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ROZHOVOR

Rozhovor s paní Jaroslavou Obermaierovou se uskutečnil ve velmi příjemné a milé atmosféře.
Jde o českou filmovou i divadelní legendu a šarmantní dámu. Paní Obermaierovou všichni
dobře známe z divácky úspěšného seriálu TV Nova Ulice, ve kterém ji každý všední den můžeme
sledovat již deset let v roli Vilmy Nyklové. Mohli jsme ji vidět i v mnoha českých úspěšných filmech,
jak těch dříve datovaných, tak současných. Na prknech, která znamenají svět, se objevila
už v dětském věku, kdy tančila v operách a baletech Národního divadla. Na otázky odpovídala milým
a přímočarým způsobem, který je jí vlastní.

C

estujete někdy autobusem? Jezdívala jste
jako malá těmi starými
autobusy?
Autobusy jezdívám hodně málo,
bydlím napůl v Praze a napůl 60
kilometrů od Prahy se synem,
kde je mi mnohem líp. A těžko
by mě nějaký autobus vezl třeba
v deset nebo v jedenáct večer po
představení do Hulic. Ten bych
asi nenašla a hlavně jsme taková
obec, kam autobusy jezdí málo.
To jsou ty vesničky blízko dálnice,
tam najdete jeden spoj denně. Ale
musela jsem jednou jet z Roztyl,
to mě vyzvedli na rozcestí, protože autobus nezajíždí ani k nám
do vsi. Takže jsem hodně odkázaná na auto. Ale do zahraničí
jsem jezdívala autobusem. Jinak
dříve jako holka ano, samozřejmě, to si pamatuji doteď, jezdili
jsme hlavně na výlety. A potom,
když už jsem měla malého syna,
jsme jeli autobusem do Bulharska
Karosou, povím Vám, to byly
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„To víte, že se mi ta role Vilmy částečně promítá
do života a lidé mě oslovují.
Jsou lidi, kteří jsou milí, pozdraví nebo požádají
o podpis, fotku, když mám čas, klidně.“
nervy… V noci tam byla zima,
teď do toho byl ten autobus
vevnitř hodně tvrdý, no, vydrželi
jsme, ale byla to strašně dlouhá
cesta. Bulharsko už autobusem
nikdy nepojedu, možná tak leda
s lůžkovou úpravou (smích).
Na jaký dopravní prostředek jste
držitelkou řidičského průkazu? Vybavíte si nějakou
historku z natáčení právě s autobusem?
Řidičák mám jen na auto, tím
jezdím často. S autobusem jsem
netočila, ale jednou, když jsem
ještě byla takové „ucho herecké“,
jsem měla řídit auto. Samozřejmě
jsem to neuměla, takže mi řidič
klečel u nohou a mačkal paty,

abych vůbec někam dojela. Nebo
jsem také ještě musela jet na mopedu, i to mě učili, ale já se bála.
Nemám vztah ani ke kolu, jako
malá jsem nejezdila, protože jsem
ho neměla, a v dospělém věku už
má člověk respekt, to už se bojí.
Takže pro mě čtyři kola a jedu
(smích).
Co Vás přivedlo k herectví? Je
o Vás známo, že jste se na jevišti
divadla objevila již v raném dětství, a to dokonce Národního.
Dá se říci, že už tehdy jste se
rozhodla o své budoucí herecké
dráze?
V dětství jsem baletila a pak jsem
sklouzla, díky mamince, k herectví. Ona nechtěla, abych se sta-

la tanečnicí, říkala, „to půjdeš ve
třiceti do penze“, a měla pravdu,
protože maminky mají vždycky
pravdu. A protože jsem měla
vztah k češtině, k veršíčkům, tak
jsem se učila v lidových školách
umění a prokousávala se tou
češtinou, až jsem skončila úplně
náhodně v Národním divadle.
Bylo to díky baletu, tehdy jsme
byly taková parta kamarádek,
které jsme si sehnaly soukromou
učitelku, a následně, po maturitě,
jsem udělala zkoušky na DAMU.
A Vaše začátky se tedy vztahují
k divadlu, nebo k filmu?
Na škole jsme v prvním ročníku
nesměli točit, ale protože mi mezi
prvním a druhým ročníkem přišla nabídka filmovat, díky právě
probíhajícím prázdninám mi to
povolili. Tenkrát tedy začala moje
kariéra u filmu.
A vzpomenete si na svůj první
film?
Tak to víte, na to se nezapomíná
(úsměv). Šlo o film, kde ústřed-
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ním tématem bylo letiště, natáčelo se někde u Žatce, ale už je prý
dávno zrušené. Byla tam taková
posádka a já jsem v tom filmu
měla chlapce, za kterým jsem
přijela. Mám na to natáčení moc
hezkou vzpomínku, protože tam
se mnou hráli úžasní lidé. Láďa
Pucholt s Jirkou Vimmerem,
pan Adamíra, pan Libíček, pan
Jelínek a mého filmového partnera ztvárnil můj kamarád a kolega, kluk ze školy, dokonce z mojí
třídy, Pepíček Čáp, který bohužel
už řadu let nežije. Já si ráda na ty
věci vzpomenu, ale když pak projdu jména a zjistím, že ti lidé už
nežijí, tak je mi spíš smutno, radši
tedy žiji přítomností a koukám se
do budoucna.
Celý národ Vás zná jako Vilmu
Nyklovou z oblíbeného seriálu Ulice. Jak dlouho už s paní
Nyklovou žijete? Promítá se
Vám tato role i do reálného
života?
Vezměte si, že už je to deset let! Je
to pro mě taková docela příjemná
záležitost, kolikrát se mě lidi
ptají, protože to vidí každý den,
„to tam jako chodíte denně“? A já
jim říkám, „to bychom se zbláznili, opravdu ne, to není technicky
možné“. Oni to mají velmi dobře
naplánováno. To, co diváci vidí
týden nebo deset dní v seriálu, já
natočím za den nebo dva, podle
programu. Točím tedy pětkrát
až šestkrát za měsíc a vždycky se
udělá část - měsíc, dva - dopředu,
aby se stihly díly sestříhat.
V Ulici jsme napřed, už máme po
Vánocích. Mám ji ráda, už jsme
si tam všichni na sebe zvykli, rádi
se vidíme, jsme taková rodinka.
Natáčení probíhá v ateliérech
v Hostivaři, tam máme veškeré
zázemí, tedy šatny, catering, takže
to je mnohem pohodlnější, než
když se točí film v exteriérech.
Pokud točím film, žiju v autobuse, máme autobus maskérský,
kostymérský a tam přečkáváme
ty chvíle, kdy nepřeje počasí. Jsou
ale jinak upravené, než tento váš
krásný autobus.
To víte, že se mi ta role Vilmy
částečně promítá do života a lidé
mě oslovují. Jsou lidi, kteří jsou
milí, pozdraví nebo požádají
o podpis, fotku, když mám čas,
klidně. Ale pak jsou lidé, kteří
na vás pokřikují, a to mi jde na
nervy (smích). Buď puberťáci,
nebo nějaká mamina v obchodě se třeba ptají, proč si nenakoupím u sebe, jako v rámci role.
To nemám ráda a vždycky je odpálkuji (smích). Ale v podstatě
ten seriál diváky baví a my herci
jsme zase rádi v Ulici. Díky tomu
tam má hodně lidí práci, kterou

„Po dlouhé době jsem jela autobusem a užila jsem si
to. Myslela jsem, že cesta bude dlouhá, ale vůbec ne,
z Prahy jsme dorazili do cíle za necelé dvě hodiny
a v podstatě to hodně rychle uteklo.“
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Jaroslava Obermaierová
Narodila se 10. dubna 1946 v Praze. V dětství se věnovala baletu, díky kterému se na jevišti
objevila už v 10 letech, a to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu zanechala
a začalo ji zajímat herectví, a proto po maturitě bylo její jasnou volbou DAMU. První film natočila
již během studií a postupně se stala často obsazovanou herečkou ve filmech i na divadle. Působila
v kladenském Divadle Jaroslava Průchy a od roku 1970 měla přes dvacet let angažmá v Divadle
E. F. Buriana v Praze. Po jeho zrušení spolupracovala s divadelními společnostmi, působila v Divadle pod Palmovkou a v současnosti hraje v muzikálových představeních v Divadle Broadway.
Ve filmu se výrazněji prosadila v 60. letech. Hrála např. ve snímcích Kladivo na čarodějnice, Smrt
stopařek, Kameňák, Discopříběh aj. Ztvárnila i role v seriálech Byl jednou jeden dům, Třicet případů
majora Zemana a v posledních deseti letech ji známe z divácky úspěšné Ulice v roli Vilmy Nyklové.
Věnovala se i dabingu, její hlas jsme mohli slyšet především z úst Whoopi Goldbergové, ale i ve
filmech Válka Roseových, Policajt ze školky nebo v Nekonečném příběhu 3. Má syna a volný čas
ráda tráví v přírodě nebo při četbě knih.
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děláme s nadšením, protože dneska je o práci pochopitelně nouze
ve všech oborech.
Natočila jste i spoustu filmů,
na jaké natáčení vzpomínáte
nejraději?
Za ta léta je těch filmů strašně
moc. Jsou filmy, které jsou pro
mě opravdovými „bonbónky“,
jako například Babička, kde jsem
hrála Kristlu, dále Radúz a Mahulena, kde jsem ztvárnila sestru Mahuleny, nebo seriál Byl
jednou jeden dům. Jinak člověk
toho za svoji hereckou éru natočí spoustu, i drobnějších věcí,
po těch letech samozřejmě i něco
zapomene a na něco rád (smích).
Ale tyto věci bych jmenovala jako
takové kvalitní, které se i stále
čas od času promítají. Rovněž
bych chtěla zmínit černobílý film
Lucerna, který jsem točila s panem režisérem Filipem, kde tehdy hráli skvělí lidi – Zdeněk
Štěpánek, Rudolf Deyl, Vlasta
Fialová, Iva Janžurová, Radoslav
Brzobohatý a další úžasní herci. To
bylo opravdu tak bezvadně obsazené a tak krásné! Občas Lucernu
ještě v televizi dávají, tak se ráda
podívám. Nerada ale sleduji sebe,
protože vidím, že od natáčení
již uběhla dlouhá doba (smích),
jinak je to pro mě moc příjemná
vzpomínka. Z těch novějších
filmů, i když už také uběhla nějaká doba, jmenujme třeba Discopříběh, ve kterém jsem hrála
matku holky hlavního hrdiny.
A z těch úplných novinek to bylo
několik drobností, letos jsem točila Celebrity s.r.o. s Jirkou Mádlem
v hlavní roli, kde jsme s paní Hadrbolcovou hrály takové „drndy“.
Pak jsem točila hudebně-filmovou
vzpomínku na Starce na chmelu.
Ono, co si budeme povídat, diváci chtějí vidět krásné mladé lidi,
a pro náš věk se už těžko napíše
velká nebo hlavní role, to je strašně
vzácný. Spíš už se věnuji divadlu.
V současnosti hraji již třetí sezónu
v Divadle Broadway, účinkuji
například v muzikálu Michala
Davida Mata Hari a teď rovněž
běží Mýdlový princ, což je zase na
motivy písní Vaška Neckáře. Tam
představuji takovou docela veselou
figurku. Do toho jsem absolvovala pár zájezdových představení,
které už pomalu končí a už je ani
nechci moc jezdit, už si přeju mít
více času pro sebe.
Jak se připravujete na natáčení?
Co považujete za nejtěžší, jsou
to například texty k rolím?
Já už to po těch letech neumím
posoudit, ale víte, co je pro mě
nejtěžší? Když po mně chtějí,
abych byla někde v šest ráno, to

