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Autobusové veterány miluju

Říká exkluzivně pro BusLetter
AleXej PyŠKo

„Během natáčení se pro mě autobus stává maskérnou i kostymérnou“
rozhovor 

s Hanou Holišovou
ČTěTe UvniTř Čísla



roZHovor
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Pan Alexej Pyško dorazil na rozhovor s úsměvem na tváři, který mu vykouzlil historický autobus 
Škoda RTO, jenž jsme na focení s ním přivezli. S panem řidičem zavzpomínali na historii cestování  
a moc rád se nechal vyfotit i za volantem. Je velmi charismatickým hercem v divadle i ve filmu,  

o svoje zkušenosti se podělil například i jako šéf činohry libereckého Divadla F. X. Šaldy a moc rád 
na toto období vzpomíná. Téměř čtyřicet let působil jako člen činohry Národního divadla  

a v současnosti zazářil ve vynikajícím českém filmovém seriálu „Rapl“, který během podzimu 2016 
uvedla Česká televize. Rozhovor probíhal ve velmi příjemné atmosféře, přičemž herec několikrát 

obdivně zmínil svůj vztah k autobusovým veteránům. 

estujete někdy auto-
busem? Vzpomenete 
si na Vaši první jízdu, 
například z  dětství? 

Jezdil jste podobnými autobusy, 
jako je tento červený „erťák“?
Přiznám se, že autobusem jezdím 
velmi málo, protože moje úplné 
soukromí je za volantem auta 
a na dálky využívám spíše vlaky. 
Ale autobusy miluju, to je bez 
debat. A  samozřejmě, v  dětství 
jsem autobusem cestoval. A dnes 
přijdu na rozhovor a  čeká tady 
na mě tahle krása (úsměv). To 
mě opravdu pobavilo, protože si 
pamatuji, že jako malý jsem furt 
chtěl sedět tam na té malé straně 
vedle řidiče. A  Váš pan řidič to 
akceptoval a  ocenil, že si pama-
tuji takové blbosti, jako je moto- 
rová brzda u budíku.

Vybavíte si nějakou historku 
z natáčení právě s autobusem?
To ne, ale když jsem působil jako 
elév v  Českém Těšíně, kde jsme 

byli na nějakém zájezdu, zeptal 
jsem se těch kluků, kteří řídili auto-
bus, jestli mi to půjčí do ruky. Oni, 
„tak jó, dobře, naprosto v  pohodě“. 
Pak jsem měl zacouvat, ale utekl 
jsem (smích).

Na jaký/é dopravní prostředek/
ky jste držitelem řidičského 
průkazu?
Na auto a  pak maximálně na 
moped, nic víc.

Jste hercem i  dabérem, co 
z toho Vás baví více? 
Ta branže jako taková skýtá 
spoustu možností, a  pokud 
člověk není pohodlný, tak můžete 
cokoliv - jít na jeviště, do fil-
mu, do televize nebo dabingo- 

vého studia. Dnešní doba je také 
celkem příznivá k  podnikání 
a ovlivňování určitých věcí. Obě 
ty činnosti se nedají srovnávat, 
každá z nich má svá specifika - je 
milé a  příjemné, že to není fád-
ní a  že pokud se nedostanu do 
dabingového studia půl roku, tak 
to ani nepocítím, protože mám 
spoustu jiné práce.

Jste předním českým dabérem, 
nejčastěji spjatý s  hercem 
Brucem Willisem. Jak se Vám 
tento herec dabuje a  měl jste 
možnost se s ním někdy setkat 
i osobně?
Neměl. Pravdou je, že mě bulvár 
naháněl, když tady natáčel film 
„Hartova válka“, ale kdybych se 

nad tím zamyslel, tak co bych si 
s tímto kolegou měl vlastně poví-
dat? Když si vlastním tryskáčem 
přivezl na Barrandov svoji kapelu 
a pak udělal závěrečný večírek. Ale 
ta jeho poetika mě baví a miluju 
jeho výstřelky, jako třeba když 
tady byl, utíkal klukům, kteří ho 
chránili. A ve Žlutých lázních na-
jednou přišel, vyskočil na pódium 
a  zeptal se, jestli si s  námi může 
zahrát. Půjčili mu tedy kytaru, 
zahrál, odešel, a teprve potom jim 
došlo, o  koho jde. Takže takové 
legrace já miluju.

Hrajete v divadle a točíte seriály 
i  filmy. Dokážete říci, k  čemu 
máte blíž, jestli k divadlu, nebo 
filmu?
To je těžké, protože já jsem tře-
ba teď hodně dlouhá léta netočil 
a  divadlo je samozřejmě grunt, 
základ tohoto povolání, to je bez 
debat. Je pravda, že mě poslední 
tři roky potkalo veliké štěstí, co se 
týká filmu. Každé z toho má své.

„Autobusy miluju, to je bez debat. 
Jako malý jsem furt chtěl sedět tam na té malé 

straně vedle řidiče.“



Kde nyní hrajete, v jakém diva-
dle Vás můžeme vidět?
Od prvního září jsem v  pod-
statě na volné noze, tak život jde 
dopředu, protože jsem byl téměř 
čtyřicet let spjatý s Národním di-
vadlem. Ona Vás jednou dostih-
ne obrovská generační obměna. 
I přes nahromadění spousty život-
ních zkušeností jste najednou 
někde úplně jinde, čímž nechci 
říct, že je to špatně. Člověk ale 
má udělat ve svém životě zásad-
ní rozhodnutí a nedělat něco, co 
Vás nějakým způsobem spíše ob-
těžuje. Takže v pohodě (úsměv). 
V  Národním divadle ještě něco 
dohrávám, ale především mám 
vlastní divadelní společnost, kde 
mám čtyři kousky a rozjíždím to 
dál. To je teď páteř mojí práce.

Před lety jste působil jako šéf 
činohry v  Divadle F. X. Šaldy 
v  Liberci, tedy v  našem re-
gionu. Vzpomínáte na toto an-
gažmá rád?
Úžasná věc! Já bych tedy do 
konkurzu nešel, tam se jednalo 
spíš o tom, že jsme si dost poro-
zuměli se souborem. Věděli, že 
mám za sebou nějaké zkušenosti 
typu Shakespearových slavnos-
tí, tak se mě zeptali, jestli bych 
to nechtěl zkusit. Mě ta hozená 
rukavice velmi bavila a  po sou-
hlasu mé manželky jsem se do 
toho procesu zapojil. Odehrálo 
se to totiž v  době, kdy to tam 
bylo hodně na dně, přitom sou-
bor byl skvělý. Myslím si, že za 
ty tři roky intenzivního šéfování 
jsme v libereckém divadle udělali 
neuvěřitelný kus práce, nádherné 
muzikály a hry. Dva roky předtím 
jsem tam hostoval, dva roky po 
mně tam ještě ten můj tým byl, 
takže se naplnila taková ta etapa 
– sedm let a  dost. A  na Liberec 
vzpomínám asi stejně jako na 
Ostravu, kde jsem působil inten-
zivně sedm let jako herec. Liberec 
je nádherné město a to je ve mně 
navždy zakořeněné.

