 
řidiče, který na mě něco gestiku-
loval. Jen jsem se na něj podíval 
a pokračoval dál v pravém pruhu. 
Když zřejmě viděl, že na něj nijak 
nereaguji, předjel mě a  už v  tu 
chvíli začal brzdit těsně před au-
tobusem. Přiznám se, že už jsem 
s tím tak trochu počítal, přeci jen 
už jezdím dlouho, takže před-
vídám, co může nastat. Nicméně 
jsem se mu vyhnul a samozřejmě 
to bylo znatelné, takže najednou 
jsem za sebou od cestujících sly-
šel takové ty úleky a nadechnutí. 
Naštěstí se nikomu nic nestalo, 
byl to ale pro lidi velmi nepří-
jemný pohyb ze strany na stranu. 
Najednou se o tom všichni začali 
bavit a vzájemně si sdělovat, co se 
stalo. No nic, vrátil jsem se zpátky 
do svého jízdního pruhu a černé 
auto jsem ztratil z očí, už jsem ho 

dál nesledoval. Najednou se ale 
vedle mě objevilo znovu a  jeho 
řidič udělal ten samý vybržďovací 
manévr. Já jsem se tedy opět musel 
vyhnout, protože jsem ho zaregis-
troval v zrcátcích. Ta sleduji velmi 
často, je opravdu nutnost stále 
situaci monitorovat. Zachoval 
jsem chladnou hlavu, ale začaly 
ve mně převládat pocity, „co bude 
dál?“! Protože ten řidič opravdu 
vypadal hodně naštvaně a že to tak 
nenechá… Už jen ten jeho pocit, 
že jede v  silném autě, byl pěkně 
oblečen, z čehož jsem usoudil, že 
asi finanční situaci neřeší, a mnoh-
dy si bohužel tito lidé myslí, že 
jim díky tomu patří svět. A  tak 
mi tedy v hlavě běžela myšlenka, 
že mě někde vybrzdí úplně a  já 
budu muset zastavit. Hlavně jsem 
si opakoval, že nebudu vystupovat 
z autobusu, protože jsem rozhod-
ně nechtěl, aby došlo k nějakému 
fyzickému kontaktu. Jednak jsem 
byl v práci a hlavně jsem měl za 
sebou naše cestující, za které zod-
povídám! Mezi lidmi v autobuse už 
to „šumělo“ a pán sedící za mnou 
toho řidiče hodně kritizoval, na 
konečné mi na sebe dal i kontakt 

s  tím, že velmi rád celou událost 
dosvědčí, pokud to bude potřeba. 
A musím říci, že mě potěšilo, když 
jsem viděl, že se za mě postavila 
většina cestujících, tam se vlastně 
neozval žádný hlas proti mně.
Jaká byla další reakce řidiče, 
který Vás takto ohrožoval?
S  tím vybržďováním naštěstí už 
přestal, nicméně jel za námi a sle-
doval, kam s autobusem pokraču-
ji. Potom se odpojil a  zmizel na 
čerpací stanici Agip, která je cca   
70 km od Jablonce, tam jsem ho 
ztratil. Po chvíli se ale znovu obje-
vil, nejprve jel za mnou, potom mě 
předjel a vlastně mě pořád sledo-
val. Z toho jsem nabyl dojmu, že 
mě bude sledovat až na konečnou, 
na Černý Most. Samozřejmě to 
v  člověku „hraje“ a  já si v  hlavě 
promítal plán, jak se zachovám, 
pokud dojde ke konfrontaci. Byl 
jsem pevně rozhodnutý, že si ho 
vůbec nebudu všímat a nenechám 
se od něho rozhodit. Když jsem 
sjížděl na Černý Most, koukal jsem 
po všech zaparkovaných autech, 
hlavně v  místech, kde jsem měl 
vykládat lidi. To auto tam nestálo. 
Na konečné jsem se zeptal cestu-
jících, zda ten incident viděli a zda 
by byli ochotni v případě nějakého 
dalšího řešení spolupracovat a ne-
chat mi na sebe kontakt, abych je 
mohl případně oslovit. A musím 
říci, že u předních dveří stálo tak 
patnáct lidí, kteří mi předávali na 
sebe telefonní čísla. Samozřejmě 
jsem jim za to poděkoval, a  tím 
jsme se rozešli.
Stalo se Vám už někdy něco po-
dobného?
Něco podobného se mi stalo už 
v roce 2008. Tenkrát mě ale doslo-
va řidič vytlačil ze silnice, a to při 
výcviku s  autoškolou přímo při 
výkonu výcvikové jízdy. A  tam 
právě došlo ke konfrontaci mě 
jako učitele s tím řidičem. Já jsem 
tenkrát vystoupil a šel jsem si s tím 
pánem vysvětlit, co to mělo zna-
menat. On mě předjel v dost nebez-
pečném místě, takže my jsme se 

„Na dálkových linkách už jsou vesměs cestující 
spokojení a já si právě myslím, že je to také hodně tím, 

že tam už jezdí kvalitní a zkušení řidiči.“
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museli vyhnout na chodník. Do-
šlo k  fyzickému napadení z  jeho 
strany, takže to bylo i u soudu a já 
jsem tehdy skončil s otřesem moz-
ku a roztrženou pusou v nemocni- 
ci. Od té doby vím, že v žádném 
případě nemám vystupovat z auta. 
Kuriozitou bylo, že toho žáka jsem 
už v  životě neviděl! Nevyzvedl si 
papíry, nedoplatil výcvik, nebral 
telefony, zkrátka nic. Zřejmě z té 
události byl tak vystrašený, že už 
vůbec nereagoval. Nakonec soud 
rozhodl, že je vina na straně toho 
řidiče, co mě napadl, ale bohužel 
to na začátku tak jednoznačné ne-
bylo. U nás je to tak, že ve chví-
li, kdy pozvednete ruku na svoji 
obranu, jste pachatelem trest-
ného činu. Musel jsem se tedy 
hájit a  využít zkušeností z  práce 
u městské policie, kde jsem kdysi 
působil, protože z mojí strany šlo 
pouze o  nutnou obranu krajní 
nouze. Ale v autobuse se mi něco 
podobného ještě nestalo, a  to už 
mám odřízeno 15 let! Mrzí mě, že 
agresivní jednání řidiče bude s nej-
větší pravděpodobností, jak jsem 
byl informován policií, řešeno jen 
jako přestupek, což si myslím, je 
špatně. Protože on jenom zaplatí 
pokutu a  může ohrožovat svým 
neomluvitelným jednáním dál… 
Dokud u  nás nebudou platit 
přísné postihy a  tresty za takové-
to nepřijatelné chování, tak se to 
bohužel nezmění. Teď si vezměte, 
kdybych nezareagoval tak, jak jsem 
zareagoval, a  něco se stalo, když 
jsem měl za sebou plný autobus 
s padesáti cestujícími! To ani nech-
ci domyslet…
Jak dlouho pracujete v BusLine?
Od roku 2001, to ještě bylo 
ČSAD Jablonec nad Nisou a  já 
jsem nejprve začal jezdit brigádně, 
měl jsem tehdy svoji práci jako uči-
tel autoškoly, kterou vykonávám 
už 20 let, přičemž sedm let v tom-
to oboru podnikám na vlastní 
živnost. Ve společnosti BusLine 
jsem začínal na MHD, ale chtěl 
jsem jezdit dálkové linky. Musím 
říci, že oba tyto typy dopravy jsou 
náročné a jsou potřeba. Myslím si, 
že by se na dálkový autobus měl 
dostat ten, kdo jezdil městskou do-
pravu, protože každý řidič, který 
jezdí na dálkových linkách, by už 
měl prokazovat nějaké zkušenosti, 
a ty nejlépe načerpá právě v rámci 
MHD. Jde především o  situace 
na křižovatkách, protože tam je 
řešíte v podstatě každou minutu. 
A jestliže jste v práci deset hodin 
denně, z  toho osm a půl hodiny 

jezdíte, tak to jsou v  podstatě 
pořád jen křižovatky. Je to výborný 
trénink! 
Poznáte na svých žácích v  au-
toškole, jestli mají nějaké agre-
sivní sklony, které by mohly 
způsobit podobný problém, 
který jste zažil Vy?
Já jsem na tomto zjišťování postavil 
v podstatě celý image mojí firmy, 
protože tam se rychle naučíte 

člověka poznat, jaký je. Jestli je 
agresivní, nebo klidný, či lítostivý, 
nebo arogantní. Je to opravdu vel-
mi dobrý trénink. A  na základě 
toho jsem založil veškeré moje jed-
nání a chování vůči mým žákům 
a myslím si, že s úspěchem. Měl 
jsem i několik žáků, kterým bych 
doporučil podstoupit psycholo- 
gické testy, jež v současnosti nejsou 
povinné a nejsou součástí zkoušek 
v autoškole. My musíme pracovat 
s  tím, co nám ukládá zákon, ale 
já bych se za to určitě přimlouval! 
Naštěstí alespoň už od letošního 
roku platí, že pokud je někomu 
odebrán na určitou dobu řidičský 
průkaz a potom mu je navrácen, 
tak psychotesty, které musí každý 
v  tomto případě absolvovat, 
podstupuje v  rámci přezkoušení 
v  autoškole. Dříve to bylo jen 
v případě soudních zákazů. Dnes 
je to už vždy, a to je dobře!
Co Vás přivedlo k  povolání 
řidiče autobusu?
To už je dětská záležitost. Já 
jsem v  mládí jezdil za svojí hol-
kou z  učňáku do jejího bydliště 
vzdáleného 150 km a jezdil jsem 
právě autobusem. Moc rád jsem 
si sedával vedle řidiče a pozoroval 
jeho práci. Mně se hrozně líbi-
lo, jak se řidiči mezi sebou zdraví 
(úsměv). A tím to vlastně vzniklo, 
říkal jsem si, že je to super, jak se 

všichni znají a zdraví se. No a pak 
jsem k  tomu přišel doslova jako 
„slepý k  houslím“. Život šel dál, 
já jsem dokončil strojní školu a šel 
jsem pracovat jako soustružník. 
Teprve až ve čtyřiadvaceti letech, 
když jsem nastoupil k  městské 
policii, jsem zjistil, že v rámci vol-
ných dnů bych si mohl ještě nějak 
přivydělat. A  napadla mě práce 
učitele v  autoškole. Tak jsem to 

zkusil a od roku 1995 až do roku 
2007 jsem pracoval ve firmě jako 
učitel autoškoly a udělal si vlastní 
živnost. Potom jsem si našel další 
práci a  začal jsem řídit kamión, 
tam mi ale vadilo, že jsem sám 
a  nemám kolem sebe ten ruch. 
Třeba jsem čtrnáct dní čekal někde 
v cizině na nakládku a byl jsem tam 
sám bez televize apod., to pro mě 
bylo opravdu složité. No a tak jsem 
zkusil autobus. Říkal jsem si, tam 
je výhoda, že „náklad“ mi do au-
tobusu naskáče sám (úsměv). Zase 
jsem si ale v tu dobu neuvědomil, 
že cestující více „remcají“. Zkrátka 
padesát lidí v autobuse je padesát 
názorů na to, jak mám jezdit au-
tobusem. V té městské dopravě je 
to v podstatě běžné, tam je kon- 
fliktních situací hodně, a to hlavně 
po ránu, když se lidé špatně vyspí, 
první na ráně je vždycky řidič au-
tobusu. Na dálkových linkách už 
jsou vesměs cestující spokojení 
a já si právě myslím, že je to také 
hodně tím, že tam už jezdí kvalitní 
a zkušení řidiči. 
Jak zvládáte všechno časově 
skloubit? Nejste zrovna typ 
člověka, který by zahálel.
Já mám na sebe dost času (úsměv). 
Pracovní doba je nastavená tak, 
že máme dlouhý a krátký týden, 
a já jsem za to vděčný. Autoškolu 
dělám dlouho a rád, nechci to jen 