rozhovor

nesnáším (smích). Přijedu třeba
ze zájezdu, nebo ani nemusím, ale
zkrátka takto brzo ráno vstávat,
to mi vadí. Vyhovuje mi začínat
v deset, což je v divadle dobré, to
začínají zkoušky. Ale jinak mi to
nedělá potíže, když něco člověk
dělá dlouho, tak už je na tu činnost zvyklý.
A víte, že naše paní řidičky a páni řidiči vstávají mezi 3-4 hod.
ráno do práce? Co na to říkáte?
Ježišmarjá, to je strašný! No, kdybych to musela dělat, vůbec bych
asi nechodila spát, až po šichtě.
Radši bych se dívala na televizi a vydržela do těch tří hodin. Já
je strašně obdivuji, vím, že to tak
je a že si člověk zvykne, ale je to
opravdu obdivuhodné!
Jak se Vy učíte texty?
Každý má svůj určitý systém.
Já mám tedy speciálně v Ulici
scénáře samozřejmě dopředu, ty
si vždycky přečtu, abych věděla,
o čem se hraje. A na místě si to
s kolegy vždycky dvakrát před
natáčením, než se točí daný
obraz, zopakuji. Já už mám
hrozně vycvičenou paměť a texty
se rychle učím, takže se nemusím
nějak moc biflovat.
Vy také dabujete, například
Whoopi Goldberg, baví Vás
tato činnost?
No, to už je také deset let a ona
teď, „mrcha“, nějak netočí, nebo
co (smích). Poslední dva nebo

tři roky už dabing nedělám, a to
z mnoha důvodů. Měla jsem i nějaké problémy s hlasem, ale hlavně
se to celkově nějak pohoršilo.
Vzhledem k tomu, že dojíždím
z venkova a ve studiu je to otázka
dvaceti minut, cestováním však
ztratím půl dne, přijde mi to už

Blíží se čas adventu. Co pro
Vás znamenají Vánoce a jak je
prožíváte?
Do Vánoc mě ještě čeká několik
představení a i natáčení, takže
bych potřebovala více času. Jinak
mám předvánoční přípravy ráda,
hezky si uklidím, pověsím někam

nesmyslné. Když jsem v Praze
a něco točím, můžu si k tomu
dabing přidat, ale abych jela
extra kvůli půl hodině a riskovala na D1, protože tam člověk
vždycky riskuje, tak to se mi nechce (smích).
Dovolte mi se ještě vrátit
k dopravnímu tématu naší
společnosti. BusLine jako jediná autobusová společnost v ČR
provozuje bezpečné autobusy
pro děti „Beruška“ a „Mikeš“ –
co na to říkáte?
Já si myslím, že bezpečné sedačky pro děti by měly být všude.
Málo platné, dnes vidíme plno
dopravních nehod, takže dítě
by mělo být chráněné. Stačí,
když autobus cukne a neštěstí
je na světě! Za tento projekt Vás
chválím, to je moc dobrá věc.

zvoneček a větvičku. Stromeček
máme před domem, tak ten
nazdobíme venku. Vánoce tedy
trávíme doma, i když také už jsme
vyjeli i do zahraničí za sluníčkem.
Teď je ale taková divná doba,
upřímně řečeno, na cestování
nemám ani moc náladu. Navíc
je kolem toho i dost zařizování,
člověk si musí vše naplánovat,
takže budeme doma, na vsi, tam
to máme rádi.
Občas se věnujete i práci pro
různé nadace, můžete tuto činnost přiblížit?
Ano, občas je potřeba podat
lidem, kteří si sami neporadí,
pomocnou ruku. Nedávno jsme
například natáčeli propagační
spot, v rámci kterého jsme vařili
obědy pro děti. Šla jsem do toho
kvůli nim, protože údajně podle

statistik každé desáté dítě u nás
nemá na obědy. Kdo ví, jestli ti
jejich rodiče jsou na tom tak špatně, nebo jde třeba o maminky
samoživitelky, a proto jim nemohou zaplatit obědy. A právě tento
šot má na problém upozornit, aby
eventuálně ten, kdo si to může
dovolit a má možnost dětem
pomoci, je podpořil. Jestliže se
dítě v poledne pořádně nenají,
jakou energii potom může mít
celý den?! Bůh ví, co ho pak čeká
doma. Takže těch mi je líto a řekla jsem si, že jim to snad nějakým
způsobem pomůže.
Jak ráda trávíte volný čas, máte
nějaké koníčky?
Ježišmarjá, dejte pokoj s koníčky
(smích). Mám takovou mladou
kolegyňku a ta je úžasná, ona
navlíká korálky, udělá si náhrdelník, ale já na tyhle drobnosti
vůbec nejsem a nemám na to
ani čas. Když už mám čas, tak
si chci něco přečíst nebo se na
něco podívat. Když je hezky, chci
být venku, ať už plavat, nebo jít
na houby, zkrátka dělat takové
normální věci. Ale abych třeba
sbírala známky, no tak to bych
byla blázen (smích).
Co byste popřála do nového
roku čtenářům BusLetteru,
kterými jsou především naše
paní řidičky a páni řidiči?
No, aby nenabourali, zdraví
především! •
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Rozhovor

Říká Ing. Radek Chobot, který se od 1. září stal novým výkonným ředitelem společnosti
BusLine a.s. Díky svému odbornému i manažerskému přístupu přináší do řad největšího
autobusového dopravce v Libereckém kraji nový „vítr“. „Můj život je od střední školy pevně
spjat s dopravou. Ve svém profesním životě jsem poznal dopravní problematiku z obou
pohledů, tedy z pohledu dopravce, ale i objednatele. Považuji tuto zkušenost za cennou
a slibuji si od ní lepší pochopení potřeb obou stran, a tedy lepší vzájemné fungování.”

D

„
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íky mému tříletému působení v Dopravním podniku v Ústí nad Labem na pozici výkonného ředitele
jsem získal zkušenosti s řízením většího celku. Za
mého působení tam došlo k realizaci zásadních projektů, jako např. významná obnova vozového parku nebo start
projektu k využití alternativních paliv. Společnost BusLine a.s.
je dynamickou společností s nejširším záběrem v dopravních systémech. Jezdí se zde doprava městská, příměstská, dálková, ale i na
obřích akcích, jako bylo třeba MS v ledním hokeji 2015, kterou
společnost celkově dopravně zajistila. Své nové působení beru jako
výzvu, kdy budu moct plnohodnotně využít nabytých zkušeností
a znalostí.“

Radek Chobot (*1984)

se v průběhu svého profesního života věnuje
dopravě. Vystudoval Dopravní fakultu Jana
Pernera na Univerzitě Pardubice. Pracoval
v několika odborných nebo vedoucích pozicích
s dopravním zaměřením. Naposledy působil
ve funkci výkonného ředitele Dopravního
podniku města Ústí nad Labem a.s.

autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: archiv BusLine a.s.

„Můj život je
od střední školy pevně spjat s dopravou“

Rozhovor

J

ste dopravním odborníkem, mohl
byste představit svoji dosavadní profesní kariéru?
Paradoxně jsem nejprve kvůli pěkným
děvčatům nastoupil na Střední průmyslovou školu textilní, která s dopravou nemá
moc společného. Vysokou školu jsem pak
již spojil pevně s dopravou a vystudoval
jsem Dopravní fakultu Jana Pernera na
Univerzitě Pardubice, obor Technologie
a řízení dopravy. Hned po škole jsem nastoupil do společnosti KORID LK, která
koordinuje dopravu v Libereckém kraji.
Následně jsem pracoval jako vedoucí
investičního oddělení na Magistrátě
statutárního města Liberec. Poté jsem
svou profesní kariéru již nedílně sloučil
s dopravními společnostmi, a to s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou a pak s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem. Postupně
jsem v těchto společnostech pracoval na
různých manažerských pozicích, od projektového manažera až po výkonného
ředitele.
Proč vůbec doprava, lákalo Vás to už
odmala?
Nejsem klasický dopravní fanda tak,
jak je známe ze svého okolí. Doprava se
mi líbila odmalička, jelikož každé dítě
má rádo vláčky, autobusy, tramvaje či
trolejbusy. V pokročilých letech mě na
ní lákala její komplexnost a prostup do
všech oborů, které známe. Na dopravě
je také zajímavé, že ji nikdy neumíte na
100 %, pořád Vás tam něco překvapuje a pořád Vás nutí poznávat nové věci
a vzdělávat se.
Co Vás nejvíce zaujalo na nabídce
pracovat ve společnosti BusLine?
Za prvé to, že je to jedna z mála dopravních společností, která se snaží
chovat moderně a progresivně. Navíc je
z regionu, ze kterého pocházím a bydlím
tady. Za druhé je to firma, která se může
stát nejlepší dopravní společností v ČR.
Ne největší, ne nejbohatší, ale nejlepší,
tedy taková, která nabízí stoprocentní
kvalitní službu svým cestujícím, stoprocentní servis těm, kteří si od BusLine
dopravu objednávají, a je stoprocentně
férová ke svým zaměstnancům. A u toho
já chci být a chci toho dosáhnout.
Překvapilo Vás něco nebo zaskočilo,
když jste do společnosti nastoupil?
Určitě mě zaskočila velikost společnosti. BusLine se vydal trochu jinou cestou
než ostatní dopravní společnosti a snaží
se do svého portfolia absorbovat veškeré aktivity. Nesdružuje několik samostatných dopravních společností pod
jednu značku, jako to dělají naši
konkurenti.

Jaké jsou Vaše cíle? Kam byste chtěl
řízení společnosti směřovat?
Jak jsem již zmínil, chtěl bych, aby
BusLine byl nejlepší dopravní společnost
v ČR. Zároveň je ale nutné zachytit
signály, že v dopravě ubývá peněz,
a proto bude nutné soustředit se i na
doplňkové aktivity tak, abychom se
mohli dále rozvíjet. Zakládám si na
osobní a přátelské pracovní atmosféře,
a to je můj cíl číslo 1. Snažit se navodit
takovou pracovní atmosféru, která nám
umožní bavit se o problémech otevřeně
a s potřebným osobním respektem.
Co Vás baví ve volném čase? Jaké jsou
Vaše koníčky?
Jsem aktivní člověk, který moc nevydrží sedět na jednom místě. Velmi rád
cestuji, a to jak do zahraničí, tak i po
České republice. Miluju sport, aktivně se ještě věnuji florbalu, dále rád
lyžuji, hraji fotbal atd.