Vaše nejnovější role byla posta-
va šéfa policie Jana Rohana 
v  novém úžasném televizním 
seriálu Rapl. Jak se Vám hrál? 
A  jak probíhalo natáčení 
v Krušných horách?
Natáčení bylo hodně náročné, 
i na fyzičku a vše kolem, ale vel-
mi neobvyklé a myslím si, že na 
poměry této republiky velmi 
specifické. A navíc, já jsem „hor-
skej“. Když jsem se dozvěděl, 
že budeme točit v  Krušných 
horách, zděsil jsem se, protože 
jsem tam byl naposledy někdy 
v  osmdesátých letech. Tehdy to 
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Alexej Pyško
Narodil se 6. července 1956 v Ostravě. Už během studií na gymnáziu začal hrát ochotnické divadlo a ještě před nástupem na DAMU účinkoval jako 
elév v divadle v Českém Těšíně. Po studiích působil sedm let ve Státním divadle v Ostravě, poté se stal členem činohry Národního divadla v Praze, 
kde působil téměř čtyřicet let, do srpna 2016. K jeho výrazným divadelním rolím patří Maryša, Jak se vám líbí, Sen noci svatojánské, Bloudění nebo 
Záviš z Falkenštejna. Na konci 90. let si založil vlastní divadelní agenturu. Svoje výrazné divadelní zkušenosti zúročil i například během Letních shake-
spearovských slavností, které založil. Hostoval rovněž v divadlech mimo Prahu, například v Českých Budějovicích, Liberci nebo Šumperku, hrál také ve 
Stavovském divadle. V letech 2002 – 2004 byl uměleckým šéfem Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Jednu z prvních filmových rolí získal ještě za studií na 
DAMU v českém filmu Vrchní, prchni!, zahrál si i v pohádkách Zlatý ostrov a Kdo probudí Pindruše? Následovala role v oblíbeném českém filmu Učitel 
tance, kde ztvárnil doktora Krále. Výrazně se zapsal do českého dabingu, už od roku 1993 pravidelně namlouvá Bruce Willise ve všech jeho filmech, 
dabuje ale i další herce. V roce 2015 si zahrál ve výrazném a zajímavém snímku Gangster Ka a exceluje i v nejnovějším filmovém seriálu Rapl. I přesto, 
že je pracovně svázán s Prahou, rád se svojí manželkou pobývá na Vysočině a v Beskydech.

byla zničená „holina“, ale teď mě 
krajina nadchla a  dokonce jsem 
si to užíval natolik, že jsem na 
natáčení přijížděl i  o  den dříve. 
Hory jsou teď zalesněné, krásné, 
tajemné, jde z  toho nějaký „ge-
nius loci“ (pozn. red.: latinské 
slovní spojení znamenající „duch 
místa“). Čili, opravdu moc hezký 
rok života.

Hrál jste také jednu z hlavních 
postav ve filmu Gangster Ka. 
Jak probíhalo natáčení toho-
to zajímavého a  profesionálně 
zpracovaného filmu?
Gangster Ka je s Raplem v pod-
statě spojený v  tom smyslu, že 
je to stejný tým, stejná hlava, 
tzn. režisér a hlavní kameraman. 
Vlastně na Gangsterovi jsme 
se s  Honzou Pachlem poznali 
(pozn. red.: režisér filmu Gang-
ster Ka a seriálu Rapl). Úplně mě 
zaskočila jedna moc příjemná věc, 
že s člověkem, který je minimálně 
o generaci mladší, jsme si natolik 
porozuměli, že z takového „sviňá-
ka“, kterého jsem tam ztvárnil, 
mi pak dal roli v  třináctidílném 
seriálu Rapl, kde mám zase skoro 
svatozář. Rozdíl v  tom natáčení 
moc velký nebyl, protože i Rapl 
se točil filmovým stylem. Po 
posledním díle mě dnes a  den-
ně překvapují esemesky a  reakce 
lidí, kteří podle mého opravdu 
vědí, o čem život je a jsou určitě 
velmi inteligentní. Ty odezvy 
jsou veskrze pozitivní. Pravda, 
neříkám, může existovat vzorek 
lidí, kteří tento žánr nemají rádi, 
nebo se jim to nelíbí, to je legi- 
timní a  naprosto v  pořádku, ale 
vesměs musím říct, že ta práce 
potěšila.
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Jak se připravujete na natáčení? 
Co považujete za nejtěžší, jsou 
to například texty k  rolím, 
nebo se dá říci, že už jde po těch 
letech o rutinu?
Tak rutina to není (smích), když 
Vás čekají nějaké „špalíčky“, musí 
se člověk samozřejmě připravit 
daleko líp. Ale spolupráce právě 
s  tímto tvůrčím týmem byla na 
takové úrovni, že jsme do toho 
vkládali více, než bylo povinné. 
Jedna scéna se točila třeba i pět-
krát, a  to jenom proto, aby byly 
jiné pohledy. Samozřejmě žijeme 
v  České republice, takže servis 
nemůžeme očekávat stejný, jako 
mají kolegové za tzv. západními 
hranicemi. Ale všechno se dalo 
a doufám, a to už je takové veřej-
né tajemství, že se i v České tele- 
vizi poučili z chyb a že ta druhá 
řada bude mít o něco lepší servis. 

Na čem v  současnosti v  rámci 
své umělecké kariéry pracujete?  
Jak jsem už zmínil, něco je ve 
vzduchu, ale nerad bych to ještě 
teď zveřejňoval. Pokud by to 
vyšlo, byla by to další nádhera. 

Je teprve v  jednání, jestli se ten 
projekt vůbec bude příští rok na 
podzim dělat. Ale pochopitelně 
mám tu svoji, jak už jsem zmínil, 
soukromou divadelní společnost, 
což obsahuje neskutečnou palbu 
práce. Potom velmi náročném 
roce s  Raplem si velice rád rok 
odpočinu, protože se musím 
připravit na to, že ho budeme 
točit znovu (smích), čili budouc-
nost je světlá a  dobrá a  té práce 
kolem je hafo.

Jak odpočíváte, co je pro Vás 
relax?
Kdysi jsem byl velmi aktivní 
sportovec, což teď o  sobě 
nemůžu říct vůbec (smích). 
Takže asi nejlepší relax v  tuto 
chvíli je spánek. Jeden můj 
kamarád mi říká: „Hele, je to 
dobrý jít si zaběhat, zvednout 

činku, nebo jezdit na kole. To je 
všechno pěkný, ale člověk musí  
být odpočatý, protože tahle hek-
tická a  stresová doba přináší  
na všech stranách „šokyidní“ 
konce.“
V  mládí jsem velmi intenzivně 
hrál basketbal, dokonce tak, že 
jsem jako starší dorostenec byl 
v  NHKG Ostrava, v  extralize, 
ale tím jsem vlastně skončil. 
Jenže následně na DAMU se 
vyžadovala velmi dobrá fyzič-

ka, tak jsem v  tom pokračoval. 
Hodně rád jsem také lyžoval. 
Nicméně zaměstnanost v  pos-
ledních letech je naštěstí velká, 
že už mi nic takového čas neu-
možňuje. A  s  léty, i  když si  
je člověk nepřipouští, si uvě- 
domuji, že některé věci už dnes-
ka radši ne (úsměv).

Blíží se čas adventu. Co pro 
Vás znamenají Vánoce a  jak je 
prožíváte?
S manželkou máme na Vysočině 
takové pěkné místo, které pro 
nás znamená „doma“. Vánoce 
prožíváme naprosto klasicky, 
manželka v podstatě navázala na 
tradice našich babiček. Pro mě je 
to trochu náročnější – nákupy, 
stromeček a  přípravy, ale zase ta 
atmosféra je potom úžasná.

Co byste popřál do nového roku 
čtenářům BusLetteru, kterými 
jsou převážně řidiči autobusů?
Těm chlapům i ženským za volan-
tem přeji, aby najezdili další statisíce 
kilometrů bez nehod. Jejich práci 
obdivuji.  A tohle je tedy taková 
krásná historická věc (pozn. red.: 
míněno historický autobus Ško-
da RTO, který byl součástí focení  
k rozhovoru). Ale Ty dnešní mo-
derní autobusy, jde z nich až trochu 
strach, protože jsou vážně obrovské. 
Ti kluci v nich umí, to je bez debat. 
No a doufám, že jsou za svoji prá-
ci ohodnoceni tak, jak si zaslouží.  
Tak ať se jim daří! •

roZHovor

„Chlapům i ženským za volantem přeji, 
aby najezdili další statisíce kilometrů bez nehod. 

Jejich práci obdivuji.“ 



roZHovor

„Okénko“ ředitele 
Zeptali jsme se Ing. Radka Chobota, předsedy představenstva 
a ředitele společnosti, jak hodnotí vývoj v BusLine za rok 2016.