tak opustit. Ty turnusy v práci mi 
to naštěstí umožňují. A samozřej-
mě se ve volných dnech mohu 
věnovat i svojí rodině a koníčkům.
Jaké jsou Vaše záliby, co Vás 
baví?
Jednoznačně lítání, mám dva pi-
lotní průkazy z roku 2001 a lítám 
jako sportovní pilot na větroních 
a ultralightech v Hodkovicích nad 
Mohelkou. Zase mě to nadchlo už 
v dětství, nejprve jsem začal s mo-
delařinou letadýlek a potom jsem 
si s  nimi samozřejmě hrál a  lítal 
po bytě. Postupně už byly modely 
čím dál lepší, takže jsme si ty letad-
la mohli s klukama pouštět. Život 
šel dál a  někdy ve třiceti letech, 
když jsem se modelařině věno- 
val naplno a kdy už jsme vyráběli 
motorová letadýlka, mi kamarádi 
dali knihu o  letadlech. No a  já 
jsem díky ní šel do Hodkovic 
na kurz bezmotorového lítání. 
Než jsem se dostal ke zkouškám, 
uplynuly dva roky, tam je to tak 
přísné, že práce v  autoškole se 
s tím vůbec nedá srovnávat. Kdy-
bych měl požadavky na své žáky, 
jaké byly kladeny na mě, tak bych 
v autoškole neměl ani nohu. Je to 
velká trpělivost, sebekázeň, tam 
se prostě nediskutuje. A  v  mo-
mentě, kdy to řeknete jinak, 
než jak to chce instruktor slyšet, 
a  ještě navíc hodláte diskutovat, 
tak Vás doslova pošle domů, pro-
tože tam se nikdo zabít nechce. Je 
tam hodně tenká hranice přežít, 
protože v  letadle uděláte chy-
bu jenom jednou! V něm nejde 
zastavit, vydýchat chybnou situaci 
a pokračovat dál, tam je to prostě 
konečná… Moc mě to ale baví, 
lítám, když mám čas, dříve jsem 
lítal opravdu často. Potkala mě 
i  jedna nepříjemná situace, to 
bylo ještě na větroních. Mecha- 
nik na mém letadle prováděl 
údržbu a zřejmě, jak se naklonil, 
tak mu vypadl z kapsy šroubek, 
který zapadl mezi táhla. Všech-
no fungovalo normálně, jenže 
při přistání jsem nemohl brzdit, 
protože se to tam „šprajclo“. 
Nešlo tedy zpomalit, což je fofr, 
když jde o dvousetkilometrovou 
rychlost a těsně nad zemí zjistíte, 
že to prostě neubrzdíte. Navíc 
máte před sebou třeba jen 800 m 
dráhu toho letiště, to není jak na 
dálnici, kde je před Vámi něko-
lik kilometrů. Naštěstí se mi na-
konec podařilo letadlo zastavit 
a nic se nestalo. Lítání je doslova 
můj život, o to kdybych přišel, tak 
nevím… •
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Od Jizery až pod Lysou horu jezdí 
SKIBuS ROKyTNICe

rokytnický skiBUs bude pro lyžaře i letošní 
sezónu zcela zdarma, a to v období od 13. 12. 
2014 do 30. 3. 2015. V hlavní sezóně, tj. od  
20. 12. 2014 do 1. 3. 2015, bude opět spoj  
3x denně prodloužen i do Jablonce nad Jizerou.  
po předchozí testovací zimní sezóně letos  
zkoušíme v plném provozu spoje do Harra-
chova a polských Jakuszyc, a to 2x denně ve 
středu a čtvrtek v hlavní sezóně, v případě záj-
mu i s možností rozšíření. Jízdné do Jakuszyc 
činí 30 kč pro dospělé a 15 kč pro děti, vyjma 
držitelů skipasu, ti mohou cestovat zdarma. 
Zimní sezónu zahajujeme dosavadními vozy 
Mercedes a citybus, které jezdily i v létě jako 
cyklobusy, ale během ledna je nahradíme novými 
nízkopodlažními vozy irisbus crossway le.

Již čtvrtou sezónu Vás vozíme  
SKIBuSeM JIZeRKy

Jizerské hory patří k oblíbené lokalitě především 
pro běžkaře, a tak i letos v zimě očekáváme jejich 
zájem o jizerskohorské skiBUsy JaBlonec - 
JanoV (severák) – TanValdskÝ ŠpiČák 
s provozem od 25. 12. 2014 do 15. 3. 2015. 
objednavatelem je skiareál ski Bižu, s. r. o. 
a i letošní zimní sezónu pojede hlavně pro 
běžkaře jeden pár spojů až na souš. skiBUs 
JiZerkY mají držitelé Jizerky card zdarma 
a ostatní zaplatí za jízdu 20/10 kč. od 25. 12. 
2014 bude v provozu i oblíbená zimní víkendová 
a prázdninová linka MHd č. 121 na Hrabětice 
a Bedřichov. 

Využijte SKIBuS 
HARRACHOV z Prahy

skiBUs HarracHoV bude provozován 
i letošní zimu, a to na objednávku sdružení 
místních hoteliérů a skiareálu Harrachov.  
pro držitele Harrachov card bude jezdit  
zdarma, ostatní cestující zaplatí 20/10 kč.  
do tohoto oblíbeného skiareálu se dostanou 
i lyžaři z prahy, odkud bude zachován  
poptávkový dálkový skiBUs. 
Více na www.skibusharrachov.cz 

SKIBuSeM jako 
vloni i na MíSeČKy

po úspěšné loňské sezóně si opět ski-
areál Špindlerův Mlýn/Mísečky objed-
nal i skiBUs z Jilemnice na Mísečky, 
který zajistí autobus našeho jilem-
nického střediska. spoje skiBUsu na 
Mísečky jsou pro cestující obstarány 
bezplatně, ale kromě nich mohou lyžaři 
na Mísečky využít i běžné spoje pravi-
delné linky 947 v tarifu idol. 

SKIBuSy 
opět v provozu 
lyžařskou sezónu jsme již tradičně odstartovali turistickými 
linkami v podobě  skiBusů, které využívají nejen sjezdaři, 
běžkaři a snowboardisté, ale i nadšenci dalších zimních 
sportů v krkonoších a Jizerských horách. v rámci zimní 
sezóny 2014/15 pro vás opět provozujeme obvyklé linky ski-
Busů, které vás pohodlně dopraví do rokytnice nad Jizerou,  
Harrachova a Jizerek.  
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BuSLINe NA CeSTáCH 
                    po Islandu

 pátém vydání BusLetteru jsme 
Vám poskytli rozhovor s  naším 
zájezdovým řidičem Jiřím Tro-
jánkem, který absolvoval nevšed-
ní tříměsíční pracovní cestu po 

Islandu. V létě 2014 se na místo vrátil a my 
jsme ho vyzpovídali v  rámci pokračování 
„islandského cestopisu“. Tentokrát jsme se 
zaměřili na detailnější popis jeho zážitků 
a  zkušeností, které na tomto zajímavém 
ostrově načerpal. Mohli jsme tak pootevřít 
témata o dopravě, jídle, bydlení, ale třeba 
i  sopečné aktivitě v zemi bez stromů, jak 
je také Island mnohdy nazýván. Jeho po-
byt tam trval opět tři měsíce, během nichž 
zajišťoval přepravu pro deset skupin 
klientů cestovní kanceláře Peri- 
scope Skandinávie,  s.  r.  o., 
přičemž nejstaršímu z nich 
bylo 78 let. Ostrov projel 
křížem krážem a  díky 
tomu už tentokrát 
mohl jezdit zcela bez 
navigace.

Jaké místo je na Islandu 
pro turisty tím nejvy-
hledávanějším?
Těžko říct, každé místo tam 
má svoje kouzlo. Možná Du-
hové hory, jde o  ryolitové kopce, 
které, pokud namoknou, jsou duhové, 
každý z nich má jinou barvu.
Jaké bývá na Islandu nejčastěji počasí?
Počasí je tam všelijaké, za mého pobytu se 
vystřídala v  podstatě všechna roční období, 
třeba na začátku července bylo jen 9 stupňů.
Co dopravní situace a sjízdnost silnic?
Silnice jsou v  pohodě sjízdné za každého 
počasí a  jsou ve výborném stavu. Na silnici 
z hlavního města na letiště například probíha-
ly zemní práce a za tři dny, když jsme jeli zpět, 
už byly hotové. Nebo jsem viděl, jak pracu-
jí na kruhovém objezdu za chodu, a ten byl 
dokončený za týden. Co se týká provozu,  
je tam minimální, s tím naším se nedá vůbec 
srovnat. Jde ale o zcela jinou situaci, hustota 
obyvatel je tam jeden na 3 km2. Jinak auto-
busů jsem potkával hodně, konkrétně můj 
typ zajišťuje především městskou hromad-
nou dopravu, dost provozují i  Crosswaye.  
Islanďané autobusovou dopravu hodně využí- 
vají, v podstatě buď lítají, nebo jezdí autobusy.
Jak tam funguje dopravní policie?
Tam ji v podstatě nevidíte, protože řidiči jsou 
velmi ukáznění. Ale když už udělí pokutu, 
tak to stojí za to! Upozornění na radary jsou 

téměř na každém rohu, ale fyzicky jsem tam 
žádný neviděl. A když už někdo jede rychle, 
nebo předjíždí přes plnou čáru, tak je na-
prosto jasné, že to není Islanďan. Oni jezdí 
spořádaně za sebou a nepředjíždějí se. Já jsem 
si to vyzkoušel na vlastní kůži, když za mnou 
jelo takové pěkné terénní auto a lidi z auto-
busu si ho chtěli vyfotit. Říkal jsem si, při-
brzdím a on nás předjede. Jenže on přibrzdil 
za mnou a  nepředjel mě. Když už jsem jel 
šedesátikilometrovou rychlostí, tak jsem říkal 
cestujícím, že už více opravdu brzdit nemo-
hu, takže si fotku nepořídili. Dokonce jsem 
tam potkal i  liberecké a pardubické značky, 
hodně Čechů si tam ale auta půjčuje, i když 
to není zrovna úplně levné. Místní mají jinou 
životní úroveň, vyšší platy a tomu samozřejmě 
odpovídají rovněž ceny.
Jak je to na Islandu s bydlením, jsou tam 
klasická sídliště v  podobě panelových 
domů jako u nás?
Ano, dalo by se říci, že jsou to sídliště, ale vy-

V

padají úplně jinak než u nás. Jde o sedmipa-
trové domy poskládané u sebe, když je vidíte 
z dálky, tak působí jako „obrázek stromečku“.
Potkalo Vás něco zajímavého, nevšedního?
V průběhu mé cesty se zrovna na Islandu ak-
tivovala sopka a vtipné bylo, že já jsem o tom 
nejprve vůbec nevěděl. Upozornili mě na to až 
moji blízcí, kteří mi psali z Čech, že se tam něco 
takového děje. Byli doslova v panice a volali mi, 
jestli jsem v pořádku a že se nedostanu domů. 
Běžely o  tom sice zprávy na CNN, ale jinak 
žádný povyk kolem toho nebyl. Samozřejmě 
tu situaci pečlivě monitorovaly vrtulníky a na 
protější kopec byla nainstalována kamera, což 
jsme ocenili, protože jsme mohli přímo on-line 
sledovat vývoj. Díky tomu, že sopka byla pod 
ledem, nepadal z ní ani žádný popel. Není ani 
divu, když je 5 km pod zemí. Byla to rarita, 

II. ČáST

„Pršelo tolik, že jsme nemohli nikam jet 
a museli jsme mít náhradní program, protože byl 

vydán zákaz všech cest do vnitrozemí.“

Reykjavik
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Po úspěšných loňských retro jízdách se 
BusLine rozhodl v této tradici pokračovat 
a vypravil své autobusové veterány i letos. 
Cestující mohli zavzpomínat na výlety 
svého mládí každou prázdninovou sobotu 

a díky jízdám v historických vozech typu 
Š 706 RTO nebo ŠL 11 Turist na sebe 
nechali dýchnout retro náladu na trase 
Turnov-Libuň-Jičín v  Českém ráji. Ob-
dobí 60. a 70. let dokreslovaly také dobové 

stejnokroje řidičů, jež cestující lákaly 
k  „retro fotografování“. Navíc v  Libuni 
měli možnost přestoupit na historické 
vlakové spoje, které na retro autobusy 
plynně navazovaly.