Blíží se vánoční čas. Co pro Vás
znamenají Vánoce a jak je prožíváte?
Čas adventu vnímám především jako
možnost se tak trochu zastavit, být
se svými blízkými a odpočinout si.
Nemám moc rád ten nákupní shon
a honbu za dárky. Vzhledem k tomu, že
v průběhu roku mi moc volného času
nezbývá, chtěl bych tedy Vánoce trávit
se svojí rodinou a přáteli. Pokud se zadaří a nebudou Vánoce „na blátě“, jak
bohužel v posledních letech bývá zvykem, rád vyrazím na lyže.
Co byste popřál do nového roku
kolegyním a kolegům z BusLine?
Kolegyním a kolegům z BusLine přeji,
aby to se mnou vydrželi :). Samozřejmě
pak také ty důležité hodnoty, jako
je zdraví, láska a trochu toho štěstí.
A našim paním řidičkám a pánům
řidičům přeji co nejvíce bezpečných
kilometrů a samé milé cestující. •
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BusLine provezl stovky dětí

v čertovských autobusech

v Turnově a Jablonci nad Nisou
U příležitosti svátku svatého Mikuláše jsme opět vypravili čertovské autobusy.
Tentokrát byla v Turnově nasazena novinka v podobě retro jízd v historickém autobusu Škoda RTO.
V Jablonci nad Nisou zase jezdil moderní autobus městského typu.

O

čertovské jízdy byl
z řad dětí i dospělých
veliký zájem. Letos
byly jízdy v Turnově
ještě vylepšeny tím, že pojízdné
peklo zajistil červený historický
autobus Škoda RTO, který
poutal pozornost nejen dětí, ale
i jejich rodičů. Především pro
tatínky byl veterán doslova rari-
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tou a pořizovali si jeho fotografie
do svých sbírek. Dopoledne se
jízd zúčastnily především děti
z mateřských škol a odpolední část byla vyhrazena hlavně
pro děti a jejich rodiče. Ve čtvrtek naše pekelné retro jízdy absolvovaly MŠ Alešova a MŠ
Bezručova z Turnova a pro děti
to byl opravdový zážitek. Paní

vychovatelky potvrdily, že tato
forma zábavy je pro ně mnohem
opravdovější, než kdyby se takový program odehrával přímo
v prostorách mateřských škol.
V Jablonci nad Nisou se v pátek
čertovským autobusem provezly
děti například z Mateřské školy Pěnčín, která se akce zúčastnila
již poněkolikáté. Nově se letos

připojila MŠ Arbesova, která
měla připravený krásný program.
Všechna dítka byla oblečena do
kostýmů právě Mikuláše, anděla
a čerta, takže s dospěláckou
čertovskou posádkou vytvořila
krásný kontrast. Jízdy si užily
i děti z MŠ Lovecká, která na akci
přizvala i svoji partnerskou německou školku z Oderwitz.

autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: archiv BusLine a.s.

„Čertovské autobusy letos vyjely již po osmé
a v Turnově jsme připravili novinku v podobě
pekelných retro jízd v historickém autobusu
Škoda RTO, řečeném „erťák“. Naším „pojízdným peklem“ se mohly ve čtvrtek 3.12.
zdarma svézt děti jak v Turnově, tak i v pátek
4. 12. v Jablonci nad Nisou. Ty měly možnost
setkat se s Mikulášem, andělem a dvěma
čerty, pro které si většinou dopředu připravily básničku nebo písničku, za což byly odměněny sladkostí. O tuto zábavnou formu
cestování byl veliký zájem a díky historickému
autobusu nejen ze strany dětí, ale i jejich
rodičů, především tatínků. V dopoledních
hodinách se již tradičně provezli malí pasažéři
z mateřských škol a odpoledne jsme potěšili
rodiny s dětmi,“ sdělil Radek Chobot, výkonný
ředitel společnosti BusLine a.s.

BUSLINE DĚTEM

Ta dokonce čertovské posádce
zazpívala českou koledu. Všechny paní vychovatelky se shodly na
tom, že nejvíce se bály hodné děti,
na rozdíl od nich ty zlobivé působily suverénněji a z čertů si těžkou
hlavu nedělaly. O skvělou atmosféru v autobusech se postarala
celá čertovská posádka. Náladu
podtrhovala stylová výzdoba, která udělala na cestující

ním řádům mohli rodiče a paní
vychovatelky z mateřských škol
přesně naplánovat, v jaký čas se
se svými dětmi svezou. Okružní
jízdy byly v obou městech zhruba
půlhodinové a cestující během
nich mohli vystoupit na stanovených zastávkách. V průběhu
jízdy panovala v autobuse
výborná atmosféra. Malí i velcí
pasažéři si na památku odnesli

Všechna dítka byla oblečena do kostýmů právě
Mikuláše, anděla a čerta, takže s dospěláckou čertovskou
posádkou vytvořila krásný kontrast.
opravdový dojem. Všichni malí
pasažéři, kteří zazpívali písničku nebo odrecitovali básničku,
byli Mikulášem a andělem odměněni sladkostí. Zlobivé děti
čerti odvedli do pojízdného
pekla. Většina mateřských škol
měla připravené malé vystoupení v podobě společné písničky,
které mnohdy sklidilo potlesk
celého „pekelného týmu“. Díky
připraveným čertovským jízd-

nejen příjemný zážitek, ale také
šmouhu uhlíkem od čertů,
aby bylo poznat, kdo z nich
v průběhu roku zlobil. V akcích tohoto typu chce BusLine
pokračovat i do budoucna. Tímto bychom chtěli pozvat všechny děti, které se letos nemohly zúčastnit, aby vzaly svoje
rodiče nebo paní vychovatelky
z mateřských škol a svezly se
s námi příští rok. •

autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: archiv BusLine a.s.

Přispěli jsme
na nový babybox v Turnově

Společnost BusLine společně s dalšími přispěla na 66. babybox v České republice,
který byl slavnostně otevřen v polovině srpna v turnovské nemocnici.
Zakladatelem babyboxů u nás je Ludvík Hess, který sám sebe nazývá „babydědkem“.

J

eho velmi prospěšná činnost zachránila již na 130
životů! První babybox pan Hess otevřel v Praze
v roce 2005. Od té doby se zasazuje o to, aby se jich
dočkalo po celé republice co nejvíce miminek, která
bohužel neměla to štěstí narodit se milujícím rodičům.
Babybox je umístěn vedle vrátnice nemocnice, hned u jejího vstupu. Je zhotoven z antikorozního plechu a dvířka se
otevírají po vložení děťátka automaticky a také se samočinně zavřou. Vnitřek babyboxu je klimatizován, napojen na
náhradní zdroj energie, na stálou službu a mobilní telefon
zdravotníků. Odložení dítěte do babyboxu není trestné a je
zcela anonymní. Vyhřívané a ventilované babyboxy jsou
opatřené mnohonásobně jištěnou signalizací. Děťátku se
pak dostane veškeré zdravotní péče a sociální pomoci.
BusLine trvale pomáhá nejen v rámci projektů zaměřených
na děti, ale i dospělým lidem, kteří si bohužel kvůli nepřízni
osudu nemohou pomoci sami… •
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doprava

Cestující na Ústecku

jezdí novými ekologickými autobusy

Cestující na Ústecku jezdí novými ekologickými autobusy od společnosti BusLine.
Ty v létě uvedl do provozu známý český herec, pan Ivan Vyskočil, který je držitelem řidičského
průkazu na autobus i profesního oprávnění, což už několikrát potvrdil i v praxi.

C

elkem bylo uvedeno
do provozu 16 těchto autobusů, značky
SOR CNG 12,3 s motory euro 6 od českého výrobce
SOR Libchavy, spol. s.r.o., které
jsou nejen ekologické, ale také
nízkopodlažní. V autobusech
je 46 míst k sezení a 25 míst
ke stání. Vozy jsou rovněž vybaveny mechanickou výklopnou plošinou umožňující přepravu handicapovaných osob
a je v nich i místo pro kočárek.
Společnost BusLine a.s. zajišťuje v Ústeckém kraji dopravní
obslužnost v šesti oblastech. Trvale se v rámci společenské od-

povědnosti zaměřuje na ekologickou dopravu a disponuje jedním z nejekologičtějších vozových parků
v České republice. Provozuje 15 % z celkové flotily 570 autobusů na alternativní pohon CNG. Vzhledem
k tomu, že oblast Ústecka je dlouhodobě vnímána jako jedna s nejvíce znečištěným ovzduším v ČR,
rozhodla se tam společnost BusLine na svoje náklady postupně obměnit vozový park, tedy nahradit
naftové autobusy ekologickými s pohonem na CNG. •

Řidičem roku Libereckého kraje

Karel Scholz z BusLine

S

outěž je každoročně vyhlašována v Libereckém
kraji společností KORID
LK, spol. s.r.o. a o vítězi
hlasují cestující prostřednictvím webové stránky www.iidol.cz.
Celkem hlasovalo 3.600 cestujících,
což představuje rekordní počet.
„Jsme opravdu pyšní na již osmý
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titul Řidiče roku Libereckého kraje,
který v letošním roce získal pan řidič
Karel Scholz ze střediska Jilemnice.
Pan Scholz patří mezi nejdéle pracující zaměstnance v BusLine, letos na
jaře oslavil 20 let u společnosti. Chtěl
bych mu touto cestou poděkovat za jeho
kvalitní práci, protože na milion kilometrů bez nehody může být opravdu
hrdý. Vzhledem k tomu, že o vítězi
ankety hlasují sami cestující, je pro nás
její výsledek pozitivní zpětnou vazbou,
které si vážíme. Naše společnost si velmi zakládá na profesionálním přístupu k našim cestujícím, a to především
z pohledu bezpečnosti a dochvilnosti,
ale také vstřícnosti a ochoty ze strany našich kolegů i kolegyň. Povolání
řidiče autobusu je velmi náročná profese, a proto jsem rád, že jejich práce
je oceňována v anketách tohoto typu,“
uvedl Radek Chobot, výkonný ředitel BusLine a.s.

Cenou pro vítěze je sklenice s vyrytým jménem. Karel Scholz
pracuje jako řidič autobusu již dvacet let. Letos v BusLine
získal ocenění za milion ujetých kilometrů bez nehody a patří
mezi nejkvalitnější zaměstnance společnosti. Působí na středisku v Jilemnici, kde zabezpečuje okolní linky, dříve ale jezdil
i zájezdovou dopravu, především na cestách do Chorvatska,
Řecka, Maďarska. Práce řidiče autobusu je podle pana Scholze náročná nejen časově, ale jde i o stresovou činnost. „Řidiči
musí být stále ve střehu, je potřeba předjímat dopravní situaci,
nikdy pořádně nevíte, co Vás čeká za zatáčkou, a samozřejmě
máte velkou zodpovědnost za bezpečnost cestujících,“ dodává.
V současnosti jezdí na linkách Jilemnice-Benecko, Jilemnice-Poniklá-Jestřabí a Jilemnice-Horní Mísečky, do zaměstnání dojíždí z Poniklé. Ve svém volném čase se rád
věnuje sportu a samozřejmě svojí rodině. Ocenění v anketě
si váží a považuje ho za další motivaci ve své práci, kterou vykonává i po mnoha letech rád. „Pan Scholz patří k velmi kvalitním a spolehlivým řidičům, mohu se na něho maximálně
spolehnout. Jsem samozřejmě moc rád, že naši cestující sdílejí stejný názor. Jde o našeho výborného horského pana řidiče
a touto cestou bych mu chtěl za jeho kvalitně odváděnou práci
poděkovat, jsem rád, že na středisku mám právě jeho,“ uzavřel
Pavel Jerie, vedoucí střediska Jilemnice.

autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: archiv BusLine a.s.