áte za sebou roční působení ve společnosti 
BusLine, jak byste toto období zhodnotil? 
Šlo o velmi složité období, které se nám na-

konec podařilo ustát a  zvládnout. V  plné míře se projevil 
nedostatek kvalitních řidičů, a  tak jsme museli řešit mno-
ho stresových a  krizových 
situací. Díky ochotě a  pro-
fesionalitě našich zaměst-
nanců se nám je podařilo 
překonat. Za to vše jim patří 
velký dík.
Co se Vám ve společnosti z Vašich cílů již podařilo pro-
sadit a v čem byste chtěl nadále pokračovat?
Myslím, že se nám podařilo zlepšit komunikaci a  týmovou 
práci ve společnosti. Zároveň jsme provedli některé orga- 
nizační změny, které mají za cíl zefektivnit provozní řízení 
společnosti. Každý region, který obsluhujeme, tak má svého 
regionálního ředitele. 
Co považujete v rámci své pozice za nejtěžší?
Veřejná doprava teď prochází krizí, nedostatek kvalitních 
řidičů a nedostatek finančních prostředků, které do ní ply- 
nou, se projevují snižováním její kvality. Vycházíme ze 
zkušeností z ostatních okolních zemí, cílem nás a našich ob-
jednatelů tak bude udržet cestující ve veřejné dopravě.
Jak byste zhodnotil tým společnosti?
V BusLine pracují profesionálové. Stále máme hodně řidičů, 
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pro které je řízení autobusu posláním. Najdou se mezi nimi 
tací, kteří ujeli více než 2 000 000 km bez nehod. Dále 
máme opravdu zkušené manažery a dispečery na střediscích, 
kteří denně zajišťují dopravu pro naše cestující. Zájezdová 
doprava, její řidiči a  manažeři letos udělali mimořádný 
výsledek a  podařilo se jim udržet kvalitu, na kterou jsou 
naši zákazníci zvyklí. Dílny se neustále zlepšují a vidíme je-
jich vzrůstající efektivitu. A v neposlední řadě je na správě 
společnosti vidět snaha být férovým a ochotným partnerem 
pro všechny naše zaměstnance a partnery. BusLine je dobrý 
tým lidí, kde se většina zná osobně, dalo by se říci, že jsme 
taková velká rodina.
Od 1. 1. 2017 by mělo dojít k navýšení mzdového ohodno-
cení řidičů autobusů, jaký je Váš pohled na tuto význam-
nou změnu?
Z mého pohledu je to jeden z prvních kroků, jak vrátit 
čest povolání řidiče. Dalším krokem by měl být odklon od 
drastického tlaku na cenu dopravního výkonu a nabídka 
kvalitního pracovního zázemí pro řidiče. Mělo by dojít 
k  navýšení základní hodinové mzdy a  také odměny za 
čekání mezi spoji či k zavedení příplatku za ztížené pra-
covní prostředí. Tento výrazný nárůst mzdových pros-
tředků pro řidiče autobusů ale zároveň představuje pod-
statné zvýšení nákladů pro jednotlivé dopravce. Půjde 
o nemalé finanční prostředky, které ale nikdo z dopravců 
nemá. Bude tedy potřeba, aby se představitelé vlády 
a  krajů dohodli na vyčlenění těchto peněz do dopravy, 
která se v posledních letech stala silně poddimenzovaným 
odvětvím, přičemž soutěže na cenu zkouší jeho dno. Do-
volím si uvést příklad Německa, kde se cena za dopravní 
výkon pohybuje okolo cca 3 eur, přestože vstupy v po-
době nákladů na pohonné hmoty, autobusy apod. nejsou 
nijak významně rozdílné.
Jaké budou hlavní priority BusLine v roce 2017?

Určitě počítáme 
s  další náročnou ob-
novou vozového par-
ku. Budeme se také 
muset připravit na 
veřejné zakázky, které 

očekáváme v oblastech našeho působení. V současné době, 
kdy nejsou uzavřeny smlouvy na zajišťování autobusové 
linkové dopravy v  krajích na delší časové období, není 
možné pořizovat jednorázově více kusů nové techniky. Kraje 
nám potom totiž mohou v rámci veřejných soutěží předep-
sat požadavky na úplně jiné autobusy.
Mohou se naši cestující těšit na nějaké novinky v dopravě?
Rádi bychom v  následujícím roce obnovili vozový park 
v oblasti dálkové dopravy. Nových autobusů by se tak cestu-
jící měli dočkat na našich expresních a dálkových linkách.
Co byste popřál do nového roku kolegyním a  kolegům  
z BusLine?
Všem bych popřál mnoho štěstí a zdraví a v této hektické době 
navíc více klidu a času pro odpočinek. Dále mnoho kilometrů 
bez nehod. •

„BusLine je dobrý tým lidí, kde se většina zná 
osobně, dalo by se říci, že jsme taková velká rodina.“

M



BUsline děTeM

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., s BusLine a.s. v rámci Dne otevřených dveří 
v DPMLJ dne 17. 9. 2016 představily desítkám dětí a jejich rodičům interaktivní a hlavně dopraváckou Auto-
busovou pohádku. Na své si přišli nejen děti, ale i jejich rodiče, protože díky komunikaci herců s publikem 

a vtipné formě pohádky si představení získalo úplně všechny přítomné.

DPMLJ A BuSLINe SPOLeČNě PřeDSTAvILy 

Autobusovou pohádku
v netradičním prostředí tramvajové vozovny

N ejen malým návštěvníkům 
tradičního Dne otevřených dveří 
v DPMLJ jsme představili inter-

aktivní Autobusovou pohádku. Herci Ivan 
Vyskočil, Martin Sochor a Hana Baroňová 
ji zahráli ve vozovně Dopravního podni-
ku vůbec poprvé. „Hrálo se nám naprosto 
skvěle, nečekali jsme takovou strhující 
atmosféru. Vozovna Dopravního podniku 
bezvadně dotvářela atmosféru představení, 
které se celé odehrává v autobuse, jenž 
s dětmi cestuje po různých místech. Bavili 
se nejen děti, ale i dospělí, a to je pro nás 
opravdu veliká poklona,“ sdělil jeden z au-
torů a herců Ivan Vyskočil. 
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Celé divadelní představení trvá 50 minut, aby byla udržena pozor-
nost dětí. Obrovskou výhodou je jeho didaktická a především in-
teraktivní forma, kdy se malí diváci nejen do děje zapojují, ale také 
se učí novým věcem. Výrazný dojem dokreslují i pěkné dekorace 
od výtvarnice Martiny Babincové, kdy autobus koulí očima a díky 
kolečkům se celý otáčí. Děti se aktivně zapojovaly do děje, zaujala 
je jak návštěva ZOO, kde se naučily poznávat druhy zvířátek, tak 
rovněž ocenily dovednosti klauna i primabaleríny v pohádkovém 
cirkusu nebo si na „sportovišti“ zahrály volejbal s nafukovacími 
balónky.
„Pohádka už dorazila ke stovkám dětí a sklízí úspěch nejen 
u malých diváků, ale také u pedagožek z mateřských škol. Velikou 
výhodou je, že divadlo přivezeme přímo k dětem do mateřských 
a základních škol, nemusejí tedy nikam cestovat a ve svém pro-
středí se cítí příjemně a hlavně přirozeně,“ dodal Radek Chobot, 
předseda představenstva BusLine a.s. „Dopravní podnik letos 
poprvé vyzkoušel zařadit do programu tradičního Dne otevřených 
dveří v tramvajové vozovně také divadelní představení, a to hned 
dvě. Při Autobusové pohádce do haly vozovny doslova vjely celé 
rodiny i s dětskými kočárky a prostor haly ani nepojal všechny 
diváky. Úspěch tématu byl umocněn výkony herců a atmosférou 
prostředí. Druhá pohádka nás již jen utvrdila, že divadelní před-
stavení, byť v technickém zázemí, byla správná volba,“ vyhodnotil 
sobotní program Luboš Wejnar, ředitel DPMLJ, a.s.
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Rozhovor 
Se ZDeňkeM kOvAříČkeM Ze STřeDISkA JIČíN

„Také jsem byl nedávno oceněn za zajištění 
přepravy dětí v rámci jednoho zájezdu v Praze, 

dokonce už prý chtějí jezdit jen se mnou.“

ak dlouho sedíte za vo- 
lantem autobusu a  co 
Vás k  tomuto zaměst-
nání přivedlo?