BusLine v létě opět vypravil 
AuTOBuSy V ReTRO STyLu

hodně lidí si ji jezdilo fotit a natáčet. Sopka 
dokonce i bouchla a láva se rozlévala 1.000 m3 

za minutu, což je velký objem. Stalo se to ale 
naštěstí hodně daleko od obydlí lidí, přímo ve 
středu ledovce, takže nikomu nic nehrozilo. 
Horší by bylo, pokud by se sopka aktivova-
la přímo pod ledem a ten ledovec rozpárala, 
to by mohlo způsobit velké záplavy. Ty však 
hrozí, i když začne pršet, protože většinou tam 
přímo leje, intenzivně vždy několik dní, takže 
to je problém. Už jsem to zažil, pršelo tolik, 
že jsme nemohli nikam jet a museli jsme mít 
náhradní program, protože byl vydán zákaz 
všech cest do vnitrozemí.
Jedl jste nějaký tradiční islandský pokrm?
Hodně se „poameričtili“ a doslova „ujíždějí“ 
na hamburgerech. Neodolal jsem a dokonce 
jsem navštívil přímo výrobnu jejich „island- 
ských hamburgerů“, které mají tvar čtverce 
a ochutnal ho. V přepočtu na koruny mě vy-
šel na 350 Kč. Také pravidelně v Reykjavíku 
zajdu na velrybu, kterou Vám připraví podle 
chuti – na grilu nebo jako špíz, to je dobrota! 
Výborně upravují i jehněčí, u nás jsem ho ještě 
tak skvělé nejedl. Chovají v podstatě jen mladé 
ovce, ty na jaře vyženou ven a na podzim je 
většinu vybijí. Hodně tam chovají i koně, ale 
když jedou někam na soutěž mimo Island,  
už se nesmí vrátit. Hlídají si to, takže ty nej- 
lepší koně nikam neposílají. Mají i přísné pod-
mínky pro dovoz potravin, nesmíte do země 
dovézt téměř nic. Jinak tradičním islandským 
pokrmem je fermentovaný žralok neboli 
„hákarl“. Já jsem se k  němu poprvé dostal 
v  klášteře, dal mi ho jeden mnich, kterému 
jsem věnoval naši českou vepřovku, a on na 
oplátku mně tuto jejich specialitu. Jsou to 
takové nažloutlé kostičky v krabičce a řeknu 

Vám, hrozně 
to smrdí. Dříve 
bylo na Islan-
du málo jídla, 
a  tak se zásobi-
li na horší časy. 
Postup byl takový, 
že toho žraloka zako-
pali do země a tři měsíce 
ho nechali hnít. Potom ho dali 
na „vzduch“ a vrátili zpět hnít, poté napor-
covali a bylo. Dnes je postup obdobný, jen 
za využití moderních technologií a samozřej- 
mě při dodržení všech hygienických norem. 
Jednou si ho cestující otevřeli v  autobuse 
a museli jsme na dvacet minut odstavit au-
tobus, otevřít všechna okna i dveře a nechat 
ho vyvětrat. Ani ta chuť moc nestojí za to, 
jde o  takovou neslanou nemastnou hmo-
tu. Z  nápojů určitě doporučuji jejich pivo 
Viking. Není to ale jako u  nás, že alkohol 
zakoupíte v každém obchodě s potravinami. 
Tam mají specializované prodejny, a to pou-
ze ve větších městech. V běžných obchodech 
zakoupíte jen slabší pivo s  obsahem 2 %  
alkoholu.

Neuvažujete, že byste se odstěhoval na  
Island? :-)
Ta možnost by tu byla, dokonce jsem už dostal 
i pracovní nabídku. Jezdí tam velká spousta 
turistů, takže každý řidič, který se tam vy-
zná, je pro ně velmi vítaný. Mně je ale dobře 
v Čechách, mám tady rodinu i veškeré zázemí. 
A díky práci v BusLine se podívám i na taková-
to zajímavá místa. •

dopraVa/akTUaliTY
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BuSLINe NOVě 
i v oblastech Ústeckého kraje 

aše společnost byla nejúspěšnější ve veřejné zakázce na zajištění dopravní obslužnosti po dobu deseti let. do těchto oblastí byly 
nakoupeny zcela nové ekologické autobusy sor (9,5 m až 12 m), dále iveco (10,8 m až 12 m) a solaris (15 m). Všechna vozidla 
jsou nízkopodlažní, klimatizovaná a především ekologicky šetrná, protože již splňují normu euro Vi. Velmi nám záleží na bezpečném 

a komfortním zázemí pro naše cestující a pevně věříme, že ho naplníme beze zbytku i v těchto nových oblastech tak, jako ho dnes a denně 
naplňujeme v dalších regionech.

n

známý a velmi populární hitmaker Michal David už přes třicet let vyprodává stadiony,  
sportovní haly, kulturní centra i divadla. 

od ledna 2015 Busline startuje příměstskou dopravu v šesti nových oblastech Ústeckého 
kraje, a to na Děčínsku, Ústecku, lovosicku, lounsku, vejprtsku a podbořansku. 

BusLine na slovenském turné  
MICHALA DAVIDA

akTUaliTY

Z jeho hitů se může těšit nejen české pub-
likum, ale i slovenské. Busline byl u toho, 
když Michal david nadchl fanoušky v rám-
ci svého slovenského classic Tour spolu 
se symfonickým orchestrem, pop-operním 
uskupením la Gioia a vítězkou talentové 
pěvecké soutěže Hlas Československa 
ivannou Bagovou. naše společnost byla 
oficiálním dopravcem již jeho letního turné 
v roce 2013 a i tentokrát si přední český 
popový zpěvák vybral právě Busline.
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BusLine zahájil fungování 
CeNTRáLNíHO DISPeČINKu

plikace eFc umožňuje získat pře-
hled o skutečném pohybu vozidel 
a v případě výkonu na lince 

zároveň určit odchylku od jízdního řádu. 
k tomu využívá data z dvou informačních 
zdrojů, jednak z palubního počítače v auto-
buse, z něhož lze získat informace o právě 
realizovaném výkonu (odchylce od jízdního 
řádu, počtu odbavených cestujících atd.), 
a jednak z modulu Gps pro určení přesné 
polohy vozidla. informace lze zobrazit ne-
jen pro aktuální stav v reálném čase, ale 
je samozřejmě možné je zobrazit zpětně 
včetně příležitosti přehrát si pohyb zvo-
leného vozidla v libovolně daném časo- 
vém úseku. Monitoring lze v současnosti 
provádět u cca 170 vozidel vybavených 
moduly eFc ze středisek v libereckém 
a královéhradeckém kraji a ze střediska 
louny. dispečink získaná data shromažďu-
je a vyhodnocuje. se zjištěnými nedostat-
ky, kam patří zejména nedodržení jízdních 
řádů či trasy, jsou následně seznamováni 
vedoucí středisek a další zainteresované 
osoby. Je tak možné přijmout opatření, 
která mohou napomoci zamezení opako- 
vání zjištěných nedostatků a provedení 
nápravy dříve, než se stanou předmětem 
stížností ze strany cestujících či objed-
natele. V případě, že již ke stížnosti dojde, 
napomáhá centrální dispečink poskytnutím 
podkladů z eFc jejich snazšímu a rychlej-
šímu vyřešení, zároveň může působit jako 
ochránce zájmů dopravce, resp. řidiče 
v případě neoprávněných stížností, kdy 
může snadno prokázat skutečný stav 
události. data z eFc zpracovávaná dis-
pečinkem jsou rovněž cenným zdrojem 
podkladů pro optimalizaci jízdních řádů, 
na základě záznamů z reálného provozu je 
možné identifikovat úseky s nevhodně na-
stavenou jízdní dobou a navrhnout úpravu. 
kromě vyhodnocování již uskutečněného 
provozu lze další rozvoj centrálního dis-
pečinku spatřovat v posílení operativní 
činnosti, jako jsou okamžité zásahy při 
zjištění odchylek od jízdního řádu, zejmé-
na při předčasném odjezdu ze zastávky – 
podjetí, podpora při realizaci vzájemných 
návazností spojů, předávání informací 
o mimořádných situacích - např. uzavírky 
silnic z důvodu nehod apod. Monitoring 
a vyhodnocování pohybu vozidel jsou uplat- 
ňovány v řadě dopravních společností 
a mnohdy jsou dokonce vyžadovány či 
prováděny ze strany objednatele. Zřízením 

centrálního dispečinku a využíváním  
potenciálu moderních technologií jasně 
deklarujeme svůj důraz na poskytování 
kvalitních a spolehlivých služeb pro naše 
klienty. •

a

v první polovině července 2014 byla v naší společnosti zahájena činnost centrálního dispečinku.  
Cílem působení nového útvaru je podpora poskytování vysoké kvality služeb klientům z hlediska 
provozní spolehlivosti spočívající zejména v dodržování jízdních řádů, předepsaných návazností 
a stanovených tras. Hlavním nástrojem užívaným centrálním dispečinkem při výkonu jeho práce  

je dispečerská aplikace eFC (emtest Fleet Control) společnosti eMtest.
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Odstartovali jsme pilotní projekt 
ZáZNAMOVýCH ZAříZeNí V AuTOBuSeCH 

BusLine úspěšně absolvoval dozorový audit
SPOLeČNOSTI DeKRA 

ráce řidičů autobusu je náročná 
a  zodpovědná, denně se starají 
o  to, aby naše cestující dovezli 
bezpečně do cíle. Každý z nás, 

kdo řídí nějaký dopravní prostředek, 
vnímá nejen intenzitu, ale především 
různá úskalí, která současný silniční 
provoz přináší. Naše kolegyně a kolegové 
se s nimi setkávají každý den a mnohdy 
jsou vystavováni velmi nepříjemným 
a nebezpečným situacím ze strany neo-
malených a  nezodpovědných řidičů. 
V  září 2014 byl jeden z  našich řidičů, 
který na trase z  Jablonce nad Nisou 
do Prahy vezl padesát cestujících, vel-
mi nevybíravým způsobem omezován 
v jízdě osobním automobilem, šlo doslo-
va o  „vybržďování“. Na tento způsob 

neomluvitelného chování upozornil štáb 
TV Nova ve své reportáži, v rámci které 
náš řidič poskytnul plné vysvětlení dané 
události. Na základě této nepříjemné 
a  hlavně nebezpečné události se naše 
společnost rozhodla zakoupit záznamová 
zařízení do dálkových autobusů, aby bylo 
možné obdobné situace zdokumentovat. 
Zatím byla záznamová zařízení umístě-
na do autobusů na dálkových linkách: 
Jablonec nad Nisou - Praha, Liberec - 
Jablonec nad Nisou - Turnov - Hradec 
Králové - Brno a  Litoměřice - Praha. 
Jde o  nejexponovanější linky, které 
naše společnost provozuje, a především 
na frekventovaných dálničních tazích, 
kde je veliká pravděpodobnost nebez-
pečných situací. Před samotnou instalací 

palubních kamer bylo samozřejmě nez-
bytné zajistit jejich registraci u  Úřadu 
pro ochranu osobních údajů, aby byly 
používány v  souladu s příslušnou legis-
lativou. Samotné využití těchto zařízení 
si pochvalují nejen řidiči, ale i  vedoucí 
příslušných středisek. „Každý ze své praxe 
dobře víme, jak tristní je dnešní situace na 
silnicích. Naši chlapi denně zodpovídají 
za bezpečnost cestujících a  jsou vystaveni 
mnoha stresovým situacím. Bez toho, aniž 
bychom měli nějaký důkazní materiál, 
jen těžko prokážeme pochybení ze strany 
neohleduplných řidičů, kteří svým cho-
váním ohrožují životy dalších účastníků 
silničního provozu. Jsme rádi, že firma tato 
záznamová zařízení zajistila,“ shodují se 
vedoucí středisek. 