Již osmý titul „Řidič roku“ za Liberecký kraj putuje k zaměstnanci do společnosti BusLine
a.s. V letošním roce zvítězil Karel Scholz ze střediska Jilemnice.

doprava

BusLine dopravcem

44. Valného shromáždění evropských

autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: archiv BusLine a.s.

olympijských výborů

BusLine je největším autobusovým dopravcem v Libereckém kraji a třetím největším v České
republice. Již několik let se dopravně podílí na prestižních akcích, především sportovního typu.

V

květnu letošního roku byla společnost vybrána jako oficiální partner Mistrovství světa IIHF
v ledním hokeji 2015 v Praze a Ostravě a v předchozích letech zajišťovala dopravu na významných
sportovních akcích - např. v rámci MS juniorů v klasickém
lyžování a závodů „SKISPRINT 2013“, běžeckých závodů „Jizerská 50“, „Bieg Piastów“ v Polsku nebo MS v letech na lyžích
2014. Vedle významného hokejového svátku, kterým žila většina hokejových fanoušků, se v druhé polovině listopadu 2015
konala další mimořádná akce, a to 44. Valné shromáždění evropských olympijských výborů. Akce tohoto typu se v České
republice konala podruhé a v Praze ji zorganizoval Český olympijský výbor. Shromáždění se zúčastnilo více než 350 delegátů
a dalších 200 hostů z celého světa, z těch významných zmiňme
prezidenta Mezinárodního olympijského výboru, prezidenta
Evropského olympijského výboru nebo prezidenta Asociace
národních olympijských výborů. Vedle samotných jednání se

delegáti zúčastnili i slavnostního programu, ať šlo o zahájení
v Lichtenštejnském paláci, galavečer na Pražském hradě ve
Vladislavském sále nebo přijetí u prezidenta republiky, pana
Miloše Zemana. BusLine zabezpečoval v rámci generálního
štábu organizačního výboru sekci „TRANSPORT“, tedy kompletní logistiku akce. Doprava byla zajišťována dvaceti osobními vozy Škoda Superb ve specifikaci Laurin & Klement od
společnosti ŠKODA AUTO a.s, dále deseti autobusy a třemi
minibusy. „Sekce transport je vždy jednou z nejdůležitějších sekcí v rámci každé akce, protože se nikomu nechce nikde čekat
a každý z účastníků žádá včasnou a kvalitní službu. Vždy mi jde
mráz po zádech, když se vše daří a klient je spokojen. V rámci
Valného shromáždění evropských olympijských výborů jsem ten
pocit měl každý den. Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat celému mému týmu, který odvedl kvalitní práci,“ sdělil Jan
Mečíř, ředitel divize nepravidelné dopravy BusLine a manažer
sekce TRANSPORT na této akci. •
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doprava/ Rozhovor

Autobusy BusLine řídí ženy,

manželské páry, anebo třeba sourozenci
Ve společnosti BusLine pracují manželské páry, naše autobusy již
běžně řídí ženy a dokonce se vzájemně k tomuto povolání inspirují
i sourozenci. Jedny takové, kteří práci v BusLine našli díky firemní
náborové akci, jsme vyzpovídali. Jsou jimi Kateřina a Jakub
Honzejkovi, zástupci mladé generace, kteří v naší společnosti
zakotvili v podstatě nedávno. Přesto jsem z jejich velmi
příjemného vyprávění měla pocit, jako když tu pracují léta. Na
první pohled je vidět, že k novému povolání našli vztah, který
se už dnes jen tak nevidí. „Nedokážu si teď představit, že bych
dělala něco jiného,“ říká Kateřina a její bratr se k tomu přidává.
Pracují na středisku Jablonec nad Nisou, odkud i pochází, a my
bychom Vás s tímto milým sourozeneckým duem chtěli seznámit.

Kateřina Honzejková,

35 let, v BusLine pracuje od července 2015.
Řidičské oprávnění si dělala již u nás, její
původní zaměstnání nemá s autobusy nic
společného. Naposledy pracovala jako
telefonní operátorka.

Jakub, 25 let, v BusLine pracuje od

ledna 2015, řidičské oprávnění si udělal
před nástupem do firmy (přes úřad práce).
Dá se říci, že svoji sestru k povolání řidičky
inspiroval, a to i přesto, že si je vědom
velké zodpovědnosti při výkonu tohoto
povolání. Jeho poslední zaměstnání byl řidič
vysokozdvižného vozíku.
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Co Vás vedlo k povolání řidičky autobusu?
Už odmala ráda řídím cokoliv, baví mě to,
mám k autům vztah. Autobus řídím poprvé až
v BusLine, ale na osobní vozidlo mám řidičák
už 17 let. Ještě vlastním papíry na velkou
motorku.
Jakou jezdíte linku?
Jezdíme příměstské linky do 50 km od Jablonce nad Nisou. Jde např. o linky Jablonec
nad Nisou - Turnov, Jablonec nad Nisou Železný Brod apod.
Co na své práci považujete za nejnáročnější
a co naopak Vás na ní baví?
V tom jsme s bratrem zajedno, nelehká je
ta zodpovědnost za cestující, které vezete za
sebou. Dnes na silnicích není bezpečno, řidiči
se chovají špatně. Pro mě je vždy nejdůležitější
dovézt cestující bezpečně do cíle.
Radost mi samozřejmě dělá, když dovezu
pasažéry v pořádku, a také ta zpětná vazba od
nich. Často se setkávám s lidmi, kteří za mnou
přijdou a poděkují mi za hezkou jízdu, a to
mě těší.

Co Vás baví ve volném čase?
Mám dvě dcery, pětiletou a devatenáctiletou,
kterým se ve volném času věnuji naplno. Jinak
ráda chodím do přírody, na výlety a také ráda
fotografuji.
Jak Vaše dcery pohlíží na to, že jejich maminka vykonává povolání řidičky autobusu?
Ony mě v tom hodně podporují a vzhledem
k tomu, že už patří mezi novou, moderní
generaci, tak jim na tom nepřijde nic specifického. Navíc v mém případě se tomu ani
nediví, protože mě znají a vědí, jaká jsem, že
mám velmi kladný vztah k automobilismu,
takže mám jejich maximální podporu. Na
druhou stranu, když jsem doma, tak se snaží
ukrojit každý kousek volné chvíle se mnou.
Vánoce jsou už za dveřmi, stíháte přípravy
na tento nejkrásnější svátek v roce?
Jsem zvyklá všechno dělat na poslední chvíli a moc dopředu se tím nezabývám. Není
to tím, že bych na to neměla čas kvůli práci
řidičky, takto to bývalo i dříve. Vánoce trávím
se svojí rodinou a blízkými, které mám ráda. •

Bavili jste se se sestrou o úskalích povolání
řidiče autobusu?
Ano, povídali jsme si o tom velmi často, sestra
byla zvědavá, jak mi to jde, a neustále jsme
to ve volných chvílích probírali. A výsledek
našich debat vidíte sami, také se stala řidičkou
autobusu (úsměv).
Pomáháte si vzájemně při práci?
Ve službách se střídáme, takže když je třeba
nepříznivé počasí, nebo nějaká překážka na
trase, tak vždy ten, kdo z nás jede, připravuje toho druhého na aktuální situaci na cestě.
Mám na mysli hlavně různé objížďky, silniční
práce apod.
Co Vás na Vaší práci těší?
Mě baví celkově ta profese řidiče, tedy jízda
samotná. A také, jak říkala sestra, mám radost, že se ještě dnes najdou lidé, kteří Vám
dokážou poděkovat za Vaši práci. Za to, že jste
je v pořádku dovezl do jejich cíle.

Co Vás baví ve volném čase?
Doma na mě čeká téměř roční syn, takže
mám o zábavu postaráno (úsměv). Když
to jde, jezdí moje přítelkyně se synem se
mnou, abychom spolu mohli trávit více času.
Rodinní příslušníci zaměstnanců BusLine
mají dopravu zdarma, takže díky tomu jsme
jako rodina více spolu.
Jak se připravujete na Vánoce, těšíte se na
ně?
Na mě to dolehne až tak čtrnáct dní před
svátky. Díky přítelkyni, která má k tomu
vztah, máme vánoční výzdobu už od konce
listopadu, ale kdyby to bylo na mně,
dopadlo by to jinak (smích). Nechávám
tomu volný průběh a vychutnávám si vánoční
atmosféru, až když v podstatě Vánoce přijdou. Samozřejmě se těším na to, že budu
se svojí rodinnou a všemi, které mám rád. •

autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: archiv BusLine a.s.

Rozhovor s Kateřinou a Jakubem Honzejkovými

doprava

BusLine nasadil do provozu

MHD Jablonec nad Nisou nové autobusy

autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: archiv BusLine a.s.

BusLine během léta posílil vozový park MHD v Jablonci nad Nisou, kam nasadil dva zcela nové
ekologické a nízkopodlažní autobusy typu IVECO URBANWAY 10,5 CNG.

Základní údaje
o autobuse:
IVECO URBANWAY 10,5 CNG
Celková délka: 10 470 mm
Celková šířka: 2 500 mm
Celková výška: 3 301 mm
Celkový počet míst: 90 míst: 26
k sezení a 64 k stání
Motor: IVECO / F2BFA602F
Emisní norma: Euro 6, 213 kW

C

estující v Jablonci
nad Nisou od léta
přepravují v rámci
městské hromadné dopravy dva nové ekologické a nízkopodlažní autobusy s délkou 10,5 m a max.
celkovou váhou cca 12 tun.
Nový autobus typu IVECO URBANWAY 10,5 má
celkovou kapacitu 90 míst,
z toho 26 k sezení, 64 k stání,
navíc s možností přepravit
handicapované cestující nebo
maminky s dvěma kočárky.