V BusLine jezdím čtvrtým rokem 
a  k  dopravě mám vztah odmala. 
Máme tuto tradici v  rodině, 
děda i  táta jezdili v  ČSAD, takže 
od dětství tíhnu k  autobusům. 
V  předchozích firmách jsem také 
pracoval jako řidič, ale můj pro-
fesionální přístup se tam nesetkal 
s  pochopením, chtěl jsem tedy 
změnu. Studoval jsem v  Holicích 
a  pozoroval jsem autobusy 
BusLine, které byly pěkné, vyhledal 
jsem si proto profil společnosti na 
webových stránkách a hned jsem 
věděl, že tady chci pracovat.
Na jaké lince a  jakým typem  
autobusu jezdíte?
Většinou jezdím dálkové linky Jičín 
– Praha, občas Jihlavu, dále Liberec 
– Hradec Králové. Začínal jsem na 
linkách tady na Jičínsku po malých 
vesničkách s  malou SORkou, po-
tom jsem přešel na výluky na delší 
autobusy a pomalu, ale jistě jsem si 
zasloužil současný dálkový autobus. 
A nyní i často vozím děti z Prahy do 
Janských Lázní a na různé výlety.
Co si myslíte, že je pro řidiče  
autobusu nejtěžší?
Nejtěžší je psychická stránka 
a občas jednání s cestujícími, kteří 
si razí svoje a nechtějí si věci ne-
chat vysvětlit, i když pravdu nema-
jí. Největší problém mají většinou 
se zavazadly, nechápou, že velká 
zavadla prostě patří do úložných 

prostor. Kvůli tomu se s  námi 
hádají, někteří pak dokonce ani 
nenastoupí. Já přeci nechci nikoho 
buzerovat, jde o bezpečnostní hle-
disko, protože se může stát malér. 
Když už jde takzvaně do tuhého 
a cestující nechce porozumět, od-
kazuji ho na příslušnou vyhlášku. 
Pak ještě mají někteří cestující 
problém s  hlášením zastávek, ale 
to je zkrátka také povinnost a já to 
dodržuji.
A  jaké máte naopak příjemné 
zážitky z jízdy?
Mile mě občas překvapí cestující, 
když za mnou přijdou a  pochválí 

mě, že jsem borec, a to třeba i přes 
drobné zpoždění. Také jsem byl 
nedávno oceněn za zajištění pře-
pravy dětí v rámci jednoho zájezdu 
v  Praze, dokonce už prý chtějí 
jezdit jen se mnou. To mě opravdu 
moc těší, protože tu práci mám rád 
a záleží mi na tom, aby naši cestující 
byli se službami BusLine spokojeni.
Co byste vzkázal zájemcům  
a uchazečům o práci řidiče auto-
busu?
Je potřeba zvážit a  promyslet, do 
čeho jdou, práce řidiče autobusu 
není o  tom, že přijdete ráno na 
sedmou a ve tři půjdete domů. My 
řidiči trávíme v  práci hodně času 

a myslím si, že musí člověka bavit, 
ideálně do ní musí být „blázen“ 
jako já, jinak podle mě nemá moc 
šanci uspět. Určitě je výhodou, 
když zájemci o  řízení autobusu 
mají něco naježděno, protože mít 
zodpovědnost za lidi není sranda. 
Bohužel ale všechny začátky jsou 
spojené s  překážkami. Když jsem 
začínal, stalo se mi, že mi někdo 
odcizil tržbu, takže i  takové věci 
se bohužel dějí… Špatně jsem si 
to ohlídal, každé začátky jsou holt 
tvrdé. 
Jsem přesvědčen, že více nových 
kolegyň a  kolegů do dopravy 

přiláká zvýšení mezd pro řidiče  
autobusů od 1. 1. 2017, což pova- 
žuji za veliké pozitivum.
Po jaké době jste se Vy cítil tzv. 
„pevný v kramflecích“?
Nikdy, pořád mám respekt. Jako 
řidič autobusu jsem začal až tady 
v  BusLine, předtím jsem jezdil 
s  náklaďákem. Dá se říci, že po 
roce a půl u firmy a po absolvování 
výluk, které mě naučily i náročnější 
terén – úzké zatáčky, hodně cou-
vání apod., jsem se mohl považovat 
za řidiče autobusu. Ale samozřej-
mě jako každý chlap jsem si už 
na začátku myslel, že jsem hrozný 
borec a  všechno umím, tak to ale 

zkrátka není. I  teď, když už mám 
hodně naježděno, vím, že nejsem 
dokonalý, a pořád mě dokáže dění 
na silnici překvapit.
Studujete vysokou školu, jaký 
obor? A  jak to zvládáte skloubit 
s  náročným zaměstnáním řidiče 
autobusu?
Ano, studuji posledním rokem vy-
sokou dopravní školu v Praze, takže 
mě letos čeká studijní finále. Ale po 
škole chci stejně pořád jezdit auto-
busem, po kanceláři netoužím, ne-
baví mě to. Jinak zvládat studium 
při tomto zaměstnání je náročné 
a musím říci, že s tím bojuji, mám 
z  toho stres, ale stejně je pro mě 
moje práce a autobus vším!
Co Vás baví ve volném čase, jaké 
jsou Vaše koníčky?
Koupil jsem si starý vojenský 
náklaďák Praga V3S, z  toho mám 
radost. Pak rád plavu a každý večer 
chodím běhat, abych si udržel svoji 
fazónu. Původně jsem totiž chtěl 
být vojákem z povolání, ale bohužel 
mě nevzali kvůli brýlím. 
Blíží se Vánoce, jak je trávíte? 
Pro mě je Štědrý den jako každý 
jiný všední den, žiju v  tvrdém 
světě, od rodičů jsem odešel brzo 
a  starám se o  sebe sám, protože 
život se s nikým nemaže. Určitě je 
to svátek klidu a pohody a já razím 
heslo, že mladí kluci by měli jít do 
práce a tátové od rodin by měli být 
doma. A  já v  tomto kolegům rád 
vyjdu vstříc, protože je respektuji, 
hodně mi na začátku pomohli a za 
to jsem rád, vážím si toho. •

Moje práce a autobus jsou pro mě vším
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ZAPůJČeNý žLuTý kLOuBOvý AuTOBuS SOLARIS 
zajišťoval během léta dopravu v rámci MHD Liberec

ZákLADNí 
TeCHNICké úDAJe: 

Rozměry: délka 18.000 mm 
śířka 2.550 mm, 
výška 3.250 mm 
Motor: daF MX-11240 H1, 
240 kW, eUro 6 
Převodovka: 
voiTH diwa 6, dnr 
Brzdový systém: 
eBs (aBs/asr) 
Palivová nádrž: 300 l 
Sedadla cestujících:  
sTer 8MU, 40 sedadel, z toho 
16 z plně nízkopodlažní části 
Celovozová klimatizace: 
2 x ac 515 G2 iii – eberspacher 
Přijímač signálu nevidomých, 
digitální hlásič:
Kamerový systém: kamera 
nade dveřmi  2, 3 a 4 a dále je 
instalována couvací kamera 
Ostatní výbava: například 
systém počítání cestujících,  
WiFi router, UsB nabíječky  
na madlech

SOLARIS uRBINO 18:

NOvý SMěR. nový solaris, 
to je zcela nová konstrukce 
autobusu. lehčí, odolnější, 
nabízející atraktivní design. 
práce na vozidle se vyzna- 
čuje nekonvenčním přístu-
pem k požadavkům městské 
dopravy. lehká a odolná 
konstrukce, nejnovější sys-
témy, snadné používání, to 
vše bylo propojeno s no- 
vým designem, který udělá 
město, v němž bude nový 
solaris jezdit, ještě atraktiv-
nějším.

NOvá teChNOlOgie. vo- 
zidlo je lehčí konstrukce, 
snadno udržované a záro-
veň nabízející ještě větší 
komfort a technickou spoleh- 
livost. obměněná konstruk-
ce zajišťuje nižší spotřebu 
paliva, lepší rozložení zatí- 
žení náprav, snižuje hluk 
a vibrace uvnitř autobusu. 
rovněž dochází ke zvět-

šení prostoru pro cestující. 
autobus je připraven k mon-
táži motorů splňujících 
emisní normu spalin euro 6, 
motorů poháněných stlače-
ným zemním plynem, může 
být poháněný hybridním 
nebo elektrickým pohonem 
a konstrukce může být do-
konce použita k výrobě tro-
lejbusu. 

NOvý deSigN. Futuristická 
linie solarisu charakterizuje 
orientaci do budoucnosti. 
Úkolem je přitáhnout pozor-
nost obyvatel jednotlivých 
měst. cílem při výrobě 
designu nového solarisu 
bylo zkonstruovat vůz, 
který svým vzhledem bude 
moci konkurovat osobním 
automobilům. výsledkem 
využití nejnovějších desig- 
nerských trendů je, že se 
autobus vyznačuje větším 
množstvím vnitřního prosto- 

ru. Jeho moderní silueta vy- 
povídá o používání nejno-
vějších technologií a vytváří 
z vozidla jednotný celek. 