Na  správě byly posuzovány probíhající pro-
cesy ve společnosti, odpovědnost a  povin-
nosti vedení, činnost manažera kvality, řízení 
dokumentací a  analýzy. Předmětem auditu 
byla rovněž oblast personalistiky či agen-
da stížností, tedy jakým způsobem jsou ve-

deny a  především vyřizovány. Dále způsob 
řízení informačního systému, plánování či 
evidence. Předmětem zájmu bylo také řízení 
obchodní činnosti, a to jak v oblasti pravidel-
né, tak i zájezdové dopravy. Další část auditu se 
vztahovala ke střediskům Turnov a Hořice, kde 

po úvodních pohovorech a  představení stře-
disek byly posuzovány podmínky maticové cer-
tifikace, péče o technický stav vozidel a MTZ 
a  řízení provozu autobusové dopravy. Dozo-
rový audit byl ukončen závěrečným pohovorem 
a naše společnost jej absolvovala s úspěchem. 

naše společnost se řadí mezi nejvýznamnější autobusové dopravce v České republice.  
prioritou číslo jedna je pro nás bezpečné cestování našich klientů, kteří s důvěrou  

využívají služeb Busline dnes a denně.

začátkem října 2014 proběhl 1. dozorový audit společnosti Dekra Certifica-
tion, s. r. o., a to jak na správě Busline, tak i na střediscích turnov a Hořice. 

p
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BusLine podpořil kulturní projekt, 
DIVADeLNí PřeDSTAVeNí 

„PříBěH JeDNOHO HRADu“

íky tomuto finančnímu příspěvku 
mohl autor nejen své dílo uvést 
v  život, ale herci hru nazkoušeli 
a  na konci října 2014 se usku-

tečnila i  premiéra představení. Jde o  zcela 
srozumitelnou komedii, jejíž děj se odehrává 
na jednom hradě. Vrtochy jeho pána ho 
přivádějí k různým komickým situacím, a to 
za jediným účelem, aby se zbavil ženy, kterou 
si na své sídlo přivedl. Všechno ale dopadne 
zcela jinak… „Představení vychází z  mých 
zkušeností se ženami, napadlo mě se o ně podělit 
i  s ostatními, tak jsem se rozhodl napsat tuto 
úsměvnou hru. Původně jsem ji začal psát již 
před lety a odložil ji takzvaně do šuplíku, abych se 
k ní po nějaké době zase vrátil, a to vlastně zcela 
náhodou. Hledal jsem v počítači nějaké podkla-
dy a najednou jsem narazil na tento rozpraco-
vaný scénář a začal jsem si ho znovu číst. Docela 
jsem se u toho zasmál, tak jsem se rozhodl dát 
ho přečíst svému kamarádovi, režiséru Karlu 
Soukupovi, který také překládá hry z francouz- 
štiny a  se kterým spolupracuji. On mě pře- 
mluvil k tomu, abych scénář dodělal. Poté jsem  
oslovil s jistým strachem své kolegy herce, a je-
likož se tomu hodně smáli, rozhodli se, že do 
toho půjdou se mnou. Na konci října proběh-
la premiéra hry a tímto bych velmi rád poz-
val všechny zaměstnance společnosti BusLine 
na její další uvedení, která se uskutecní  

na mnoha místech České republiky. Věřím, že 
téma, které bylo, je a  troufám si říci i  bude 
platné v  každé době, a  tím jsou ženy, ne-
jen rozveselí, ale třeba se v  něm i  některá  
divačka pozná. Přijďte se pobavit na tuto  
divadelní komedii, moc rád se s Vámi na jejím 

uvedení potkám,“ dodává s  úsměvem Ivan  
Vyskočil. •

V  hlavních rolích: Lukáš Langmajer, Vero- 
nika Arichteva (Nová), Ernesto Čekan, Anna 
Kulovaná, Jarmil Škvrna a Karel Soukup

naše společnost se dlouhodobě soustředí na společenskou odpovědnost a podporuje nejen  
charitativní, sportovní, ekologické, ale také kulturní projekty. nedávno přispěla v řádu tisíců korun 

na autorské divadelní představení ivana vyskočila „příběh jednoho hradu“. 

V případě zájmu o divadelní představení kontaktujte Nikolu Bradíkovou (e-mail: bradikova@busline.cz nebo mobil: +420 739 541 502), 
rádi Vás budeme informovat o místech, kde se bude „Příběh jednoho hradu“ aktuálně hrát, a také Vám zajistíme vstupenky.

d



nové projekty

KAžDý, KDO Se KOLeM AuT JeN MOTá, Mě ZAJíMá,
říká Lukáš Langmajer,

kterého znáte z filmů Bobule a 2Bobule, Okresní přebor a Okresní přebor, poslední zápas Pepíka Hnátka, Babovřesky, 
Román pro muže, Muži v naději a rovněž ze seriálů Sanitka 2, Ordinace v růžové zahradě  nebo Ulice
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ukáši, chtěla bych se zeptat na au-
torské představení Ivana Vyskočila 
„Příběh jednoho hradu“, ve kterém 
hrajete. Byl jste osloven Ivanem Vys-

kočilem s touto rolí a kývl na ni ihned, zaujal 
Vás tou nabídkou?
Ivanu Vyskočilovi se neodmítá. Mě na tom nej-
více zaujalo, že tu hru napsal i  režíroval. Ještě 
jsme spolupracovali na jiné hře, kterou také 
režíroval a hraje v ní, jde o představení „Mafie 
a city.“ To předcházelo „Příběhu jednoho hradu“ 
a v něm, snad si to mohu dovolit říci, se z nás 
stali přátelé a za to jsem rád. Ivan i já už dobře 
víme, co od sebe můžeme očekávat. Takže Ivan 
si byl moc dobře vědom, s čím na mě jde a co já 
s tím udělám.
Představení jsem viděla a  moc se mi líbilo, 
opravdu jsem se bavila. Vy jste v té hře jedi-
nečný a  je vidět, že Vás role baví. Zasahoval 
jste do scénáře? Přiznám se, že podle toho, jak 
jste si tu roli užíval, jsem měla pocit, že jste do 
ní vložil i svoje nápady a vtipy.
No upřímně řečeno, s ohledem na to přátelství, 
které s Ivanem máme, Ivan velmi rychle pocho-
pil, že text je pro mě základní kostra, ale že se ho 
nedokážu držet tak, jak by si autor přál. Pokud to 

zrovna není Shakespeare, u kterého je povinnost 
dodržet text kvůli jambu, musím ho přetvořit do 
své vlastní „huby“. A také se musím přiznat, že ne 
vždycky si na všechno vzpomenu. To znamená, 
že dost často se mi může stát, že vím, proč tam 
jsem, ale netuším úplně přesně, jaký text bych 
tam měl říct.
Jak dlouho se učíte text na jedno divadelní 
představení?
Text se učím celou dobu, co tu hru hraji. Pří- 
prava trvá po dobu zkoušení, takže třeba měsíc až 
dva. Nechci to znevažovat, ale já se vcelku těžko 
učím texty a někdy se do toho musím více pustit 
a drtit to do sebe, zapisovat si to do té hlavy. Jindy 
se snažím jenom během zkoušek, že si to pojím 
s pohybem, s   akcí, s  tím, co dělá můj kolega, 
a o to lépe si to pamatuji.
V kolika divadelních představeních v součas-
nosti hrajete?
V současnosti aktuálně hraji v pěti věcech. Ono 
to mezi sebou tak různě fluktuuje, přibydou další 
dvě, během pár měsíců třeba zase jedna ubude, 
pořád se něco děje. Naštěstí se mi to textově 
nepřekrývá a ještě jsem nezačal v jedné hře jinou.
Zkoušíte něco nového? Co Vás čeká, připravu-
jete nové projekty?

Teď začnu zkoušet jednu komedii v Plzni a po 
Novém roce se pustím do muzikálu „Přízrak 
Londýna“ v  Divadle Hybernia, což si mys-
lím bude moc hezké. Po delší době mě čeká 
velmi tajemná zvláštní postava, která je pro 
mě v tuto chvíli trochu mírným protikladem 
k  těm troubům a  vtipálkům, které obvykle 
hraji.
V čem hrajete radši, v komediích, nebo ve 
vážnějších žánrech?
Vzhledem k  tomu, že jsem živitelem rodiny, 
hraji nejradši to, za co mi nejvíce zaplatí. Ale 
když to budu hnát do důsledku jakožto umělec, 
tak nejdřív jsem si říkal, že bych moc rád hrál 
tzv. těžké kusy, ale upřímně, dostal jsem se do 
chvíle, kdy jsem si uvědomil, že nejdůležitěj- 
ší je, s kým hrajete. Jestli je Vám s těmi lidmi 
dobře, pak už je jedno, co to bude. Obklopu-
jí Vás totiž nejenom po dobu dvou měsíců 
zkoušení, ale pokud má představení úspěch, 
tak třeba i několika let. A  je strašně důležitý, 
když jsou to bezva lidi, a proto se znovu oslím 
můstkem vracím k tomu, že mě těší dělat věci 
s Ivanem, protože je to fajn člověk.
Chodíte někdy do divadla, máte na to jako 
herec ještě vůbec čas a náladu?

pro Busletter poskytl exkluzivní rozhovor v souvislosti s  účinkováním v komediální divadelní hře “příběh jednoho hradu“.

l
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Nedej bože, i to se může stát (smích). Ale je to 
podobné, jako kdybyste se zeptala řidiče auto-
busu, jestli se chodí svézt se svým kolegou, aby 
viděl, jak on řídí. Asi s  úplným nadšením to 
také nebude…
Pokud srovnáte divadlo s  filmem, jsou to 
samozřejmě dvě odlišné umělecké záleži- 
tosti, ale dá se říci, co Vás baví více?  Divad-
lo je unikátní v tom, že vztah s divákem je 
navázán osobně v danou chvíli.