Díky svému modernímu provedení jsou takové autobusy
mnohem komfortnější pro
cestující a řidičům umožňují
lepší manipulaci, především
díky přívětivější palubní
desce, která je velmi přehledná. Vozy jsou na pohon
CNG, tedy stlačený plyn,
takže zaručují ekologický
provoz a rovněž ekonomickou úsporu. „V loňském roce
jsme v rámci MHD Jablonec
nad Nisou přepravili přes
8 mil. cestujících, a to na více
než 1,6 mil. km. Vzhledem
k vysokému počtu přepravovaných osob je nezbytné
průběžně obnovovat vozový
park, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a doprava pro ně byla pohodlná.
Významný důraz ale klademe
také na ekologický provoz,

15 % z celkového počtu naší
flotily autobusů je na alternativní ekologický pohon CNG.
BusLine díky tomu provozuje jeden z nejekologičtějších
vozových parků v České republice, z 570 autobusů jich
jezdí 80 na CNG,“ sdělil
Jakub Vyskočil, statutární
ředitel společnosti BusLine.
Dopravní obslužnost města
Jablonec nad Nisou zajišťuje BusLine jak prostřednictvím městských linek, tak
i provozem příměstských
linek. Jejich chod je zajišťován autobusy SOR, TEDOM městského provedení
a průběžně dochází k jejich
obměně
nízkopodlažním
typem. Autobusy jsou vybaveny směrovými tabulemi
a odbavovacím zařízením
EMtest. •

13

doprava

SKIBUSem HARRACHOV

z Prahy i České Lípy

PROVOZUJEME PRO VÁS TRADIČNÍ SKIBUSY
Již čtvrtou
sezónu Vás vozíme
SKIBUSem JIZERKY

SKIBUSem jako vloni i na Mísečky
Již třetí sezónu si opět Skiareál Špindlerův Mlýn/Mísečky objednal i SKIBUS z Jilemnice na Mísečky, který zajistí vůz našeho jilemnického střediska. Spoje SKIBUSu na
Mísečky jsou pro cestující zajišťovány bezplatně, ale kromě nich mohou lyžaři na
Mísečky využít i běžné spoje pravidelné linky 947 v tarifu IDOL.

SKIBUS ROKYTNICE

nově i na Studenov

Rokytnický SKIBUS mohou lyžaři i v letošní sezóně využívat zcela zdarma,
a to v období od 19. 12. 2015 do 28. 3. 2016. V hlavní sezóně, tj. od 25. 12. 2015
do 1. 3. 2016, bude opět spoj 3x denně prodloužen i do Jablonce nad Jizerou.
Novinkou v Rokytnici bude MINISKIBUS z Horních Domků přes sídliště do areálu Studenov. Kmenově budou opět nasazeny nízkopodlažní vozy Irisbus Crossway LE a pro první ověřovací rok provozu bude na MINISKIBUS nasazen minibus Mercedes Vario.
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Jizerské hory patří k oblíbené lokalitě pro lyžaře
a běžkaře, a tak i letošní zimní sezónu jistě hojně
využijí jizerskohorských SKIBUSů JABLONEC
- JANOV (Severák) – TANVALDSKÝ ŠPIČÁK –
TANVALD - TANVALDSKÝ ŠPIČÁK s provozem
od 25. 12. 2015 do 15. 3. 2016.
Na letošní sezónu objednavatel skibusu - Sdružení
cestovního ruchu Jizerské hory - připravil pro
lyžaře změnu trasy skibusu v podobě nově přidané
obsluhy centra Tanvaldu a přilehlého sídliště. Skibus po obsloužení areálu Tanvaldský Špičák bude
dále pokračovat okružně do Tanvaldu a zpět do
skiareálu pojede přes Albrechtice v Jizerských
horách či Smržovku.
SKIBUS JIZERKY mají držitelé Jizerky Card
zdarma a ostatní zaplatí za jízdu 20/10 Kč. Od
25. 12. 2015 bude v provozu i oblíbená zimní
víkendová a prázdninová linka MHD č. 121 na
Hrabětice a Bedřichov.

autor: Ondřej Polák, vedoucí specialista PAD a MHD pro Liberecký kraj, a Jiří Jetel, specialista PAD a MHD; FOTO: archiv BusLine a.s.

SKIBUS HARRACHOV bude provozován i letošní zimu,
a to na objednávku sdružení místních hoteliérů a Sportovního areálu Harrachov. Pro držitele Harrachov Card
bude jezdit zdarma, ostatní cestující zaplatí 20/10 Kč.
Do tohoto oblíbeného skiareálu se dostanou i lyžaři
z Prahy a České Lípy, odkud bude zachován dálkový
SKIBUS na základě rezervačního formuláře na webové
stránce www.skibusharrachov.cz

doprava

BusLine

autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: Jiří Trojánek

křížem krážem po Islandu

Autobusy BusLine můžete potkat především
v zemích jižní Evropy, ale jednou z tradičních
destinací, kde naše společnost poskytuje služby
zájezdové dopravy, je Island. S  panem Jiřím
Trojánkem, řidičem střediska Jičín, jsme Vás
již v předchozích číslech BusLetteru seznámili.
A  to formou rozhovorů, ve kterých se o této
specifické destinaci rozpovídal.
V tomto čísle Vám přinášíme několik krásných
fotografií pořízených opět na cestách po
zmiňovaném ostrově bez stromů…
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nové projekty

BusLine

nasadil nový systém Protank Dynamics

P

rimárně se zaměřujeme na ukazatele, které
přímo ovlivňují spotřebu PHM. Minimalizujeme tedy běh motoru na prázdno. Což
je častý nešvar řidičů především v ranních
hodinách na začátku jejich směny.
Systém samozřejmě respektuje časovou vytíženost
uživatelů, není tedy nutné ho mít neustále zapnutý
a sledovat na monitoru pohyb vozidel. Pro každý
provozní údaj (např. rychlost, otáčky motoru,
spuštění nezávislého topení) je nastavena limitní
hodnota, o jejímž překročení dostane osoba, která
je za dané vozidlo odpovědná, informaci do e-mailu,
a to vč. dalších podrobností: kdo řídil, kde k porušení
do-šlo, jak dlouho prohřešek trval. To nám umožňuje
okamžitě kontaktovat řidiče, který pochybil, a zjednat nápravu. I díky tomuto systému se nám daří
průběžně problémy čím dál více eliminovat.
V oblasti bezpečnosti dokážeme díky Protank
Dynamics sledovat rychlost v nebezpečných místech,
kde např. není vhodné, aby vozidlo jelo rychleji než
30 km/h. Umíme rovněž odhalit řidiče, kteří jezdí
tzv. „na vyhozenou“.
V oblasti „neodborného“ zacházení s vozidly se zaměřujeme na sledování otáček motoru. Vedoucí středisek dostávají do e-mailu varování v reálném čase
o překročení maximálně přípustných otáček motoru
pro daný typ vozidla. Další analýzou pak zjišťujeme,
zda se řidiči nechce řadit a „vytáčí“ motor do otáček
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nevhodných pro hospodárnou jízdu, nebo např. dělá
chyby při jízdě z kopce, špatné podřazení, nepoužití
retardéru apod.
Poté, co jsme dokázali přenést na řidiče první výsledky ze sledování vozidel, došlo k relativně rychlému
a masivnímu úbytku závažných prohřešků, a to jak
v případě překročení max. rychlosti autobusů, tak
max. otáček, délky volnoběhu a délky puštění nezávislého topení. Systém vyžaduje po řidičích identifikaci. Toho chceme využít v adresnějším srovnávání
dosažené spotřeby PHM. Místo současné průměrné
spotřeby za vozidlo a měsíc umíme vyhodnotit
spotřebu vozidla pro každého řidiče zvlášť.
Na závěr bych chtěl poděkovat vedoucím středisek,
kteří se postupně v systému zorientovali a začali jej využívat více a více. Komunikujeme s nimi na toto téma
velmi často a přináší to svoje ovoce. Žádný systém není
samospásný, mnohem důležitější je, jak je využíván
v praxi. A to se nám začíná dařit, za což jsme rádi. •

autor: Milan Toms, provozní ředitel

Jde o nástroj, který posouvá kontrolu vozidel a jejich provozních ukazatelů na úroveň
dnešní doby. Při počtu autobusů, kterými BusLine disponuje, není možné kontrolovat ranní
volnoběhy vozidel „na konečné v křoví“. Systém sám o sobě ale peníze nešetří.
Úspor nákladů je dosahováno tím, že se se systémem aktivně pracuje a získané informace
jsou v krátkém čase přenášeny na řidiče. Díky tomu jsme schopni je motivovat tak,
aby provozovali autobusy společnosti hospodárně.

zveme vás
konané akce

BusLine v rámci Oslav Ještědu
autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: archiv BusLine a.s.

představil historii
i budoucnost cestování

BusLine v rámci tradiční akce Oslavy Ještědu nejen provezl stovky jejích účastníků
v autobusovém veteránu Škoda RTO, ale také představil skutečně bezpečný autobus
pro děti „Mikeš“ a nový městský autobus Iveco Urbanway. Nadšenci retro autobusů měli
možnost zavzpomínat na historii cestování, a také posoudit výkon „erťáku“, který spolu
s nimi každou hodinu stoupal z parkoviště od kabinové lanovky až téměř k samotnému
vysílači Ještěd. Naopak budoucnost reprezentovaly autobusy „Mikeš“ a Iveco Urbanway.
Druhý jmenovaný nyní nově přepravuje cestující v rámci MHD v Jablonci nad Nisou.

P

rvní jízda autobusovým veteránem startovala v 9:30
hod. z parkoviště pod kabinovou lanovou dráhou na
parkoviště u Ještědky a zpět. Autobus Škoda 706 RTO
– JELCZ z roku 1968 jezdil v hodinových intervalech,
poslední jízda se konala v 17:30 hod. a celkem urazil
téměř 100 km. Skoro na samotný vrchol a zpět se svezly stovky
účastníků akce a zájem o jízdy byl veliký, cestující si autobus fotili a také diskutovali s řidičem o náročnosti řízení tohoto veterána. Především rodiny s dětmi zaujal skutečně bezpečný autobus
pro přepravu dětí „Mikeš“, který byl v loňském roce uveden do
provozu patrony Veronikou Arichtevou a Karlem Rodenem. Jde
o již druhý speciální autobus a BusLine je jedinou autobusovou

společností v ČR, která provozuje autobusy tohoto typu. Zájemci
si mohli prohlédnout jeho exteriér i interiér a samozřejmě si vyzkoušet také upnutí dítěte do bezpečné sedačky. Moderní typ městské dopravy ocenili návštěvníci dne otevřených dveří Dopravního
podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, v rámci kterého jim
BusLine představil nový autobus typu IVECO URBANWAY. Ten
od léta přepravuje cestující městské hromadné dopravy v Jablonci
nad Nisou. Moderní provedení autobusu přináší větší komfort pro
cestující a řidičům umožňuje lepší manipulaci, a to především díky
přívětivější palubní desce, která je velmi přehledná. Vozy jsou na
pohon CNG, tedy stlačený plyn, takže zaručují ekologický provoz
a rovněž ekonomickou úsporu. •
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lidské zdroje