NOvý KOMfORt. nový 
solaris je nezvykle pohodlný, 
praktický a funkční. cestují-
cí získají příznivější, svět-
lejší a pohodlný prostor, 
řidiči ocení ergonomické 
pracoviště a servisní tech- 
nici obdrží autobus, který 
je ještě jednodušší na 
údržbu. pro cestující nabu- 
de velkého významu pros- 
torný, světlý interiér s mno-
hem větším počtem míst 
k sezení dostupných z nízké 
podlahy. řidiči získají ka-
binu umístěnou výše nad 
podlahou, čímž se jim  
zvětší pracovní komfort 
a získají lepší kontakt 
s cestujícími. velké čelní 
sklo zajišťuje velmi dobrou 
viditelnost.

výluky v centru Liberce si během letních měsíců vyžádaly využití všech tří kloubových 
autobusů, které jsou součástí vozového parku DPMLJ. 

ento nepřehlédnutelný autobus ve žluté barvě sym-
bolizující léto přijel do Liberce v pravou chvíli. „Au-
tobus jsme okamžitě doplnili odbavovacím zařízením 
a nabídli ho cestujícím, kterým se tím na týden zpestřilo 
cestování v  době výluky,“ konstatoval ředitel DPMLJ 

Luboš Wejnar s doplněním, že dopravní podnik již několik let 
svým zákazníkům představuje různé typy autobusů využíva-
jících různé druhy paliv a technologií. V typu vozidla SOLARIS 
jsou například umístěny USB nabíječky přímo na madlech 

v  interiéru vozidla. „Kloubový autobus nám zapůjčila společnost  
Solaris Bus & Coach S.A. a  v  rámci kvalitní spolupráce s  naším  
smluvním partnerem, DPMLJ, jsme ho nasadili do provozu MHD 
v  Liberci. Díky svému pohodlnému, funkčnímu a  praktickému 
vybavení nabízí tento typ vozidla cestujícím plný komfort, a  to 
především z  pohledu prostornosti. Zápůjčky autobusů jsou pro nás 
velmi efektivní, protože nám pomáhají definovat typy vozidel, které  
bychom chtěli provozovat,“ doplnil Radek Chobot, ředitel 
společnosti BusLine a.s. •
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skiBUs rokYTnice 
je připravený i pro sezónu 2016/2017  
Rokytnický SKiBUS budou moci lyžaři v letošní sezóně opět využívat zcela zdar-
ma, a to v období od 17. 12. 2016 do 2. 4. 2017. v hlavní sezóně, tj. od 25. 12. 
2016 do 2. 3. 2017, je plánováno nasazení druhého vozu. vybrané spoje budou 
prodlouženy i do Jablonce nad Jizerou, a to 3x denně. Kmenově budou tradičně 
nasazeny nízkopodlažní vozy irisbus Crossway le a opět po dvou letech bude 
rokytnická flotila SKiBUSů doplněná i o třídvéřový plně nízkopodlažní CitYBUS.

skiBUseM Jako vloni i na MíseČkY
Již čtvrtou sezónu si opět skiareál Špindlerův Mlýn/Mísečky objednal i skiBUs z Jilemnice na Mísečky, který zajistí od 25. 12. 2016 do 19. 3. 2017 
vůz našeho jilemnického střediska. spoje skiBUsu na Mísečky fungují pro cestující bezplatně, ale kromě nich mohou lyžaři na Mísečky využít 
i běžné spoje pravidelné linky 947 v tarifu idol. i pro skiBUs na Mísečky je připravena změna vozového parku a tradiční karosy c 934 nahradí 
citelně mladší sor c 10,5.

skiBUs HarracHov 
alternativně i ekologicky  
na CNG
SKiBUS hARRAChOv bude provozován i le-
tošní zimu, a to na objednávku sdružení místních  
hoteliérů a skiareálu harrachov od 25. 12. 2016 do 
19. 3. 2017. Pro držitele harrachov Card bude jezdit 
zdarma, ostatní cestující zaplatí 20/10 Kč. tradiční 
Karosa B 951 bude letos střídána i nízkopodlažním 
ekologickým tedOMem jezdícím na CNg.

Již pátou sezónu Vás vozíme 
skiBUsem JiZerkY
Jizerské hory patří k oblíbené lokalitě pro lyžaře a běžkaře, 
a tak i letošní zimní sezónu jistě hojně využijí jizerskohor-
ského skiBUsu JaBlonec - Janov (severák) – Tan-
valdskÝ ŠpiČák – Tanvald - TanvaldskÝ ŠpiČák 
s provozem od 26. 12. 2016 do 19. 3. 2017. 
skibus bude i v tomto roce obsluhovat centrum Tanvaldu 
a přilehlé sídliště. po obsloužení skiareálu 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 ostat-
ní zaplatí za jízdu 20/10 kč. od 25. 12. 2016 bude v provozu 
i oblíbená zimní víkendová a prázdninová linka MHd č. 121 
na Hrabětice a Bedřichov.

TRADIČNí SkIBuSy OPěT v PROvOZu

10
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S PeTReM TICHáNkeM,
aktivním členem zálohy pěší roty

nes 11. 11. 2016 jezdíte ve 
vojenské uniformě, co Vás 
k tomu vede?
Přimělo mě k tomu poslání 

aktivní zálohy. Já sám jako člen aktivní 
zálohy pěší roty Liberec mám tímto jedi- 
nečnou příležitost uctít Den válečných 
veteránů. Tím, že jsem dnes oblečen do 
vojenské uniformy, vzdávám hold všem 
veteránům a projevuji jim svůj dík za je-
jich odvedenou práci a statečnost.
Po kolikáté již tento významný den takto 
podporujete a kdy to bylo poprvé?
V BusLine pracuji tři roky a do uniformy 
jsem se letos převlékl podruhé. Loni jsem 
poprvé zažádal o  výjimku z  ústrojové 
kázně, která mi byla ihned odsouhlasena.
Jak na Vás reagují cestující, diví se, nebo se 
třeba i zeptají, o co jde?
Cestující se mě přímo neptají, ale 
samozřejmě po cestě za sebou slyším 
rozhovory a dohady, proč je řidič ve vo-
jenském, co ho k tomu vede apod. Je to 
příjemná změna pro mě i pro cestující, 
alespoň mají nové téma k hovoru.
Jak dlouho sedíte za volantem autobusu 

a  jakou dobu již pracujete v  BusLine? 
A  co Vás přivedlo k  zaměstnání řidiče 
autobusu? Je to Vaše původní povolání, 
nebo jste vykonával i něco jiného?
Vyučil jsem se v ČSAD Jablonec, ale více 
než 20 let jsem si dal od autobusů pauzu.  
K jejich řízení jsem se vrátil zhruba před 3 
lety, kdy jsem nastoupil do BusLine. V tu 
dobu jsem byl nezaměstnaný a  zaujal 
mne inzerát, že společnost BusLine shání 
řidiče. Řidičský průkaz na autobus jsem 
měl, tak jsem to zkusil, napsal jsem živo-
topis, druhý den mi zavolali a  třetí den 
jsem již jezdil (úsměv).
Na jaké lince a  jakým typem autobusu 
jezdíte?
Jezdím autobusem značky SOR ve ver-
zi CNG. Autobus je asi 5 let starý, takže 
vcelku moderní vůz a jsem s ním i jeho 
jízdními vlastnostmi velmi spokojený. 
Mé trasy jsou tzv. „okolo komína“, 
což znamená Semily a  nejbližší okolí – 
Turnovsko, Železnobrodsko, případně 
Jablonecko.
Co si myslíte, že je pro řidiče autobusu 
nejtěžší?