Vy jste sama řekla, že to jsou dost odlišné věci, 
u obou se hraje jinak a vyžaduje se jinak i  to 
herectví. A já to mám tak, že se mi obě dvě věci 
doplňují vcelku poskrovnu. Nejsem člověk, 
který by šel z role do role nebo z natáčení do 
natáčení tak moc, že by jedno převažovalo 
nad druhým a  že by jedno bylo lepší než to 
druhé. Vzájemně se to doplňuje, bez divadla 
bych jakožto herec žít nemohl, je to můj den-
ní chléb, který je pro mě nezbytností, abych 
se uživil. Natáčení je příjemné zpestření, které 
když je, je veseleji proto, abych nemusel tolik 
večerů trávit v divadle. 
BusLine pomohl divadelnímu představení 
Příběh jednoho hradu. Co na to říkáte, znal 
jste předtím naši společnost a jezdíte někdy 
autobusem?
Jezdím samozřejmě autobusem, protože by-
dlím nedaleko Prahy. Pokud v Praze zkouším, 
je pro mě naprosto zbytečné tam jezdit autem, 
protože mi to trvá o dost déle, než když jedu 
autobusem. S ohledem na to, že auto nemáte 
kde zaparkovat, stojíte s  ním v kolonách, za-
tímco autobus Vás odveze na metro a  metro 
Vás zaveze k divadlu, je pro mě autobus běžný 
dopravní prostředek. Chtěl bych za všechny 

herce moc poděkovat Vaší společnosti za pod-
poru divadelního představení, moc si vážíme 
toho, že se v dnešní době najde firma, jako je ta 
Vaše, která podporuje divadlo.
Co si myslíte o práci řidičů autobusů, která 
je nejen náročná, ale hlavně zodpovědná, 
přeci jen mají za sebou několik desítek 
cestujících. Zamyslel jste se někdy nad tím, 
co práce řidiče všechno obnáší?
Moje obrovská láska je auto, je pro mě o dost 

víc než jen dopravní prostředek. Už jako malý 
kluk jsem si přál závodit v autě nebo řídit ka-
mion nebo auta opravovat. A tudíž každý, kdo 
se kolem aut jen motá, mě zajímá. Co se týče 
dopravních hromadných prostředků, ať jsou 
to autobusy, jako máte Vy, nebo i  tramvaje, 
tak jejich řidiče nesmírně obdivuji. Musím 
na rovinu říct, že já jen když vezu moji rodi-
nu, mám strach. A ti řidiči denně vozí stovky 
dalších a  lidi jim věří, že se nic nestane, že je 
dovezou vždycky do cíle. Ať je jakékoliv počasí, 
ať se cokoliv děje, ať je jakákoliv špička, zkrát-
ka za každých okolností. Musí to zvládnout 
a nesou zodpovědnost za to, že vezou dalších 
padesát nebo sto cestujících. Takže já před nimi 
smekám, i když samozřejmě ne vždy jsou dobře 
naladěni, ale to je společnost od společnosti. 
Věřím, že BusLine se tohle netýká.
BusLine jako jediná společnost v  ČR 
provozuje bezpečné autobusy pro děti. 
V současnosti máme dva takové, „Berušku“ 
– patrony jsou Gabriela Partyšová a  Ivan  
Vyskočil, a  druhý „Mikeš“ – patrony jsou  
Veronika Arichteva (Nová) a  Karel Roden. 
Vy máte děti, co na takové bezpečné auto-
busy říkáte?

Jsem rád, že jste přišli s  takovým výborným 
nápadem. Jak je možné, že nikdo neřeší, 
když já v  autě ze zákona musím mít dětskou 
sedačku a  musíme být všichni připoutaní, 
ale když jedu s dítětem v autobuse, tak to po 
mně nikdo nechce? A těší mě, že aniž by Vás 
k  tomu někdo nutil, řekli jste si, „chceme to 
jinak“. A snad ta první vlaštovka donutí i další, 
aby v  tom pokračovali. Je jenom dobře, že se 

budeme snažit děti chránit, a závisí na nás, na 
dospělých, abychom pro ně něco udělali. Na 
lidech, kteří vedou takovou firmu jako tu Vaši 
a kteří by nám ukazovali cestu. My „dole“ s tím 
zas až tolik neuděláme, ale ti, kteří nás vozí 
a  nabídnou takovou možnost, dělají jenom 
dobře a díky bohu za ty dary. 
Blíží se čas adventu, jak Vy trávíte vánoční čas? 
Já se moc těším, s ohledem na to, že mám dvou-
letého chlapečka, který bude vnímat o dost více 
než minulý rok. Připravíme pro něho krásný 
stromeček a  Vánoce budeme trávit společně, 
přijede totiž moje maminka a maminka mojí 
ženy a  budeme se oddávat slavnostnímu 
„obžerství“. Těším se, že snad nám bude všem 
dobře, že budeme chodit ven a  koukat se 
kolem sebe, protože Vánoce jsou jedna z mála 
chvil, kdy všichni lidi bez ohledu na politickou 
příslušnost, věk a národnost jsou k sobě milej- 
ší. Tuhle atmosféru se budeme snažit nasávat 
a mít se společně rádi. O nic víc nám nejde a už 
jen to je hodně. 
A ještě nějaké přání do nového roku našim 
chlapům šoférům, co byste jim vzkázal?
Já bych jim moc popřál pevné nervy a ať je čeští 
řidiči moc nes…štvou (smích). •

„Jezdím samozřejmě autobusem,  
protože bydlím nedaleko Prahy.  

Pokud v Praze zkouším, je pro mě naprosto 
zbytečné tam jezdit autem, protože mi  

to trvá o dost déle, než když jedu autobusem.“
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Busline se na jaře 2014 zapojil do tradiční akce „Muzejní noc pod Ještědem“, v rámci které svezl  
v historických autobusech na trase z liberce do Jablonce nad nisou a zpět stovky cestujících.  

v roli průvodčích se představili známí herci - veronika arichteva (nová), kterou diváci 
znají z úspěšného televizního seriálu „první republika“, a ivan vyskočil, jenž nyní baví publikum 

v divadelních představeních „Mafie a city“ a „příběh jednoho hradu“.

Vyhlídkové retro jízdy BusLine   
PřILáKALy STOVKy NáVŠTěVNíKů 

Muzejní noci

„Akce jsem se v  roli průvodčího 
zúčastnil už vloni a  opět jsem byl 
mile překvapen velikým zájmem 
ze strany veřejnosti o  autobusové 
veterány společnosti BusLine. V pod-
statě všechny jízdy byly doslova 
přecpané, což dokazuje, že lidé mají 
zájem zavzpomínat si na historii 
cestování mého mládí. Byli velmi 
trpěliví a přišli si počkat na odjezd 
i půl hodiny předem, aby si zabrali 
místa na sezení, protože polovina 
pasažérů musela za jízdy stát. Já 
jsem těmito i ještě staršími autobusy 
jezdil, takže mi znovu připomněly 
třeba i  cesty na představení s  Di-
vadlem S. K. Neumanna,“ uvedl 
akci s  úsměvem Ivan Vyskočil. 
„Jsem velmi příjemně překvapená 
z takového zájmu ze strany veřejnos-
ti o jízdy historickými autobusy. Ale 
je to pochopitelné, protože kde jinde 
mají lidé možnost se v takovém vete-
ránu zdarma provézt? Pro mě retro 
jízdy nejsou ničím novým, protože 

jedním historickým autobusem od 
společnosti BusLine jsem jela v rám-
ci přípravy seriálu „Vyprávěj“, když 
jsme točili cestu do Itálie. Jedno 
historické vozidlo jsem dokonce už 

i řídila, samozřejmě jen osobní, a to 
při natáčení seriálu „První republi-
ka“. Dokonce jsem dostala velikou 
pochvalu od jeho majitele, že na 
ženu jsem si vedla skvěle, protože 

se původně bál, abych s autem něco 
nevyvedla,“ dodala známá herečka 
Veronika Arichteva (Nová). 
První jízda startovala v  15:00 
v Liberci od Severočeského muzea 
a  pokračovala do Jablonce nad 
Nisou k  Muzeu skla a  bižuterie. 
Ve všech kulturních zařízeních, 
která se do akce zapojila, byl pro 

návštěvníky připraven bohatý 
kulturní program. A  to jak pro 
dospělé, tak i  děti. Letos mohli 
účastníci Muzejní noci absolvovat 
podstatně více retro jízd než vloni, 
historické autobusy je z  Liberce  
do Jablonce nad Nisou a zpět pro- 
vezly celkem devětkrát. Poslední 
jízda zakončila akci před půlnocí. •

konanÉ akce

V roli průvodčích se účastníkům akce představili 
známí herci Veronika Arichteva (Nová) a Ivan Vysočil
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naše společnost se již pošesté zapojila do akce „Den s historickými autobusy“, která se konala ve 
spolupráci s městem v sobotu 20. září v České lípě. návštěvníci se mohli svézt zdarma nejen několi-

ka typy historických vozů, ale rovněž autobusy městské hromadné dopravy.

 rámci letošního 6. ročníku 
jsme pro účastníky akce připra- 
vili okružní jízdy ve čtyřech his-
torických autobusech: Praga RND, 
Škoda 706 RTO lux, Škoda 706 

RTTN s návěsem Karosa NO 80 a Škoda 706 
RTO MTZ. Díky této netradiční události s námi 
mohli návštěvníci nejen zavzpomínat na his-
torii cestování, ale rovněž posoudit přednosti 
a výhody autobusové dopravy, která pro ně byla 
po celý den zdarma. Historické autobusy před-
stavujeme veřejnosti poměrně často v rámci 
pořádání různých akcí, objednat si jejich služby 
ale může i jednotlivec. Jeden z vozů se v roce 
2012 objevil i v oblíbeném českém seriálu 
„Vyprávěj“, sdělil generální ředitel společnos-
ti Busline a. s. Tomáš roubiček. Ti, kteří den 
s historickými autobusy navštívili, se mohli svézt 
ve čtyřech retro autobusech, přičemž každý 
z nich měl vytyčenou vlastní trasu. Většina 
z nich startovala na nástupní zastávce Banco 
a nejdelší vyhlídkový okruh měřil 6 km. 

nejstarším autobusovým veteránem na akci 
byla bezpochyby pragovka rnd z roku 1945, 
do které je možné usadit 17 cestujících a je tam 
22 míst k stání. Velkou raritou byla Škoda 706 
rTTn s návěsem karosa no 80, o kterou díky 
nejvyššímu počtu míst k sezení byl ze strany 
cestujících velký zájem. do tohoto veteránu 
lze totiž usadit až 51 cestujících a disponuje 29 
místy k stání. návštěvníci mohli rovněž využít 
městské autobusové dopravy, která byla v den 
konání akce zdarma. na své si přišly i děti, které 
dostaly malý dárek v podobě balónku a slad-
kosti. „Událost sklidila veliký zájem u široké 
veřejnosti, během dne jsme přepravili cca 3.500 
cestujících, nejvíce v dopoledních hodinách. 
Vedle autobusových veteránů si mohli zájem-
ci také prohlédnout dva reprezentanty mo-
derní autobusové dopravy. V prostorách před 
Bancem jsme vystavili Man Regio, který jezdí 
na lince Varnsdorf – Česká Lípa – Praha, a dále 
městský vůz SOR BN 10,5,“ doplnil Jaroslav 
semler, dopravní ředitel Busline a. s.  