Práce s nováčky v BusLine

adaptační proces nových zaměstnanců

V

minulém, letním vydání časopisu BusLetter jsme se podrobně věnovali náboru našeho nejcennějšího kapitálu – řidičů.
Představili jsme nový program
doporučení „Vaši známí jedou s námi“, kdy
stávající zaměstnanci společnosti mohou
obdržet odměnu za to, že přivedou nového
kolegu. Podívali jsme se na možnosti, jak
fungují rekvalifikace, a to jak prostřednictvím úřadů práce po celé republice, tak za
peníze firmy se závazkem setrvání v pracovním poměru. Tato intenzivní náborová snaha nám jen do října 2015 přivedla celkem
341 nových řidičů.
Přestože v masivním náboru neustaneme
ani v budoucnu, přichází doba, kdy se
musíme maximálně soustředit na práci
s novými zaměstnanci.
Řidiči-rekvalifikanti přicházejí s ještě
„mokrým“ oprávněním a profesním průkazem. Potřebují nejen intenzivní zácvik
v řízení vozidla, obsluze odbavovacího
zařízení a znalosti linek a turnusů. Neméně
důležité je, aby pochopili a přijali firemní
kulturu, formální i neformální pravidla,
zapadli do kolektivu kolegů a poznali fungování střediska.
K tomu má sloužit nový proces, který jsme
od října ve společnosti BusLine závazně
zavedli – adaptační proces zaměstnanců.
Týká se nově nastoupivších zaměstnanců
na všech pozicích, od řidičů přes opraváře
a dispečery až po vrcholové manažery.
Již několik měsíců jsou zavedeny dva
nástupní dny ve společnosti, kdy noví kolegové ze všech koutů republiky přijedou
do sídla společnosti podepsat a převzít
pracovněprávní dokumentaci a absolvovat vstupní školení. Již před samotným
nástupem je však s nováčkem v kontaktu nejen personální oddělení, ale i přímý
nadřízený, který zodpovídá za to, že první
den je pro něj vše připraveno a že je ve
firmě, jak se patří, přivítán. Následuje
pohovor s přímým nadřízeným, při němž
je založen tzv. záznam o adaptačním procesu, který v následujících měsících bude
pro obě strany vodítkem toho, jak zaučení
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probíhá. Pohovor by měl vyjasnit vzájemná očekávání, rozptýlit obavy a přinést
odpovědi na všechny otázky. Detailně je
prodiskutována náplň práce a nováčkovi
je přidělen průvodce, který se o něj bude
v době zácviku starat a na kterého se bude
moci obracet. V následujících týdnech
a měsících by se pak měli všichni účastníci
adaptačního procesu pravidelně setkávat
a vyhodnocovat pokroky nového kolegy. Je
také závazně stanoveno, se kterými před-

„Takové kolegy, kteří nám budou
pomáhat rozšiřovat a stabilizovat
střediskové týmy, jsme pak ochotni
také finančně i jinak odměnit za
jejich práci a přínos.“
pisy musí být nový zaměstnanec na té které
pozici seznámen a která školení musí absolvovat.
Na závěr celého adaptačního procesu se
uskuteční další pohovor, kdy se zaučení
nového kolegy zhodnotí a je prostor pro
vznik dohody o další spolupráci a setrvání
ve společnosti.
Při našich cestách po střediscích se zejména mezi řidiči často setkáváme s určitými
obavami, někdy bohužel až s neúctou
k řidičům-rekvalifikantům. Dozvídáme
se, že nováčci nic neumí a „kdo to kdy slyšel, aby bylo možné udělat si řidičák na autobus rovnou z osobního auta“. Zároveň si
však stávající zaměstnanci často postesknou nad nadměrným časovým zatížením

a velkou mírou přesčasů. Na tyto výhrady
ale existuje jednoduchá odpověď. Hotoví,
zkušení a vyježdění řidiči na trhu práce
prostě nejsou. Jediná cesta pro společnosti,
které se chtějí na dopravním trhu dlouhodobě a úspěšně udržet, tedy je nejen
si řidiče vlastními silami „vychovat“, ale
také poskytnout jim na začátek veškerou
pomoc a podporu ze strany nadřízených,
ale i kolegů. Jen tak jim dáme možnost,
aby se z nich v krátkém čase stali plnohodnotní zaměstnanci a aby veškeré chybějící
zkušenosti co nejrychleji nasbírali.
Na závěr bych se ještě ráda zastavila u zbrusu
nové role „průvodců“ v adaptačním procesu, a to zejména v kategorii řidičů. Měli by
to být ti nejlepší z šoférů - a teď nemyslím
pouze, co se řidičských dovedností týče.
Jako průvodce si budou vedoucí středisek
a dispečeři vybírat kolegy přátelské, ochotné, pracovité a loajální k firmě, kterým
záleží na chodu střediska a společném
výsledku práce a úsilí nás všech. Takové
kolegy, kteří nám budou pomáhat rozšiřovat a stabilizovat střediskové týmy, jsme pak
ochotni také finančně i jinak odměnit za
jejich práci a přínos.
Je nám jasné, že než se všichni naučíme
s novým adaptačním procesem pracovat,
mohou jej někteří vnímat jako další administrativní zátěž. Je však velmi důležité, abychom mu dali šanci a pojali jej naopak jako
příležitost. Šanci na to, aby zácvik a zaučení
všech nových kolegů ve firmě probíhal dle
daných standardů, jednotně a podle pravidel, abychom neopomněli žádný důležitý
detail a aby se noví kolegové u nás od začátku cítili komfortně. Jen tak budou v práci
spokojení a budou ji odvádět co nejlépe,
což v konečném důsledku přinese výhody
nám všem. Na závěr mi dovolte poděkovat Vám, kteří se na adaptačním procesu podílíte dnes a denně, protože si plně
uvědomujeme, že je to činnost náročná,
a to především z časového hlediska. Vážíme
si, že k tomu přistupujete zodpovědně a se
vší vážností. Pevně věřím, že nikdo z nás
nepochybuje o tom, že adaptační proces
přináší své ovoce. Děkujeme! •

autor: Vlasta Sloupová, personální ředitelka; FOTO: archiv BusLine a.s.

Motto:
„Ty nejlepší společnosti nenajímají lidi s hotovými dovednostmi, aby je později motivovaly.
Najímají již motivované uchazeče a inspirují je. Pokud nenabídneme motivovaným zaměstnancům
něco většího, v co mohou věřit a k čemu směřovat, povede je jejich motivace k nalezení nového
pracovního uplatnění a odchodu. Na nás pak zbydou ti, kteří zůstanou.“
Simon Sinek
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Máme svoje hrdiny
děkujeme!

Možná si řeknete, co je na povolání řidiče autobusu vlastně tak náročného!
Vždyť se ti chlapi jen vezou pěknými autobusy, odjedou si své a jdou domů.

Řidiče roku Libereckého kraje Karla Scholze (uprostřed) osobně ocenil výkonný
ředitel BusLine a.s. Ing. Radek Chobot (zleva) spolu s vedoucím střediska Jilemnice
Pavlem Jeriem.

autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: archiv BusLine a.s.

V

šichni moc dobře ale ze svých životů
víme, že nic není takové, jak se na
první pohled může zdát…Tihle
chlapi, pokud nezískali řidičské oprávnění
před mnoha lety jako mladí na vojně, si ho
musí k výkonu své profese opatřit v současnosti, a to není vůbec jednoduché, ani levné.
K tomu vstávají ve tři ráno, aby byli po čtvrté
hodině na svém spoji a mohli Vás – nás –
cestující odvézt do práce, do školy, zkrátka
tam, kam potřebujeme. A k tomu mají za nás
zodpovědnost, a ne malou! Vždyť každý den
máme před očima realitu dnešního silničního
provozu, nezodpovědné a mnohdy agresivní
řidiče ohrožující životy nás všech, kteří se
na silnicích pohybujeme, ať ve svých autech,
nebo právě v autobusech. Pánové řidiči
a dámy řidičky, děkujeme za Vaše pracovní nasazení, zodpovědnost a trpělivost v situacích,
které nejsou mnohdy příjemné a způsobují
Vám stresovou zátěž. Uvědomujeme si, že
mnozí z Vás jste nejen skvělí řidiči, ale také
lidé, kteří neváhají pomoct ostatním, kteří to
potřebují. Jako poděkování za Vaši práci a jako
možnou inspiraci pro zájemce, kteří by se chtěli připojit k nám a doplnit tým BusLine, jsme
Vám věnovali klip se známým českým hercem
Ivanem Vyskočilem, který je už od mládí fandou do autobusů (více na našem Facebooku).

DĚKUJEME!
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Jablonecká výzva

HÝBE ČESKOU DOPRAVOU
Vraťme důstojnost povolání řidiče autobusu, a tím zajistíme nejen slušný
život pro řidiče, ale i kvalitně poskytovanou službu našim cestujícím!
V letním vydání BusLetteru jsem Vás rámcově informoval o připravované akci s názvem
JABLONECKÁ VÝZVA, kterou jsem následně spustil na podzim. Cílem výzvy je napravit negativní
dopady veřejných soutěží na zaměstnance dopravních společností.

emorandum „Jablonecká výzva“
už v současnosti promlouvá ke
všem řidičům, původní záměr ale
byl vyzvat k činnosti řidiče autobusů, aby začali aktivně bojovat za důstojnější podmínky při výkonu svého povolání.
Na začátku bych chtěl vysvětlit podstatu
problému. V průběhu loňského domlouvání kolektivní smlouvy v naší společnosti
jsme narazili na problém, který se samozřejmě týkal financí. Během vyjednávání jsme
naráželi na to, proč firma nemůže řidičům
autobusů přidat na mzdách? Odpověď je
jasná, protože se při podávání nabídek do
veřejných soutěží na zajišťování dopravy
neustále potýká s nutností snižovat cenu.
Od té doby jsem se začal o problematiku
veřejných soutěží a jejich dopadu na řidiče
intenzivně zajímat. Celý problém spočívá
v tom, že veřejné zakázky jsou soutěženy
podle zákona č. 137, o veřejných zakázkách,
kdy hlavním kritériem je cena, a to cena nejnižší. Vzhledem k tomu, že všichni účastníci
soutěží mají v podstatě stejnou režii, tzn.
náklady na PHM, náhradní díly, autobusy
atd., je tedy jejich jedinou možností ušetřit
náklady na výplatách a benefitech zaměst-

nanců. A s tím je potřeba něco rychle udělat,
aby se v rámci krajských soutěží na dopravu
pro příštích deset let pamatovalo také na nás,
řidiče autobusů.
Za klíčové považuji to, aby byla jasně definována minimální mzda řidičů autobusů,
protože jedině tehdy se promítne i do finančních modelů cenových nabídek jednotlivých dopravních firem. Cílem Jablonecké
výzvy je personálně stabilizovat tuto službu
veřejnosti, aby byla náležitě a profesionálně
vykonávána. O nutnosti Jablonecké výzvy
nás přesvědčily zkušenosti ze zatím jediného
kraje, který dokončil soutěž na zajištění dopravy, a sice Ústeckého. Tam díky nízkým
nabídkovým cenám dochází k fluktuaci
kvalitních řidičů, a tím pádem i ke snížení
kvality poskytované služby v dopravě
směrem k cestujícím a potažmo i zadavateli.
Nechceme, aby byla Jablonecká výzva brána jako poškozování společností a veřejné
dopravy jako takové. Naopak rádi bychom
docílili jejího zkvalitnění a zamezili účasti
v soutěžích firmám, které nabízí dumpingové ceny. Díky používané legislativě dopravní společnosti „chudnou“ a nemohou
zaplatit své lidi.