Z mého pohledu asi udržet nervy na uzdě. 
V jakém smyslu?
Vandalismus a  bezohlednost mladých 
výrostků je věc, která mě nenechává 
chladným. Místo aby se kreativně vy-
žívali v hodinách výtvarné výchovy, kreslí 
a čmárají všude po voze, ignorují odpad-
kové koše a házejí odpadky všude po zemi 
atd.
Máte nějakou zajímavou historku z jízdy 
autobusem?
Historek je spousta, ale ne každá je veřejně 
publikovatelná (smích). Jezdím většinou 
přes vesnice, a tak se mnou ve večerních 
hodinách jezdí chlapi z hospody. Často 
se stane, že v autobuse usnou a pak zapo-
menou vystoupit (smích) a zjistí to třeba 
až o jednu, dvě zastávky dál. Teď už mám 
trochu přehled, kde kdo vystupuje, a tak 
je občas i pobídnu, že už jsou na místě 
(úsměv).
Blíží se Vánoce, jak je trávíte? 
Štědrý den samozřejmě s  kaprem, 
stromečkem a přáteli. A další dny už při-
jíždějí děti a rodina, užíváme si tu příjem-
nou vánoční atmosféru. •

D
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BěHeM NATáČeNí Se PRO Mě AuTOBuS STává 
mAsKérnou i Kostymérnou

Říká exkluzivně pro BusLetter 
hAnA holiŠová
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Hana Holišová
Narodila se 6. srpna 1980 v Brně do hudebně-divadelní rodiny. Na divadelní dráhu se nevydala hned v dětství, ale po studiu Střední pedagogické školy 
v Boskovicích. Vystudovala činoherní herectví na JAMU, ale nadále se věnovala zpěvu i tanci, kromě toho také hrála na kontrabas. Už během studií 
na JAMU se představila například v inscenacích Král Ubu, Kdyby 1000 klarinetů či Mejdan na písku. Působila v Mahenově divadle v Brně, vystupovala 
také ve slovenském nastudování muzikálu Hair a zúčastnila se zahraničního turné muzikálu Jesus Christ Superstar s MdB. Právě v Městském diva-
dle Brno, kde je od roku 2005 ve stálém angažmá, vytvořila řadu muzikálových i činoherních rolí, např. v inscenacích Kočky, Pokrevní bratři, Bídníci,  
Podivný případ se psem, Dokonalá svatba nebo Papežka, za kterou získala Cenu Thálie za rok 2013. Zároveň hostuje i na pražských scénách, např.  
v muzikálech Noc na Karlštejně v Hudebním divadle Karlín či Mamma Mia a Ať žijí duchové v Kongresovém centru. Televizní diváci ji každý všední den 
mohou sledovat v seriálu TV Nova - Ulice, ve kterém ztvárňuje roli Veroniky Maléřové. V červnu 2016 se Hana Holišová stala vítězkou televizní show 
TV Nova - Tvoje tvář má známý hlas.

estujete někdy auto-
busem? Kdy jste jela 
autobusem naposledy  
a  vzpomněla byste si na 

Vaši první jízdu?
V současnosti cestuji především autem, 
je to při mém pracovním shonu nejpo-
hodlnější možná varianta. První jízdu 
si už asi nepamatuji, ale autobusem 
jsem cestovala denně při studiu Střední 
pedagogické školy v Boskovicích, kam 
jsem dojížděla z Brna.

Na jaký/é dopravní prostředek/ky jste 
držitelkou řidičského průkazu? Vy-
bavíte si nějakou historku z natáčení 
právě s autobusem?
Mám řidičák na osobní vozidlo a  na 
malou motorku, ale na té jsem nikdy 
nejezdila. Z  motorek mám až příliš 
velký respekt.
Historka z  natáčení s  autobusem? Tu 
asi nemám, spíš taková zajímavost. Na 
každém natáčení venku, v exteriérech, 
se používá speciálně upravený autobus, 
který slouží jako maskérna nebo i jako 
kostymérna. Takže pokud se točí dlou-
hodobější projekt někde venku, jste 
v autobusu pořád. 

Jste herečkou i  zpěvačkou, díky Vaší 
rodinné tradici máte k  této oblas-
ti umění blízko. Co Vás baví více, 
herectví, nebo zpěv? 
Ano, vyrostla jsem v hudebně-divadel-
ní rodině, rodiče pracovali v Národním 
divadle v  Brně, tatínek jako dirigent, 
maminka jako sólistka zpěvohry. Já 
jsem nejvíc spokojená, když můžu dělat 
obojí, jak herectví, tak zpěv. Činohru, 
muzikály, zazpívat si s big bandem, líbí 
se mi, když je to pestré.

Hrajete v  divadle a  točíte seriály 
i  filmy. Dokážete říci, k  čemu máte 
blíž, jestli k divadlu, nebo filmu?
Natáčení a  divadlo jsou různé disci-
plíny, jeviště je pro mě adrenalin, máte 
okamžitou odezvu publika.

Do povědomí diváků TV Nova jste se 
zapsala jako Veronika Maléřová. Jak 
se Vám tato postava hraje a promítá se 
Vám nějakým způsobem i do reálného 
života?
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Spíš se asi dá říct, že se promítám 
já do Veroniky, ale samozřejmě 
jen částečně. Kdyby se mi všech-
ny moje role promítaly do živo-
ta, tak se zblázním (úsměv). To, 
jaká Veronika je, určují scenáristé 
a režie. Líbí se mi, jak naplno žije 
pro svou rodinu a jak společnými 
silami překonávají mnohá úskalí. 
A taky, jak fungují jako rodina. 

Jak se připravujete na natáčení? 
Co považujete za nejtěžší, jsou 
to například texty k rolím?
Na natáčení musíme zvládnout 

velké množství textů. Člověk se 
naučí učit se na tzv. krátkodobou 
paměť. Taková hromada textu se 
nadlouho zapamatovat snad ani 
nedá. Učím se nejintenzivněji 
přímo večer před natáčením. 
A jakmile dialog natočíme, hned 
ho vypouštím z hlavy. Potom je 
důležité přepnout, uvědomit si, 
že nejsem na jevišti. Herectví 
před kamerou musí být civilní, 
jako ze života. Na jevišti člověk 
musí přidat na energii, aby  
ho slyšel a vnímal divák i v pos-
lední řadě.

Jste vítězkou první série soutěže 
„Tvoje tvář má známý hlas“, 
jak jste se na jednotlivá vy-
stoupení připravovala? Probíha-
lo to určitě v  obrovském tem-
pu, museli jste s  jednotlivými 
účinkujícími nazkoušet mnoho 
vystoupení, převléct spoustu 
kostýmů. Na jaké vystoupení 
vzpomínáte nejraději a jaké bylo 
pro Vás to nenáročnější?
Všichni jsme na přípravu měli vy-
měřený stejný čas - jeden týden, 
to je princip této show. Což je 
při běžném pracovním proce-

su, kdy ještě hrajete divadlo, 
zkoušíte nový muzikál a  točíte 
seriál, dost náročné. Tam si člověk 
sáhl za hranice svých možností, 
ale byl to velký zážitek, krásné 
setkání s  úžasnými lidmi. Jsem 
ráda, že jsem u  toho mohla být. 
Vzpomínám ráda na všechny 
proměny, každá byla zajímavá 
něčím jiným. Hodně jsem si asi 
užila MC Hammera a  převlek 
do Michaela Jacksona byl velký 
zážitek, stála jsem před zrcadlem 
a  říkala si, že to snad ani není 
možný.

Na čem v  současnosti v  rámci 
své umělecké kariéry pracujete?  
Začínám zkoušet muzikál Chap-
lin v  mém domovském Měst-
ském divadle Brno. Také muzikál 
Rocky v  Praze v  Kongresovém 
centru a stále pokračuji v natáčení 
seriálu Ulice. Připravují se i další 
projekty, o kterých zatím nemůžu 
nic prozradit.

Dovolte mi se ještě vrátit 
k  dopravnímu tématu naší 
společnosti. BusLine jako jedi- 
ná autobusová společnost v ČR 
provozuje bezpečné autobusy 
pro děti „Beruška“ a  „Mikeš“. 
Jde o speciální autobusy vybave- 
né dětskými sedačkami – co na 
to říkáte?
Vidíte, to jsem ani nevěděla. To 
je skvělý nápad! Pro větší po-
hodlí a  hlavně bezpečnost - být 
rodičem, tak jsem nadšená.