adšenci retro auto-
busů měli možnost 
zavzpomínat na 
historii cestování, 
ale také posou-

dit výkon historických autobusů, 
které spolu s nimi vystoupaly 
až téměř k samotnému vysílači 
Ještěd. „Historické autobusy 
patří mezi sběratelské klenoty 
naší společnosti a využíváme je 
především k vyhlídkovým jízdám 
v rámci pořádání různých akcí pro 
veřejnost, objednat si jejich služby 
ale může i jednotlivec. Pravidelně 
je představujeme během letních 
měsíců na speciální retro lince na 
Jičínsku. Dnes jsme s nimi pro- 
vezli jak návštěvníky „Oslav Ještě-
du“, tak i akce „Den s historickými 
autobusy“ pořádané v České Lípě,“ 
sdělil Jakub Vyskočil, předseda 

představenstva Busline a. s. první 
jízda startovala v 9:25 hod. z parko-
viště pod kabinovou lanovou 
dráhou na parkoviště u Ještědky 
a zpět. autobusy Škoda 706 rTo 
– JelcZ z roku 1968 a Šl 11 Turist 
z roku 1972 jezdily v půlhodinových 
intervalech, poslední jízda se kona-
la v 17:30 hod. a celkem najezdily 
160 km. skoro na samotný vrchol 
a zpět se svezly stovky účastníků 
akce a zájem o jízdy byl opravdu 
veliký, cestující obsadili vozy téměř 
pokaždé do posledního místa.
Tentokrát poprvé jsme na akci 
představili skutečně bezpečný 
autobus pro děti „Mikeš“, který 
byl v březnu 2014 uveden 
do provozu patrony Veroni- 
kou arichtevou (novou) a karlem 
rodenem. Jde o již druhý speciál-
ní autobus a Busline chce do bu-

doucna vytvořit flotilu těchto bez-
pečných vozů. „Je skvělé, že se 
konečně někdo stará o bezpečnost 
našich dětí v autobusech, protože 
všichni se zajímají jen o dětské 
sedačky v osobních autech, to je 
samozřejmost. Určitě Váš bez-
pečný autobus doporučíme v ma-
teřské škole našeho synka,“ svěřila 
se maminka eva z liberce. Zájem-
ci si mohli prohlédnout exteriér i in-
teriér autobusu a samozřejmě si 
vyzkoušet také upnutí dítěte do 
bezpečné sedačky. 
novinkou také bylo interaktivní 
divadelní představení pro děti 
„autobusová pohádka“, které ne-
jen dětem, ale i jejich rodičům 
zahráli v severočeském muzeu 
herci a současně autoři ivan  
Vyskočil, Martin sochor a Hana 
Baroňová. „Dnes poprvé po uve-

dení premiéry této pohádky jsme 
měli možnost představit ji v tak 
slavnostních a krásných pros-
torech Severočeského muzea 
v Liberci. Doposud jsme divadelní 
představení hráli v mateřských 
školách a minulý víkend rovněž pro 
stovky diváků na Festivalu Jičín – 
město pohádky. Bavili se nejen 
děti, ale i dospělí, a to je pro nás 
opravdu veliká poklona,“ sdělil ivan 
Vyskočil.

BusLine provezl 3.500 návštěvníků akce 
DeN S HISTORICKýMI AuTOBuSy V ČeSKé LíPě
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v sobotu 20. září jsme v rámci oslav Ještědu provezli stovky účast-
níků akce v autobusových veteránech, ale také představili skutečně 
bezpečný autobus pro děti „Mikeš“ a pobavili nejen dětské publikum 
autobusovou pohádkou. 

BusLine v rámci Oslav Ještědu představil 
HISTORII I BuDOuCNOST CeSTOVáNí
a pobavil Autobusovou pohádkou 

„
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ohled Miloše Körbera, 
vedoucího střediska 
Semily: Přínos naše-
ho kolegy Bohouše je 

významný, protože přichází s mno-
ha vylepšeními. Jde především 
o opravy retardérů, které jsme dříve 
museli nakupovat zcela nové. Díky 
němu je ale dnes už dokážeme ge- 
nerálkovat sami, a to pro všechna 
střediska. To samozřejmě umožňu-
je společnosti BusLine úsporu 
v  několika desítkách tisíc korun, 
takže konečná částka za opravu 
nás přijde zhruba na polovinu. 
Dokonce tento servis nabízíme už 
i externím zákazníkům. Další jeho 
činností jsou renovace „nábojů 
kol“, kde je úspora ještě větší, až  
90 % z celkové ceny. To samozřej-
mě značkové servisy vůbec neřeší, 
ty je rovnou vyhodí a nezabývají 

se tím. To samé je např. v případě 
čepů předních náprav, kde zase 
dokážeme firmě ušetřit 90 % 
z pořizovací ceny, což představu-
je desítky tisíc. Také se zabývá  
opravami kondenzátorů na kli-
matizace nebo spojek na kompre-
sory, a  to všechno zvládá úplně 
sám. Ale je s tím spojeno hodně 
práce a já osobně si tohoto přístu-
pu našeho kolegy velmi cením. 
Jak dlouho pracujete v BusLine 
a jaká je Vaše denní náplň práce?
V BusLine jsem od roku 2006 
a jsem pořád na stejné pracovní 
pozici. Už na začátku jsem na-
stupoval s  tím, že budu zastu- 
povat mistra, a  to vykonávám 
doteď. Nejprve jsem dělal techni- 
ka pro měření emisí, k  tomu 
potom ale přibyly další činnos-
ti, jako jsou revize a opravy kli-

matizací autobusů, a to na všech 
typech značek používaných 
v ČR, které BusLine provozuje 
v rámci svého vozového parku. 
Jde o  osm druhů klimatizací 
a bezpočet jejich verzí. Jinak já 
jsem vyučený opravář zeměděl-
ských strojů a  BusLine je můj 
třetí zaměstnavatel. Nejprve 
jsem pracoval v  Zemědělském 
družstvu Jizera a už tam jsem si 
stroje opravoval sám. Devět let 
jsem vykonával vedoucího na 
pile. A musím říci, že na závěr 
pracovního života jsem udělal 
to nejlepší, co jsem mohl. Jsem 
tady spokojený. Občas musím 
sice pracovat i  o  víkendu, ale 
pokud nejsou komplikace, tak 
pracuji v týdnu a část odpoledne 
a  večer mám volný, za to jsem 
rád.

Je potřeba se v té Vaší odbornosti 
dál proškolovat, nebo vycházíte 
hlavně z praktických zkušeností?
Více méně jde o  praxi získanou 
v  provozu. Školení je především 
zaměřeno na ekologii. A  jinak 
většinou získávám informace od 
kolegů z oboru, dále z internetu, ze 
servisů a na spoustu věcí si přijdu 
sám tzv. za běhu. 
Co Vás baví ve volném čase, jaké 
jsou Vaše koníčky?
To mně ani nebudete věřit, jaké 
já pěstuji koníčky (úsměv). Doma 
mám totiž hospodářství a  také 
spoustu zemědělské techniky. 
Mám třeba čtyři býčky, samozřej-
mě mi s  tím pomáhá manželka. 
Takže já mám pořád co dělat. Dále 
se věnuji myslivosti, skolil jsem tře-
ba i prase, ale hlavní je samozřejmě 
honitba srnčí zvěře.  

BuSLINe NeNí JeN AuTOBuSOVá DOPRAVA

BuSLINe POSíLIL O NOVé TOP MANAžeRy

Busline není pouze o autobusové dopravě, naše společnost nabízí i další služby a jednou z nich 
je opravárenství na našich dílnách. Máme servisní zastoupení např. pro značky iveco, sor, Man 
či tedom. kolegové na dílnách se především starají o to, aby naše autobusy na všech střediscích 

byly v co nejkratším možném čase opraveny a dále aby byly udržovány v odpovídajícím technickém 
stavu. naším cílem je, abychom tento kvalitní servis dokázali do budoucna poskytovat i externím 

zákazníkům, a tím se stali konkurenceschopnými. v následujícím rozhovoru vám chceme představit 
pana Bohumila lampu ze střediska semily, který díky svým opravárenským dovednostem dokáže 

uspořit naší společnosti nemalé finanční prostředky.

naše společnost se stále rozvíjí a maximálně se snaží o zvyšování efektivity řízení.  
v Busline na podzim 2014 došlo k organizační změně, kdy vznikla nová divize dílen  

a opravárenství, která má za cíl sjednotit veškeré dílenské zázemí do samostatného úseku, 
a díky tomu zefektivnit jeho fungování. Cílem jsou výkonnější opravy s důrazem na prevenci 
a předcházení poruchám na vozidlech, dále je nezbytné vybavit dílny do konkurenceschopné 

 roviny vzhledem k ostatním servisům na trhu a zajistit větší počet externích zakázek za 
účelem zvyšování zisků divize.  také byla obsazena pozice personální ředitelky,  

jejímž úkolem je především implementace personálních projektů, jako je příprava  
personálního plánu a auditu, vytvoření kompetenčních schémat apod.

p

pozici ředitele divize dílen a opravárenství obsadil 
pan Ing. Lukáš Staníček, který má bohaté pra-
covní zkušenosti v dané oblasti. několik let působil 
ve společnostech se zaměřením právě na oblast 
opravárenství, ve kterých zajišťoval tuto činnost 
společně s technologickou přípravou výroby, vy-
hledáváním zakázek v Čr i zahraničí, včetně samotné 
realizace zakázek a vyjednávání s dodavateli i zákaz- 
níky. dále vedl speciální projekty se zaměřením na 
přestavby vozidel – pojízdné knihovny, speciální 
měřicí vozidla, do jeho gesce také spadalo řešení 

oprav v subservisech a vedení autorizovaného servisu iveco. Zodpovídal za 
plnění plánů a zejména výsledků divize, stanovování kapacitních možností 
výroby, optimalizaci nákladů výroby a opravárenských činností, včetně tvor-
by analýz informačního systému pro odváděcí práce. 

pozici personální ředitelky obsadila paní 
Mgr. Vlasta Sloupová, která se v per-
sonální oblasti profiluje již řadu let. půso-
bila jako Hr Manager (Hr – Human 
resources = lidské zdroje) v několika 
společnostech, ve kterých zodpovídala 
za nastavení a implementaci Hr pro-
cesů a korporátní politiky, vzdělávacích 
systémů, personálního forecastingu a re-
portingu, zkušenosti má i v oblasti kolek-
tivního vyjednávání. dále zajišťovala kom-

pletní inovaci vnitřních právních předpisů Hr a zodpovídala za 
implementaci nových Hr softwarů. nedílnou součástí její agendy 
byla také příprava personálních auditů. Zkušenosti má ale i s pro-
jekty esF (evropský sociální fond). 
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Dressler liBor 
• Jablonec nad Nisou • řidič autobusu • 24.8.1964
sCHolz karel 
• Jilemnice • řidič autobusu • 15.9.1964
sCHäFer pavel 
• Ústí nad Labem • řidič autobusu • 20.9.1964
MaCHáČek Jiří 
• Turnov • řidič autobusu • 29.9.1964
DráHa František 
• Liberec • řidič autobusu • 30.9.1964
troJánek Jiří 
• Jičín • řidič autobusu • 19.10.1964
Horák Jiří 
• Jičín • řidič autobusu • 29.10.1964
trnková Jitka 
• Ústí nad Labem • referentka informační kanceláře 
 • 16.11.1964
Musil luBoMír 
• Žatec • řidič autobusu • 26.11.1964

50g    h 

trnková eva 
• Jičín • referentka informační kanceláře • 2.7.1959
CHraMosta laDislav 
• Liberec • řidič autobusu • 17.7.1959
egerMaJer Jaroslav
• Česká Lípa • řidič autobusu • 15.7.1959
pszYk Jan 
• Jablonec nad Nisou • řidič autobusu • 18.7.1959
seDláČek viktor 
• Jilemnice • vrátný • 14.8.1959
nesvaDBa karel 
• Jilemnice • řidič autobusu • 23.10.1959
Müller váClav 
• Turnov • řidič autobusu • 29.10.1959
WilDMan Jiří 
• Česká Lípa • řidič autobusu • 01.11.1959
seDláČek luDěk 
• Hořice • řidič autobusu • 04.12.1959

55g    h 

kosina váClav 
• Semily • řidič autobusu • 13.7.1954
zuBatý JoseF 
• Turnov • řidič autobusu • 25.7.1954
MaCHková Hana 
• Hořice • referentka cestovní kanceláře • 30.7.1954
ČeCH vlaDiMír 
• Jičín • řidič autobusu • 1.8.1954
Jonáš petr 
• Liberec • řidič autobusu • 2.8.1954
FeJFar luBoMír 
• Semily • řidič autobusu • 6.8.1954
groF Jaroslav 
• Semily • řidič autobusu • 12.9.1954
FrüHBauer DraHoMír 
• Česká Lípa • řidič autobusu • 14.9.1954
sMetana váClav 
• Semily • dílenský mistr • 23.9.1954
rYCHetník Miroslav 
• Semily • vrátný - ostraha objektu • 25.10.1954
Dvořák Milan 
• Litoměřice • řidič autobusu • 29.10.1954
JaneČek Miloslav 
• Hořice • řidič autobusu • 03.11.1954
JanDa BoHuslav 
• Liberec • řidič autobusu • 19.11.1954
solDát laDislav 
• Jablonec nad Nisou • řidič autobusu • 28.12.1954