Jablonecká výzva spatřila světlo světa 29. září,
kdy jsem odeslal stovky dopisů s memorandem na většinu základních organizací OSD,
nejvyšším politickým představitelům státu
a krajů, na zaměstnavatelské svazy a samozřejmě vedení OSD. Postupně se k výzvě začali
přihlašovat kolegové ze základních organizací
napříč celou republikou, jen politici nereagovali. Zajímalo to ale média a ještě večer 29. 9.
2015 bylo téma Jablonecká výzva otevírací reportáží na TV Nova. Následně se samozřejmě
začali přidávat další novináři. K dnešnímu
dni (tj. k datu uzávěrky 10. 12. 2015, pozn.
red.) byla vydána stovka článků a odvysíláno
patnáct reportáží v TV Nova, České televizi i FTV Prima. Patnáct dnů od vyhlášení
Jablonecké výzvy přišla na řadu akce „VESTY“, která měla dne 15. 10. 2015 nenásilnou
formou vyjádřit podporu Jablonecké výzvě,
a to se také podařilo. Zmobilizovat přes čtyři
tisíce řidičů autobusů k jednotné akci považuji za velký úspěch! A za to bych chtěl všem
kolegům poděkovat, protože tímto krokem
jsme ukázali svoji jednotnost a odhodlání, že
ze své cesty neuhneme. A v tento moment nás
začali brát vážně i politici, to už pro ně totiž
přestala být legrace.

první Jednání s politiky
Ještě v den akce VESTY jsem zamířil na Ministerstvo dopravy, kde jsem se chtěl osobně
sejít s panem ministrem, bohužel si ale na
mě čas neudělal. Alespoň jsem tedy jeho vyslancům z řad úředníků předal fascikly čítající
tisíce stran zadávací dokumentace k veřejné
zakázce v Ústeckém kraji, podle které se již
jezdí, a dále k zakázce v Královéhradeckém
kraji, která je vypsána podle současné a zcela
nevyhovující podoby zákona č. 137, o veřejných zakázkách. Poté jsem oslovil předsedu
OSD, pana Luboše Pomajbíka, aby se z pozice své funkce oficiálně ujal Jablonecké výzvy a hlavně, aby byl vtažen do všech zásadních jednání. Na začátku listopadu jsme byli
společně přijati na Ministerstvu pro místní
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rozvoj ČR, které má v gesci právě onen klíčový
zákon č. 137. Tam nás vyslechl náměstek
ministryně, pan Jan Blecha, který s námi na
toto téma diskutoval jako první. Na základě
našich požadavků navrhl konkrétní kroky jak
v podobě iniciace vzniku pracovní skupiny
pro udržitelnou dopravu, tak nutnosti vypracování jasné metodiky zadávání a vyhodnocování veřejných soutěží na dopravce. Nutno
podotknout, že současná podoba zákona má
třiadvacet novel a sama ministryně pro místní
rozvoj se o něm v pořadu „Dvacet minut Radiožurnálu“ vyjádřila jako o špatném a nevyhovujícím. V současnosti se tedy pracuje na
zcela novém zákoně, který by měl vejít v platnost v dubnu 2016. Naším požadavkem je,

aby kraje soutěžily veřejné zakázky na zajištění
dopravy v jejich regionech na dalších 10 let již
podle tohoto nového zákona. Po jednání na
MMR jsem byl pozván na výjezdní zasedání
Asociace krajů ČR, kde se sešli radní zodpovědní za oblast dopravy všech krajů. Tam
jsem měl jedinečnou příležitost oslovit všechny kraje najednou. Bohužel ale musím konstatovat, že světlo do našeho problému vneseno
nebylo a ničeho konkrétního jsem se ze strany
zástupců krajů nedočkal. Následně jsme byli
s předsedou OSD přijati na Úřadu vlády, a to
u pana Vladimíra Špidly, vedoucího odboru
poradců a poradkyň předsedy vlády. Věnoval
nám poměrně dost času a velmi detailně se
zajímal o celou problematiku.

autor: Jiří Kuchynka, předseda ZO OSD Jablonec nad Nisou; FOTO: archiv BusLine a.s.
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Představení JABLONECKÉ VÝZVY
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Podání žaloby
Další krok ve vývoji naší situace nastal dne
30. 11. 2015, kdy jsem se společně s kolegy rozhodl podat žalobu – Návrh na vydání
předběžného opatření - týkající se vypsané
veřejné soutěže na zajištění autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji. Musím zkoušet
všechny prostředky, i když to třeba nevyjde.
Kdybychom případně zastavili dopravu, aby se
neozývaly hlasy, že jsme neudělali maximum.
Už teď na nás v Královéhradeckém kraji zkouší
otázky typu, proč jsme tedy nepřišli při tvorbě zadávací dokumentace k veřejné soutěži?
Fakt, že chybí tisíce řidičů nejen autobusů
v celé ČR, je ale přeci známý a úředníci odborů dopravy na jednotlivých krajských úřadech by s ním měli při přípravě zadávacích
dokumentací k veřejným zakázkám pracovat.
Královéhradecký kraj zakázku vypsal ještě podle
současné a zcela nevyhovující podoby zákona

č. 137, o veřejných zakázkách. Jde o zakázku za
5,5 mld. Kč, kde v rámci zadávací dokumentace
dochází k naprosté diskriminaci řidičů, protože
v ní kraj „stropuje“ jejich mzdy a pouze říká, kolik více už si řidiči nemohou vydělat, ale vůbec
se nezajímá o minimální mzdu. Při soutěži „na
nejnižší cenu“ se však zmiňovaného stropu ani
nemůže dosáhnout. Krajští politici by si měli
uvědomit, že tímto krokem ovlivní životy nás
všech na dalších 10 let dopředu, a to bez ohledu
na to, kdo tuto službu bude vykonávat. Realita
je totiž taková, že už dnes jsou nejsilnější
skupinou řidičů lidé s věkovým průměrem
okolo 50–60 let a noví mladí, kteří by je mohli
nahradit, se do této práce rozhodně nehrnou.
A já se ptám, kdo tedy za několik let bude
vozit naše děti do školy? Stojím nohama na
zemi a vím, že současná krajská politická garnitura bude v té době již dávno v propadlišti

Zásadní průlom
Za průlom v celé věci považuji jednání předsedy AK ČR, pana Michala Haška s předsedou
ČMKOS a předsedou OSD, které se uskutečnilo dne 1. 12. 2015 a v rámci kterého byl stanoven harmonogram nezbytných kroků k řešení
naší neudržitelné situace. Za zásadní považuji
to, že pan Hašek v podstatě obratem oslovil
předsedu vlády k jednání o krizové situaci ve
veřejné dopravě. Byl jsem velice potěšen, že pan
předseda vlády vyslyšel tuto prosbu a v podstatě
okamžitě svolal jednání za své osobní účasti spolu s dalšími zástupci již den poté, tedy ve středu
2. 12. 2015. Jednání s předsedou vlády se uskutečnilo po skončení plenárního zasedání tripartity v pozdních večerních hodinách, a to formou zasedání pracovní skupiny vedené právě
předsedou vlády. Pracovní skupina se sešla
ve složení: Bohuslav Sobotka, předseda vlády,

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj,
Jan Blecha, náměstek ministryně pro místní
rozvoj, Michal Hašek, předseda Asociace krajů
ČR, Josef Středula, předseda ČMKOS, Luboš
Pomajbík, předseda OSD, a já (Jiří Kuchynka, předseda ZO OSD Jablonec nad Nisou),
jako autor a iniciátor Jablonecké výzvy. Pracovní skupina řešila jeden jediný úkol: jakým
správným způsobem dostat do systému veřejné
dopravy, konkrétně k řidičům autobusů fungujícím v závazku veřejné služby, více peněz.
V rámci jednání byl všemi zúčastněnými
domluven následující postup:
1. Ministerstvo pro místní rozvoj vytvoří jednotnou metodiku zadávání a vyhodnocování
veřejných zakázek ve veřejné dopravě na 10 let
tak, aby byly zohledněny mzdy řidičů v nabídkových cenách do těchto soutěží.

politických dějin a jejich nástupci se budou
vymlouvat na rozhodnutí svých předchůdců.
Vzhledem k tomu, že zástupci Královéhradeckého kraje opakovaně nechtěli slyšet
naše pádné a logické argumenty, přistoupili jsme tedy k dalšímu kroku, podání žaloby.
Naše snaha o zastavení této vypsané veřejné
soutěže je motivována konkrétním příkladem
v Ústeckém kraji, kde můžeme denně vidět
v přímém přenosu, s jakými problémy se
v rámci této desetileté zakázky dopravci vypořádávají. Lidem nehrozí přidání na mzdách,
ale hrozí jim neustálé pokuty ze strany „tajné
krajské dopravní policie“, která je odměňována na základě každé zjištěné chyby. Pro takové
lidi peníze jsou, ale pro řidiče, kteří tuto službu
dnes a denně vykonávají, vstávají ve tři hodiny ráno a mají zodpovědnost za životy svých
cestujících, peníze nezbývají.

2. Dále MMR zhodnotí stávající výběrová
řízení, a to do konce tohoto roku.
3. Asociace krajů ČR ve spolupráci s odbory se budou podílet na hledání způsobu odměňování řidičů, kteří jezdí v tzv. veřejném
závazku.
4. Dále Asociace krajů ČR doporučí krajům
nevyhlašovat do vyřešení tohoto problému
a platnosti nového zákona č. 137, o veřejných
zakázkách, další veřejné soutěže.
Předseda vlády jasně deklaroval, že hledáme
pouze pozitivní řešení, a nikdo z těch, kteří se
jednání zúčastnili, to nerozporoval. Všichni
chápou nutnost rozuzlení tohoto problému,
neboť jeho neřešení by nutně vedlo ke kolapsu veřejné dopravy v této zemi. V současném
nastavení je veřejná doprava dlouhodobě
neudržitelná.