Blíží se čas adventu. Co pro 
Vás znamenají Vánoce a  jak je 
prožíváte?
Čím dál víc pro mě Vánoce 
znamenají hlavně čas setkání 
s mou milovanou rodinou, kte- 
rou nevídám tak často, jak bych 
chtěla. Nemám ráda shon, který 
panuje ve městě, nakupovací 
paniku, ale občas jsem sama 
součástí, nedá se nic dělat. Ne-
jsem ten typ, který musí mít 
všechno doma „vypíglováno” 
za každou cenu, Vánoce mají 
proběhnout hlavně v  pohodě 
a klidu, to je pro mě osobně nej- 
důležitější.

Co byste popřála do nového 
roku čtenářům BusLetteru?
Přeji Vám, ať Vaše cesty vedou 
vždy tím správným směrem. :)

14
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Čerpací stanice na středisku v Hořicích 
prošla velikou renovací!

ČeRPACí StANiCe  
na středisku v Hořicích 

v NOvéM KABátě 

J
Před renovací

Po renovaci
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Před renovací

Po renovaci

ejích služeb využívají nejen autobusy společnosti Busline, 
ale například i místní firmy a široká veřejnost. renovace 
se velice povedla a zvláštní díky patří nejen panu Martinu 

Čermákovi, vedoucímu střediska Hořice, který je autorem myšlenky 
tohoto projektu, ale také jeho kolektivu spolupracovníků a společnosti 
prista oil czech s.r.o., která jej zrealizovala. 

děkUJeMe! •
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Společnost BusLine pravidelně obnovuje svůj vozový park, nových vozů  
se dočkali cestující na expresních linkách Jablonec nad Nisou - Praha a Litoměřice  

– Praha, které obsluhují nové vozy Iveco Crossway PRO 12M.

  těchto vysoce komfortních autobusech je 52 
míst k sezení a 16 k stání. Jde o dvanáctimetro-
vé plně klimatizované autobusy zaručující nejen 
vysokou bezpečnost, ale i  pohodlné cestování. 
Autobusy jsou rovněž vybaveny USB zásuvkami 

pro snadné nabíjení mobilních telefonů. Další novinkou je, 
že řidiči mají k dispozici tablety, prostřednictvím kterých 
mohou využívat rezervační systém AMS, kontrovat online 

rezervace na portálu AMS, pomocí dopravních aplikací 
sledovat provoz, anebo například poskytnout zvídavým 
cestujícím aktuální informace o novinkách ve společnosti 
BusLine.
Do budoucna je plánováno ještě rozšíření flotily těmito 
moderními vozy. Rozpoznat je můžete díky specifickým 
polepům na bocích. Věříme, že nyní budou Vaše cesty do 
Prahy a zpět mnohem příjemnější, těšíme se na Vás! •

BusLine obnovil flotilu autobusů 
NA eXPReSNíCH LINkáCH

V
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ZveMe vás

konané akce

BusLine v rámci Oslav Ještědu 
PřeDSTAvIL HISTORII I BuDOuCNOST CeSTOváNí
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BusLine v rámci tradiční zářijové akce Oslavy Ještědu nejen provezl stovky jejích 
účastníků v autobusovém veteránu Škoda RTO, ale také představil skutečně moderní 

nízkopodlažní městský autobus Iveco urbanway. 

adšenci retro autobusů měli možnost zavzpomínat 
na historii cestování, ale také posoudit výkon 
„erťáku“, který spolu s nimi každou hodinu stou-
pal z  parkoviště od kabinové lanovky až téměř 
k samotnému vysílači Ještěd. Naopak budoucnost 

reprezentoval autobus Iveco Urbanway, který přepravuje cestující 
v rámci MHD v Jablonci nad Nisou. První jízda autobusovým vete- 
ránem 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  zá-

jem o jízdy byl veliký, cestující si autobus fotili a také diskutovali 
s řidičem o náročnosti řízení tohoto veterána. 
Moderní typ městské dopravy ocenili návštěvníci Dne otevřených 
dveří Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 
v rámci něhož 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 umožňu-
je 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 eko-
nomickou úsporu. •
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Historické autobusy patří mezi sběratelské klenoty vozového parku společnosti BusLine. 

veteRáNi v AKCi ANeB ŠKOdA RtO 
v hlavní roli běžeckého závodu

sou využívány především k vyhlídkovým jízdám 
v  rámci pořádání různých akcí pro veřejnost,  
ale třeba i za účelem filmového natáčení, jeden 
z veteránů se objevil v oblíbeném českém seriá-
lu „Vyprávěj“. Vůbec poprvé ale byl historický 

vůz využit jako běžecká překážka v  rámci českolipského 
City Cross Runu, který se konal 1. 10. 2016 v  České 
Lípě. Závodníci zdolávali překážku v podobě našeho his-
torického autobusu Škoda RTO, kterým museli proběh-
nout. Všichni běžci tuto překážku úspěšně zvládli a mno-
ho z nich i s úsměvem na tváři. 

J
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Pracovní den dispečera
Rozhovor s Martinem Petráskem ze střediska Česká Lípa

J ak dlouho pracujete ve společnosti 
BusLine?
Od dubna 2013, přičemž jsem 
začínal jako řidič autobusu. Na  

pozici dispečera působím dva měsíce, takže se 
tu práci ještě pořád učím. Jsem rád za tako- 
vou možnost, zkusit se má všechno (úsměv).
Pokud srovnáte práci řidiče autobusu 
a dispečera, v čem je to jiné? Dá se říci, že 
práce dispečera je „klidnější“?
Je to o dost jiné. Pro mě byla „klidnější“ spíše 
ta práce řidiče, protože tam si člověk „odjede 
svoje“ a jde s čistou hlavou domů. Bavím se 
tedy o městské dopravě v České Lípě, kde 
jsem jezdil ranní a odpolední směny. Práce 
dispečera je zase časově náročnější, jsem na 
telefonu v podstatě nepřetržitě a víceméně mi 
neustále někdo volá s nějakým problémem. 
Je to samozřejmě různé, někdy telefon zvoní 
pořád, pak je třeba po nějakou dobu klid.
Jak to bylo se zaučováním na pozici dis-
pečera?
Ještě pořád jsem v procesu zaučování, a to ze 
strany vedoucího střediska, pana Kotka. Jsem 
tady jediný dispečer, takže spolu každodenně 
intenzivně komunikujeme.
Mohl byste nám popsat běžný pracovní 
den dispečera?
První a  nejdůležitější úkol je ten, aby veš-
keré spoje odjely. Do práce chodím na půl 
čtvrtou ráno, abych mohl všechno pohlídat 
a zkontrolovat. Vstávám tedy v půl třetí, to 
je hodně brzo, ale už jsem zvyklý. Pokud tady 
máme pohotovostního řidiče, necháváme to 
na něm, ale pokud tady není, je to na mně, 
případně se dá domluvit s vedoucím středis-
ka. Může se stát cokoliv, takže je potřeba vše 
mít ohlídané a pokryté. Odjezdy spojů jsou 
tedy to nejdůležitější. Potom zadávám ko-
legům práci z předchozího dne. To znamená, 
že se do systému přenášejí „stazky“. A dále se 
rozepisují směny na další dny.
Další věcí, kterou se hodně zabýváme, je 
tankování pohonných hmot. To řešíme od 
rána od sedmi zhruba do půl jedenácté, kdy 
už mají všichni řidiči natankováno. Vždy 
tankují za naší přítomnosti. A  pokud je 
potřeba natankovat během víkendu, musí 
k tomu přijet buď pan vedoucí, nebo já. Ko-
legové tankují většinou dopoledne a vedeme 
si k tomu přesnou evidenci, kterou osobně 
podepisují. Poté se data zaznamenávají do 
systému.
Co na práci dispečera považujete za nej-
těžší?
Většinou sestavení plánu jízd tak, aby vše 
fungovalo. Plán sestavuji ve spoluprá-
ci s  vedoucím střediska. Ještě se do toho 
dostávám, hodili mě do vody, tak plavu 
(smích).