60g    h 

kunkela šteFan 
• Jablonec nad Nisou • řidič autobusu • 31.8.1949
záMeČník JoseF 
• Hořice • řidič autobusu • 21.9.1949
HlaDík vlaDiMír 
• Litoměřice • řidič autobusu • 29.9.1949
kuBík stanislav 
• Litoměřice • řidič autobusu • 03.10.1949
votruBa vlaDiMír 
• Hořice • řidič autobusu • 04.10.1949
palDus zDeněk 
• Jablonec nad Nisou • řidič autobusu • 05.12.1949

65g    h ŽiVoTníJubilea

2 000 000 • kliMeš Jiří • Jičín
1 500 000 • rYCHtr Miloslav • Jilemnice
1 000 000 • novák Martin • Jablonec nad Nisou
   500 000 • CvrČek JoseF • Jablonec nad Nisou
   500 000 • váClavík Miroslav • Jablonec nad Nisou
   500 000 • solDát laDislav • Jablonec nad Nisou
   500 000 • nevoral antonín • Jilemnice
   500 000 • Bittner ervín • Semily
   500 000 • šiMon JoseF • Varnsdorf

UJeTÉKilometry

pracoVníJubilea

20g    h 
vašák BoHuMír • Jablonec nad Nisou • opravář
HaMpl vlaDiMír • Jilemnice • řidič autobusu
sMeták petr • Hořice • vrátný - ostraha objektu
laCinová pavla • Jablonec nad Nisou • pokladní
MeJsnar vlaDiMír • Semily • řidič autobusu
ruta Jan • Turnov • řidič autobusu
kratoCHvíl váClav • Rokytnice nad Jizerou 
• řidič autobusu

HlušiČková zlata • Jablonec nad Nisou • uklízečka
Dietl Jiří • Jablonec nad Nisou • řidič autobusu
erBen Jaroslav • Jablonec nad Nisou • řidič autobusu
Janovský Jaroslav • Jablonec nad Nisou 
• technik sor, iVeco
Dostrašil Jaroslav • Semily • řidič autobusu

g    h 30
vít ivan • Jablonec nad Nisou • opravář
DouBek petr • Rokytnice nad Jizerou • řidič autobusu
kůžel vratislav • Jičín • řidič autobusu
Brožek Jiří • Jablonec nad Nisou • řidič autobusu
HalaMová Jana • Semily • účetní

g    h 35

veverková šárka • Jablonec nad Nisou 
• fakturantka
kroupa luBoš • Turnov • řidič autobusu
HeřMánek petr • Jablonec nad Nisou 
• řidič autobusu

g    h 25

BouDa Jan • Jablonec nad Nisou • řidič autobusu
pošepný Jiří • Jilemnice • řidič autobusu
pszYk Jan • Jablonec nad nisou • řidič autobusug    h 40

kořínek Daniel • Jičín • řidič autobusu
revaJ Martin • Jablonec nad Nisou • řidič autobusu 
polák Miloš • Jičín • řidič autobusu
valeš roMan • Jablonec nad Nisou • řidič autobusu
HoleC luBoš • Jilemnice • řidič autobusu

g    h 10

g    h 45 iMBr JoseF • Jablonec nad Nisou • řidič autobusu
král laDislav • Jablonec nad Nisou • řidič autobusu

vzhledem k tomu, že setkání vedení společnosti s jubilanty se uskutečnilo až po uzávěrce 
časopisu, budeme vás o něm podrobněji informovat v letním čísle Busletteru.
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omunikace donedáv-
na příliš nefungovala, 
a  proto jsem se roz-
hodl na tom zapra-
covat. Abych v  této 

funkci mohl kvalitně působit, 
klást argumenty a  přesvědčovat, 
uvědomil jsem si, že musím chod 
společnosti pochopit. Ono totiž 
„vyřvávat“ na šoférce, že je všech-
no špatně a všichni jsou hloupí, 
je naprosto nejjednodušší způsob 
argumentace, ale nevystačí Vám 
ani na první jednání s někým, kdo 
se v  problematice vyzná. Věřte 
tomu, že to bylo, jako bych stál 
před obrovskou skálou a nevěděl, 
kudy na ni začít lézt. Nebudu zde 
popisovat, co všechno jsem musel 
přečíst a pochopit, ale musím na 
rovinu přiznat, že čím více člověk 
vidí dovnitř procesů a fungování 
firmy, zjistí, že věci opravdu nej-
sou tak černobílé, jak se na první 
pohled jeví optikou zaměstnance, 
jehož hlavním posláním je práce 
řidiče autobusu. A  i  kdyby se 
třeba chtěl o ty věci zajímat, tak 
k podstatě se nedostane, protože 
při svém pracovním nasazení na 
to zkrátka nenajde čas. A tuto roli 
se tedy snažím plnit já, přibližuji 
lidem souvislosti a poskytuji jim 
co nejvíce informací. Mrzí mě ale, 
že někdy se „novinky“ dozvídám 
až právě od šoférů, a to si myslím 
není dobré. Jedni z  prvních by-
chom je měli vědět my, zástupci 
odborů. V  tomto směru vidím 
pozitivně příslib nové personální 
ředitelky a celkově top manažerů. 
Podařilo se mi s  nimi navázat 
pozitivní komunikaci a  infor-
mace konečně začínají proudit 
k  nim i  od nás. Bohužel to jde 
pomaleji, než bych si přál, pro-
tože problematika tak velkého 
kolosu, jaký představuje BusLine, 
je opravdu velmi složitá. Do 
budoucna doufám, že ať už pů-
jde o  jízdní řády, nebo stížnosti, 
zkrátka cokoliv, co se týká našich 
řidičů, budeme u  toho. Je pro 

nás důležité, abychom u projed-
návání těchto záležitostí byli od 
začátku. To mělo probíhat už 
dříve a  vždy jsem to viděl jako 
velkou chybu.

TVORBA JíZDNíCH řáDů
Jízdní řády jsou ve většině případů 
velkým tématem diskuse všech 
řidičů. Často je zmiňován do-
pravní úsek, často se nadává na 
toho či onoho. Víte ale, že jízdní 
řády jsou vymýšleny a  zadávány 
společnosti BusLine koordináto-
ry dopravy jednotlivých krajů? 
Jsou předpracovány zadavate-
lem a  BusLine je nucen se jim 
podřídit. Jízdní řád je zadavate-
lem stanoven a náš dopravní úsek 
se po zbytek roku pokouší domlu- 
vit s krajem úlevy pro řidiče tak, 
aby to pro nás bylo přijatelné. Do 
budoucna bychom tedy chtěli 
být v užším kontaktu s naším do-
pravním oddělením a pokusit se 
tam, kde to jde a kde je možné 
udělat nějaké ústupky vůči ob-
jednateli, vyjednat přijatelné 
úpravy pro naše řidiče. My do 
toho samozřejmě nechceme ně-
jak výrazně zasahovat, protože to 
prostě a jednoduše nejde. Někdo 
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BuDe TO BOJ, ALe Já HO SVeDu…
Článek Jiřího Kuchynky

Hlavním posláním funkce uvolněného předsedy zo sD ČMkos Jablonec nisou, 
kterou vykonávám od července 2014, je navázání intenzivnější komunikace mezi vedením 

společnosti a zaměstnanci a také zajištění pravidelného přenosu informací. 

na kraji to tak společnosti zadal 
a firma se musí podřídit. Ale tam, 
kde to jen trochu jde a je možné 
myslet i na řidiče, na to, že by mohl 
mít přestávku, třeba v místě, kde 
bydlí, a mohl si tedy vyřídit svoje 
věci, se pokusíme tyto změny do 
jízdního řádu zakomponovat. Na 
druhou stranu je to opět o komu-
nikaci. Tyto věci se od Vás musím 
dozvědět, abych na nich mohl 
pracovat.  
Dostal jsem se i k zadávací doku-
mentaci jedné z nejmenovaných 
veřejných soutěží. Jde o  soupis 
požadavků, co všechno objed-
navatel chce po uchazeči v  rám-
ci zakázky, aby splnil. A  věřte 
tomu, nestačil jsem se divit. Jen 
tak pro zasmání, jeden zadavatel 
požadoval autobus, který se nevy-
rábí. Jiný zadavatel zase požaduje 
obrovské autobusy, které budou 
jezdit v horách soutěskami mezi 
domečky, a věřím, že si ti řidiči, až 
bude zima a bude to klouzat, mák- 
nou, a to nejen řidiči, ale později 
i chlapi na našich dílnách. 

úSPORA POHONNýCH
HMOT
Co se týče spotřeby pohonných 

hmot, tak přes 80 % řidičů ze 
skoro sedmi set po celé republice 
je pravidelně odměňováno za je-
jich úsporu. Takže to není o tom, 
že spořit nejde, je to o tom, že na 
lepších úsporách musíme praco-
vat tam, kde je propal zapříčiněn 
nějakým technickým stavem, 
a  řešit ten problém. Kde úspora 
lidem prostě nejde, tam je třeba 
je to naučit.

SITuACe NA 
STřeDISCíCH
Od doby, co jsem ve funkci, 
mám konečně čas jezdit po všech 
našich střediscích a vždy narážíme 
na stejné problémy, které trápí 
naše řidiče. Upřímně řečeno, ty 
problémy jsou asi u všech řidičů 
na celém světě podobné. Částečně 
je to tím, že se nikdy nikdo nezají-
mal o to, jak některé věci kvalitně 
vysvětlit, ale také někdy proto, že 
hlas jednotlivce směrem k  nad-
řízenému nebyl dostatečně silný, 
aby se něco změnilo. Doufám, že 
ten můj hlas bude silný dost, a už 
teď za moje nedlouhé působení 
vidím významný posun v komu-
nikaci směrem k  nám, řidičům. 
Inicioval jsem mnoho změn 
a donutil jsem vedení, aby se nad 
jednotlivými problematikami 
zamysleli. Například jsem vyvolal 
změnu výpočtu normy na PHM, 
na které v současné době pracu-
je provozní ředitel. Mým cílem 
je, aby odměňování za úsporu 
PHM bylo spravedlivé a  srozu-
mitelné. Vítám takové věci, jako 
je např. školení ekonomické jízdy 
řidičů, které provádí naši od-
borníci. Tato školení prokazatel-
ně přináší svoje ovoce. Některým 
řidičům se to sice nemusí líbit, ale 
úspora PHM je vidět. 
Dalším problémem, se kterými 
se řidiči denně setkávají, je sociál-
ní zázemí. Například na Jablo-
necku se to týká jak MHD, tak 
i okolních obcí, jako jsou Janov, 
Bedřichov a Lučany. Rovněž jsem 

„Za pozitivní považuji benefity, které společnost  
BusLine svým zaměstnancům poskytuje, a také se  
to snažím svým kolegyním a kolegům vysvětlovat.“
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se byl podívat v Železném Brodě, 
kde se, doufám, situace změní 
díky rekonstrukci autobusového 
nádraží, v  rámci které byl vybu-
dován i  nový terminál. Tristní 
situace je ovšem na středisku 
v Jičíně, kde není žádné sociální 
zařízení, takže tam se musí situ-
ace akutně řešit. Na dobré cestě 
je to v  Tanvaldu, kde má naše 
společnost pronajatou část bu-
dovy Seby Tanvald a  postupně 
by mělo dojít k  rekonstrukci 
těchto prostor. Jsou to malé věci, 
nad kterými je snadné mávnout 
rukou, ale já bych se chtěl starat 
i  o  „drobnosti“, které člověku 
zpříjemní anebo minimálně  
nezkazí den.  