Jednání v Královéhradeckém kraji
Začátkem prosince se ještě uskutečnilo jednání s hejtmanem Královéhradeckého kraje
Lubomírem Francem s cílem zastavit soutěž
vypsanou dle špatného a přežitého zákona
č. 137, o veřejných zakázkách. Tato soutěž
v Královéhradeckém kraji je totiž za poslední dobu jednoznačně nejméně kvalitně zpracovaná, s nejasnými parametry, ale zejména,
s nulovým pozitivním, a naopak negativním
dopadem na řidiče autobusů. Pan hejtman
Franc nás seznámil se svým postojem, který
jde naprosto proti doporučení předsedy vlády
a předsedy AK ČR s tím, že veřejnou soutěž na
výběr dopravce zrušit nehodlá. Upozornil jsem
pana hejtmana na fakt, že řidiči jsou občané
a zároveň voliči, a to samé platí i o cestujících.
Těžko bude kraj za několik let vysvětlovat, že má
v ruce nejlepší smlouvu na dopravce ve svém
kraji, když samotná doprava nebude fungovat,
jelikož ji nebude mít kdo odjezdit. Na to mi pan
hejtman odvětil, ať na jednání voliče netahám,

protože v dalším období již nekandiduje. Jako
odborový předák jsem byl tímto výrokem zděšen.
Výstupy z jednání:
1. Královéhradecký kraj zadá zpracování právní
analýzy, která ukáže, jestli existují možnosti
veřejnou soutěž na dopravce v Královéhradeckém kraji zcela zrušit a vypsat novou, podle
námi požadované jednotné metodiky a nového
zákona č. 137, o veřejných zakázkách.
2. Královéhradecký kraj zadá zpracování
právní analýzy, která vyhodnotí implementaci
nepodkročitelných mezd řidičů do výsledků
veřejné soutěže.
3. Hejtman Královéhradeckého kraje se sejde
s předsedou vlády a předsedou AK ČR a seznámí je s celou situací a svým postojem k dané věci.
4. Hejtman Královéhradeckého kraje odloží
otevírání obálek k vypsané veřejné soutěži na
termín 15. 1. 2016 a sejde se se zástupci odborů dne 7. 1. 2016 k dalšímu kolu jednání.
V současné době nás od stávky na omezený

čas odvrátil pouze okamžitý pozitivní přístup
premiéra a předsedy Asociace krajů. Zástupci
odborů a řidiči většiny dopravních společností a firem, které zajišťují veřejný závazek
v Královéhradeckém kraji, zváží dvě možnosti.
Zda se počká na výsledek jednání ze dne 7. 1.
2016, nebo jestli se do této doby rozhodneme
vyhlásit jednodenní výstražnou stávku na podporu našich požadavků, a tím dáme najevo panu
hejtmanovi, jak moc jsou řidiči nespokojeni
a jak moc je celý systém v nepořádku. Na jednodenní stávku v Královéhradeckém kraji se
s kolegy stále chystáme a na její koordinaci
pracujeme. Ačkoliv stále deklarujeme, že jsme
ochotni jednat, trpělivost nám dochází a připadá nám, že pan hejtman hraje šachovou
partii o čas a o vítěze soutěže. Máme pocit, že
těchto slibů jsme už slyšeli příliš mnoho a nechápeme, proč je pro něho situace tak složitá
i přes jasné doporučení ze strany nejvyšších
představitelů státu. •
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Životní jubilea

Pracovní jubilea

g 50 h

Vaverka Richard • Brno • řidič • 14. 08. 1965
10 let
Erčey Ivan • Brno • řidič • 26. 08. 1965
Landa Vladimír • Jablonec n. N. • řidič • 20. 10. 1965
Čech Petr • Liberec • řidič • 21. 11. 1965
Gernat Pavel • Jičín • řidič • 07. 12. 1965
Novotný Jiří • správa • specialista PAD a MHD • 04. 10. 1965
Šíma František • Liberec • řidič • 02. 11. 1965
Štěpán Tomáš • Turnov • řidič • 18. 11. 1965

g 55 h

Körberová Jaroslava • Semily • skladnice • 16. 05. 1960
Kavan Karel • Hořice • řidič • 02. 05. 1960
Kyzyvát Libor • Jablonec n. N. • řidič • 11. 04. 1960
Hýbner Zdeněk • Jablonec n. N. • řidič • 08. 07. 1960
Jirásko Tomáš • Liberec • řidič • 07. 03. 1960
Kratochvíl Květoslav • Brno • řidič • 27. 03. 1960

g 60 h

Zwinger Marian • Jilemnice • automechanik • 17. 07. 1955
Hoška Stanislav • Jičín • řidič • 23. 08. 1955
Malý Vlastimil • Jičín • řidič • 01. 07. 1955
Hudec Zdeněk • Ústí n.L. • řidič • 07. 12. 1955
Bohatý Jaroslav • Česká Lípa • řidič • 03. 12. 1955
Cina Jan • Česká Lípa • řidič • 08. 10. 1955
Majer Vladimír • Litoměřice • řidič • 17. 12. 1955
Rožec Jaromír • Litoměřice • řidič • 17. 09. 1955
15
Perina Jan • Jablonec n. N. • řidič • 26. 12. 1955
Šuver Štefan Ing. • Brno • řidič • 19. 07. 1955
Janda Luděk • JIlemnice • řidič • 17. 11. 1955
Kroupa Jaroslav • Ústí n.L. • řidič • 02. 12. 1955
20
Knespl Vlastimil • Děčín • řidič • 01. 08. 1955
Hrabaň Josef • Litoměřice • řidič • 23. 10. 1955
Slaninka Milan • Litoměřice • řidič • 05. 11. 1955
30
Pitorová Stanislava • Litoměřice • referentka IK
• 22. 07. 1955
Tylová Jitka • Litoměřice • pokladní • 26. 07. 1955
35
Plášek Dalibor • Brno • řidič • 27. 09. 1955
Tinka Rudolf • Brno • vrátný • 07. 11. 1955

g 65 h
g 70 h

Imbr Josef • Jablonec n. N. • řidič • 19. 12. 1950
Růžička Jiří • Děčín • řidič • 27. 12. 1950
Tarant Pavel • Děčín • řidič • 03. 08. 1950
Bláha Karel • Litoměřice • řidič • 10. 12. 1950

let Janoušek Petr • Turnov • řidič

Vošvrda Zdeněk • Turnov • řidič
Táboříková Lenka • správa • účetní

let Lach Jiří • Turnov • řidič

Spáčil Petr • Jablonec n. N. • mechanik

let Janouch Jaroslav • Rokytnice n. J.• řidič
Struna Petr • Jablonec n. N.• mechanik
Jebavý Milan • Jablonec n. N. • řidič

let Doleček Bohuslav • Jablonec n. N.• řidič

40 let Meňhart Josef • Jablonec n. N. • řidič
45 let Salaba Vlastimil • Jablonec n. N. • řidič
Kunkela Štefan • Jablonec n. N.• řidič

Richter Siegfried • Děčín • péče o zastávky a jízdní řády • 29. 12. 1945

Ujeté kilometry
2 500 000 Plíhal Josef • Semily
Hladík Vladimír • Litoměřice
2 000 000 Jiran Karel • Hořice
Lehmann Milan • Ústí n. L.
1 500 000 Jebavý Milan • Jablonec n. N.
1 000 000 Müller Václav • Turnov
Hudec Zdeněk • Ústí n. L.
Vošvrda Zdeněk • Turnov
Scholz Karel • Jilemnice
Lach Jiří • Turnov
00 000
Ruta Jan • Turnov
00 000
Ráž Miroslav • Semily
00 000
Mejsnar Vladimír • Jilemnice
00 000
Vodseďálek Pavel • Rokytnice n. J.
00 000
Štěpnička Jan • Jablonec n. N.
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Škoda Jiří • Jilemnice • dílenský mistr
Lukešová Eva • Jilemnice • skladnice, fakturantka
Kňourek Jiří • Hořice • mechanik
Koucký Miloš • Semily • nákupčí
Kyzyvát Libor • Jablonec n. N. • řidič
Šedivý Petr • Semily • mechanik
Novotný Martin • Semily • mechanik
Doubek Zdeněk • Rokytnice n. J. • mechanik
Morávek Petr • Semily • mechanik
Mařatka Jiří • Semily • dílenský mistr
Tvrdík Marek • Turnov • řidič
Mařan Michal • Turnov • řidič
Jaroš Ondřej • Semily • řidič
Kovář Vladislav • Jilemnice • řidič
Brudík Rostislav • Rokytnice n. J.• řidič
Kopal Milan • Jablonec n. N. • řidič
Körberová Jaroslava • Semily • skladnice
Šaldová Ivana • Rokytnice n. J. • skladnice
Mariáš Vladimír • Rokytnice n. J. • dílenský mistr
Butula Jan • Jilemnice • mechanik
Jandura Jaroslav • Jilemnice • mechanik
Zwinger Marian • Jilemnice • mechanik

500 000

Kyzyvát Libor • Jablonec n. N.
Čepelák Josef • Děčín
Svoboda Petr • Turnov
Eder Libor • Jablonec n. N.
Dolejš Pavel • Děčín
Krčmařík Michal • Jičín
Kovář Vladislav • Jilemnice
Schod Miroslav • Děčín
Dutka Jan • Jablonec n. N.
Holec Luboš • Jilemnice
Jaroš Ondřej • Semily
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Tradiční setkání jubilantů

autor: Nikola Bradíková, PR manager, a Ivana Zelinková, marketingový specialista; FOTO: Archiv BusLine a.s.

I v letošním roce bylo navázáno na velmi milou tradici společných setkání vedení
společnosti s jubilanty. Tentokrát se uskutečnilo na začátku listopadu
v Jablonci nad Nisou a probíhalo ve velmi příjemné atmosféře. Z pozvaných jubilantů
se jich zúčastnilo 59 a opět byli oceněni v již zavedených kategoriích:

Odchod do důchodu:
14 oceněných
Ujeté km bez nehody:
500.000 km: 11 oceněných
1.000.000 km: 9 oceněných
1.500.000 km: 1 oceněný
2.000.000 km: 1 oceněný
2.500.000 km: 2 ocenění

Životní jubilea – 50 let:
7 oceněných
Pracovní jubilea:
20 let ve společnosti: 6 oceněných
30 let ve společnosti: 4 ocenění
40 let ve společnosti: 1 oceněný

Vladimír Čech

Podařilo se nám vyzpovídat jednoho z oceněných kolegů,
a to pana Vladimíra Hladíka, který ujel 2.500.000 km bez nehody.

D

ostal jste ocenění za 2,5 mil. km
ujetých bez nehody, to je obdivuhodné. Kolik let je třeba vykonávat Vaši profesi, abyste se dostal
k tomuto číslu?
Začínal jsem v roce 1970 jako řidič nákladního
automobilu pro ČSAD Semily. Následně jsem
jezdil 22 let s kamionem a posledních 12 let
své profese jsem se věnoval zájezdové dopravě.
Mé začátky s řízením autobusu se pojí s vozem
Škoda 706 RTO, to byla úplně jiná doba. Na

každém spoji byl neustále přítomný průvodčí.
Cestujících bylo vždy dostatek, a to i v těch
nejmenších vesničkách.
Máte „recept“ na jízdu bez nehody?
To není možné tak jednoznačně říct. Rozhodně musím přičíst zásluhy své manželce. Jen
díky její toleranci a přístupu jsem mohl strávit
22 let řízením kamionu. Byl jsem málo doma
a celá ta dlouhá léta jsem ji nechával samotnou,
a přesto jsme spolu doteď, spokojení a šťastní.
To ona si zaslouží ocenění.

Na závěr nám dovolte popřát všem jubilantům pevné zdraví, samé příjemné a usměvavé cestující a hlavně co nejvíce
kilometrů bez nehod. Společnost BusLine může být po právu hrdá na takové kolegyně a kolegy, kteří zodpovědně a s plným
nasazením naplňují svoji profesi dnes a denně již po mnoho let.
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Soutěž

Co byste změnili, nebo naopak co se Vám na zimním čísle BusLetteru líbí?
Napište nám Vaše podněty a připomínky k zimnímu vydání BusLetteru na e-mail bradikova@busline.cz.
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