BeNeFITy
Za pozitivní považuji benefity, 
které společnost BusLine svým 
zaměstnancům poskytuje, a  také 
se to snažím svým kolegyním 
a  kolegům vysvětlovat. Ať to je 
stravné, příspěvek na ubytování, 
penzijní připojištění, jízdní 
výhody pro zaměstnance a  jejich 
rodinné příslušníky, školení, od-
měny za pracovní a životní jubi-
lea, sociální fond, tak i  pracovní 
oblečení. Zde jsme došli i  k po-
sunu, protože se nám podařilo 
s  vedením společnosti vyjednat 
letní variantu oblečení, která 
bude příznivá především pro 
řidiče jezdící v  letních měsících 
v neklimatizovaných autobusech. 
Jde o bavlněné polokošile v bílém 
provedení, samozřejmě s  logem 
společnosti, dále letní varian-
ta kalhot, na které bude vybrán 
vhodnější materiál. Posun jsme 
rovněž učinili i v případě stížnos-
tí na řidiče, které budou vždy 
projednávány za účasti odborů. 
Budeme usilovat o to, aby takové 
stížnosti byly vyřešeny spravedlivě. 

KRAJSKá ZAKáZKA
Velmi důležité nejen pro nás, 
zaměstnance, ale celou firmu 
bylo podepsání smluv na za-
jištění autobusové dopravy 
v  Libereckém kraji, doufáme 
minimálně na dva roky, kterému 
v průběhu října 2014 předcháze-
la poměrně náročná vyjednávání. 
Ta dokonce vyústila ve vyhlášení 
stávkové pohotovosti naší základ-
ní odborovou organizací, a  to 
původně spolu s ČSAD Liberec 

a ČSAD Česká Lípa. Chtěli jsme 
tímto krokem apelovat na před-
stavitele Libereckého kraje, aby 
nebyla výrazně snižována cena za 
ujetý kilometr. Nejenom, že jsme 
jako odbory nemohli vůbec jed-
nat o kolektivní smlouvě, protože 
jsme nevěděli, jestli tu zakázku 
budeme mít, ale také jsme si byli 

vědomi, že pokud se bude cena 
výrazně snižovat, bude třeba 
snížit plošně i platy. Přiznám se, 
že s tím jsem se nehodlal smířit, 
a  přesto, že jsem u  kolegů od-
borářů se svým radikálním pos-
tupem nepopulární, došel jsem 
tak daleko, že jsem prostřed-
nictvím naší základní odborové 
organizace vyhlásil stávkovou 
pohotovost. A  to i  společně 
s ČSAD Liberec a ČSAD Česká 
Lípa. Jenže tyto dvě společnos-
ti měly již v  této době smlouvy 
podepsané, nehodlaly jít do ně-
jakého rizika a  jejich odboráři 
mě v  podstatě opustili. Byla to 
jedinečná příležitost, jak s pod-
porou opravdu velkého počtu 
lidí vyjednat slušnou cenu pro 
všechny, tedy i takovou cenu, že 
bychom to reálně pocítili na pla-
tech. Jenže ve chvíli, kdy jsem se 
v tomto boji ocitl sám, v podstatě 
jen s  vedením naší společnosti, 
snažili jsme se už jen o  to, aby 
snížení původní ceny bylo co 
nejmenší a  já mohl ochránit 
platy alespoň ty, co máte doteď. 
Musím říci, že mi bylo úzko při 
návštěvách na hejtmanství, kdy 
musíte umět dopravní proble- 

matiku skutečně vysvětlit 
a  musíte si umět obhájit svůj 
názor. Řeknu Vám, tolik 
probdělých nocí jsem nikdy 
nezažil, nemusím Vám vy-
právět, že všichni nejsou naklo- 
něni obyčejným lidem tak, jak 
slibují na billboardech v  rámci 
předvolebních kampaní. Trvalo 

mi dlouho, než jsem politikům 
vysvětlil jednoduchou rovnici, že 
chudší řidiči v jejich kraji budou 
chudší občané v  jejich kraji, je-
jich rodiny budou chudší a je to 
v  podstatě dominový efekt, kraj 
tedy ušetří na lidech, kteří v něm 
bydlí. V dnešních napjatých eko-
nomických podmínkách jsou na 
tom velké společnosti v  nákupu 
některých věcí v podstatě stejně. 
Žádná z velkých firem si už ne-
dokáže zlevnit naftu v  řádu ko-
run ani si už nedokáže nakoupit 
pneumatiky výhodnější v  řádu 
desetikorun, žádná z nich nemá 
autobusy za významně výhodněj- 
ší ceny. Slevy takových velkých 
společností jsou v podstatě stejné. 
Kde je tedy možné ušetřit? Na 
lidech! To je pro nás nepřípustné 
a jsem rád, že BusLine touto ces-
tou nejde. Bohužel touto cestou 
jde hodně krajů v republice, z cen 
v  tendrech na dopravu se stala 
jednoduchá aukce a představitelé 
krajů si mnou ruce, kolik ušetřili, 
a nezajímá je, že o tyto peníze při-
jdou obyčejní lidé. Dělají si mezi 
sebou žebříček, za kolik který kraj 
jezdí, úplně bez znalosti toho, že 
někde jsou hory, někde trvá zima 

od listopadu do dubna a naopak, 
nebo že někde je krajina rovná 
jako placka a zima tam není tak 
krutá. Vždyť autobus nejezdí za to 
co taxík. Když jsem to do omrzení 
vysvětloval, už jsem si připadal 
jako blázen, protože jsem neustále 
slyšel argument, „ale tam to mají 
takto…“. Jsem odhodlán se touto 
problematikou zabývat a  všude, 
kde naši řidiči jezdí, se pro ně 
budu snažit vybojovat u zadavate-
le lepší cenu. Je to problematika 
zadávání veřejných zakázek, kdy 
tím jediným kritériem pro kraj je, 
aby to bylo levné.

SMuTNý PřeCHOD 
ZAMěSTNANCů Ze 
STřeDISKA VARNSDORF
Důležitá jednání s  našimi za- 
městnanci proběhla v průběhu říj-
na a listopadu 2014 na středisku ve 
Varnsdorfu. Tímto bych jim chtěl 
poděkovat za spolupráci, protože 
se na činnosti odborů podíleli vel-
mi aktivním přístupem. Kdykoliv 
se tam konala naše schůze, vždy 
se sešli v  plném počtu a  měli 
snahu řešit věci, které bylo potře-
ba. Nabídli jsme všem řidičům 
možnost přechodu na zájezdovou 
dopravu, ale i  jiná střediska, vč. 
proplácení cesťáku. Věřte tomu, 
že podmínky, za kterých odcháze-
jí k novému zaměstnavateli, jsou 
významně horší. O  to víc mě 
překvapilo, kdy na nabídku, která 
by zajišťovala v konečném součtu 
na výplatní pásce rozdíl vyššího 
řádu - tisíců korun, nereago- 
val ani jeden zaměstnanec! Jak je 
v  dnešní době možné, že někdo 
vymění 40 kilometrů dojíždění, 
a to ještě hrazených firmou, za 
třeba i pět nebo sedm tisíc?! Mě 
osobně by tedy manželka nepo- 
chválila. U nového zaměstnavatele 
jsou nejen významně nižší mzdy, 
ale existuje tam kolektivní smlou-
va, která se podepisuje na tři roky 
dopředu, takže veškeré podmínky 
jsou již dány. •
Na závěr bych chtěl poděkovat 
za spolupráci nejen svým ko-
legyním a  kolegům z  řad za- 
městnanců, ale rovněž i z před-
stavenstva společnosti a chci na 
Vás všechny jednotlivce apelo-
vat, abyste se nebáli mě se svými 
problémy kontaktovat (mo-
bil: +420 608 201 490, e-mail:  
odborybusline@seznam.cz).

„Co se týče spotřeby pohonných hmot, tak přes  
80 % řidičů ze skoro sedmi set po celé republice je 

pravidelně odměňováno za jejich úsporu.“ 
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Co BYste zMěnili, neBo naopak Co se váM líBí 
na ziMníM Čísle Busletteru? 

napište nám vaše podněty a připomínky k zimnímu vydání  
Busletteru na e-mail bradikova@busline.cz.

VíTe, že…
aneb zajímavé údaje 

o činnostech vybraných úseků společnosti BusLine

Dopravní Úsek
Dopravní úsek denně zabezpečuje až 5.000 spojů ve všech systémech pravi-

delné autobusové dopravy (MHD, příměstská doprava, dálkové linky, sezónní 
linky). Každé zajištění spoje, včetně přehledu o tržbách, je součásti kontroly 
měsíčního vyúčtování pro objednavatele dopravy. Tyto spoje jsou obstarány 
téměř čtyřmi stovkami autobusů, které musí být vybaveny dokumenty dle 

platné legislativy. Naši řidiči denně obslouží na 2.500 zastávek, na kterých musí 
být vylepen jízdní řád a požadované informace objednavatelů doprav. Na všech 

spojích přepravíme až 80.000 cestujících na 86.000 km za den.

personální oDDělení 
Personální oddělení musí k nástupu nového zaměstnance zkontrolovat  
a zpracovat 14 dokladů a jen pro zajištění dopravy v Ústeckém kraji od  

1. 1. 2015 to čítá na 1.400 dokumentů. Pro každého nového zaměstnance  
je vygenerováno cca 12 stran tištěných materiálů. Pokud bychom dokumentaci

 připravovanou k 1. 1. 2015 seřadili za sebe, dosáhla by výšky několika- 
patrového panelového domu. Dále musí zaměstnankyně tohoto oddělení 

neustále sledovat platnost na 2.400 údajů zaměstnanců ohledně jejich  
způsobilosti k práci a další agendy.

MzDová ÚČtárna
Zaměstnankyně mzdové účtárny musí každý měsíc zpracovat mzdy pro  

cca 900 zaměstnanců a zkontrolovat přitom přes 1.200 dokumentů, zadat 
přibližně 5.600 údajů do mzdového systému a vytisknout na 1.400  

výplatních pásek. Tým účetních měsíčně zaeviduje a zaúčtuje více než 1.000 
přijatých faktur. Měsíčně provede jedna zaměstnankyně mzdové účtárny více 

než 2.500 příkazů k úhradě, jako jsou např. faktury, zálohy, splátky úvěrů, 
pojistné, mzdy a odvody. Dále je spravováno 13 přepravních pokladen, což 
představuje cca 500 vkladů hotovosti do banky za měsíc. Měsíčně účetní 

zpracovávají výpisy z běžného a valutového účtu, tj. cca 4.000 položek, a dále 
zajišťují rozúčtování všech nákladů a výnosů na všechny autobusy v provozu, 

tedy na téměř 500 autobusů. K tomu ještě samozřejmě zpracovávají další 
agendy, jako např. pracovní neschopnosti, evidenční listy důchodového 

pojištění, přihlášky a odhlášky zaměstnanců na okresní správy sociálního 
zabezpečení a zdravotní pojišťovny, roční zúčtování daní apod.

it oDDělení
Zaměstnanci IT oddělení opravují, nahrávají a vyčítají přes 600  

aktivních strojků do autobusů, což měsíčně představuje více než 1.300.000 
zpracovaných jízdenek. Pro odbavovací zařízení spravují více než 5.000 spojů 
na 230 linkách. Měsíčně musí zpracovat přes 30.000 nabití elektronických 

peněz do čipových karet, které slouží pro placení jízdného, a servisují 
cca 200 počítačů po celé republice.