A jaká práce Vás baví více – dispečer, nebo 
řidič?
To se nedá říci, co mě baví více. Každá práce 
má své a  já vlastně i doplňkově stále řidiče 
vykonávám, takže teď mám obojí (úsměv). 
Před nedávnem jsem například jezdil jako 
řidič v rámci výluk. Rok a půl jsem působil 
v Lomnici nad Popelkou. Do BusLine jsem 
přišel už jako hotový řidič, papíry na auto-
bus mám od roku 2012, předtím jsem jezdil 
u jiného dopravce. Ale moje původní profese 
byl mechanik – opravář, takže jsem pracoval 
na dílně a opravoval jsem autobusy.
Jaké řešíte nejčastější provozní problémy?
Většinou techniku. Nějaké menší opravy se 
dají vyřešit přímo u nás na středisku, ale ty 
větší, závažnější závady musíme předat na díl-
nu do Semil, nebo do Jablonce nad Nisou. 
Dále samozřejmě vyřizujeme s  panem ve-
doucím i různé podněty ze strany cestujících, 
ať už jde o zapomenuté věci v autobuse, dota-
zy k jízdním řádům, nebo třeba pochvaly či 
stížnosti na kolegy řidiče. A ze strany řidičů 
se řeší většinou rozpisy jízd, někdo třeba 
onemocní, další potřebuje dovolenou apod. 
Takže je potřeba umět flexibilně reagovat na 
stále nové a nové provozní situace.
Jak probíhají opravy autobusů?
Od kolegů řidičů obdržím informaci 
o tom, na jakém voze mají závadu, a řeším 
to buď přímo já, nebo pan vedoucí, záleží, 
kdo z  nás v  tu chvíli na středisku je. 
Samozřejmě i  my dva máme pohotovost 
na telefonu a  střídáme se v  rámci ranní 
a odpolední směny, takže podle toho se pak 
daný problém řeší. Autobus, na kterém je 
závada, se tedy odstaví a vymění za náhrad-
ní a náš mechanik posoudí, o jak závažnou 
poruchu jde. Buď je závadu schopen od-
stranit on sám, nebo v případě té větší musí 
být autobus převezen na dílnu do Semil, 
anebo do Jablonce. Ve většině případech to 
ale řešíme s jabloneckou dílnou, která má 
k dispozici odtahové vozidlo.
Jak jste na tom s počty řidičů, máte jich 
dostatek?
Zatím jsme v pohodě a nikdo nám nechy-
bí, ale vychází nám to tak akorát. Plány jízd 
připravujeme týden dopředu, aby kolegové 
věděli, jak budou pracovat. Samozřejmě ale 
dochází k úpravám, právě v návaznosti na 
nemocnost apod. Ale většinou samozřejmě 
plán stanovený v  pondělí na celý týden 
platí. Ještě máme brigádníky a další dva zá-
jemce, kteří by chtěli také jezdit brigádně.
Máte na středisku i  řidiče „nováčky“? 
A jak se jim daří?
Ano, máme, jednoho čerstvého, který už 
jezdí, a další tři v rekvalifikaci, kteří teď bu-
dou dělat profesní zkoušky a měli by poté 

co nejdříve nastoupit do provozu. Hodně 
záleží na zácviku a na tom, kdo je zacviču-
je. Nejdůležitější je znalost trasy, tedy aby 
přesně věděli, odkud kam vede linka, kterou 
budou jezdit. A  potom odbavování cestu-
jících, to znamená umět ovládat odbavovací 
zařízení. Každý z  nováčků je přidělen ke 
zkušenému kolegovi, který ho po nějakou 
dobu zacvičuje. Samozřejmě že ho nelze 
naučit úplně všechno, v provozu může nastat 
cokoliv. Vždy se najde nějaká nová situace, 
kterou už potom bude muset vyřešit on sám, 
i o tom je naše práce. Ideální stav je, pokud to 
„ježdění“ má daný člověk v sobě. A potom je 
jedno, jestli někdy předtím jezdil kamionem, 
nebo autobusem, prostě mu to jde. Z mého 
pohledu to je tedy jak o talentu k řízení, tak 
i přístupu k autobusu, protože pokud řidič 
nemá k autobusům vztah, nemá to význam. 
Já vztah k autobusům mám, a právě proto 
pracuji v autobusové dopravě (úsměv). Baví 
mě to už odmala, táta jezdí už přes třicet let 
kamionem, takže s ním jsem hodně cestoval 
jako malý kluk. Během prázdnin jsem s ním 
jezdil třeba čtrnáct dní po Evropě. Mě ale více 
zaujaly autobusy. •

VyJáDřeNí VeDOUCíHO STřeDISKA, 
PANA JANA KOTKA:
A jak Vy jste s panem Petráskem spokojený?
Jsem spokojený, dělá si svoji práci. Nedostatky 
a problémy řešíme průběžně, stále se učí a je 
to v pohodě. Zaučuji ho za provozu. Už tady 
byl několikrát i sám, když jsem měl dovolenou, 
a všechno zvládl bez problémů. Samostatnost 
mu nechybí. Jeho obrovskou výhodou je, že 
sám jezdil autobusem jako řidič, ví, co ta práce 
obnáší, a nenechá se tudíž od kolegů něčím 
vyvést z míry, nebo nechat zmýlit, ale může 
kdykoliv i kohokoliv zaskočit. Takže v tom prak-
tickém pohledu na něj má málokdo, protože 
patřil k těm nejlepším řidičům. Na jednu stranu 
jsem tedy přišel o kvalitního řidiče, ale na tu 
druhou mám dobrého dispečera. Je ochotný, 
o víkendech nám vypomáhá jako mechanik. 
Práce v České Lípě je specifická, na rozdíl od 
ostatních středisek tady nemáme dílnu, pouze 
jednoho šikovného mechanika. A tomu je potře-
ba pomoct, takže někdy skočím do montérek já, 
někdy Martin, v sobotu, v neděli. Snažíme se 
toho co nejvíce opravit svépomocí, protože dílny 
jsou vytížené tak, jak jsou vytížené, takže tam 
řešíme už jen ty velké opravy. Práce dispečera 
je velice časově náročná, je to „od nevidím 
do nevidím“. Někdy se stane, že jdeme domů 
a je klid, ale většinou stejně někdo volá, ať je 
to důležité, nebo ne. řidiči to neřeší, potřebu-
jí hned rozhodnout i věc, která by počkala do 
druhého dne.
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ve 2. polovině rokU 2016 BYli oceněni:

Oceněni 
řeDITeLeM SPOLeČNOSTI

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

»  Břetislav Zatloukal  
ze střediska Žatec 
Za poskytnutí první pomoci
zraněnému cyklistovi.

» Pavel Lichner 
a Martin Hrubý
ze střediska Turnov 

Za obětavost a nasazení 
při zajišťování výluk.

» Martin Barcal  
ze střediska Česká Lípa

Za vzorný přístup, ochotu 
a vstřícnost vůči cestujícím.

»  JuDr. Jaroslav Charvát 
ze střediska Semily 
Za poskytování první pomoci
zraněným při dopravní nehodě.

» Miroslav Schod 
ze střediska Děčín 

Za spolehlivost, vstřícnost, 
zácvik nováčků a nejnižší 
spotřebu PHM na středisku.
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» František Ritschel 
a Zdeněk Hudec 
ze střediska 
Ústí nad Labem 

Za spolehlivost, ochotu 
a vstřícnost vůči cestujícím.
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Další ocenění

» Jarmila Pošepná 
ze střediska Jilemnice 

Za ochotu, vstřícnost 
a příjemný přístup 
k cestujícím.

» kateřina Honzejková 
ze střediska Jablonec nad Nisou

Za spolehlivost, ochotu a vstřícnost. 

» Iveta Matochová 
ze střediska Jablonec nad Nisou

Za ochotu vůči cestujícím 
a pravidelně nízkou 
spotřebu PHM. 

Poděkování od našich cestujících:

» kamil Horáček 
ze střediska Liberec

Za spolehlivost, 
flexibilitu a nadstandardní 
péči o přidělený autobus.

„Dobrý den, pane řediteli,

využívám poměrně často vaši linku z HK do Holic, již 3 roky s od-

jezdem z  HK v  7,30 hodin. Bohužel neznám jméno řidiče, ale jel 

dnešní linkou. S tímto panem řidičem jsem naprosto vždy spokojený. 

Chová se profesionálně, jezdí s  přehledem, bezpečně a  umí si vždy  

poradit. Působí velice příjemně, pozdraví a poděkuje. Takových řidičů 

by bylo potřeba více. Prosím o poděkování uvedenému řidiči za jeho 

profesionalitu a  vstřícnost. S  ním jezdit je vždy v  pohodě. A  vaší 

společnosti přeji hodně úspěchů.“
Vladimír Kozák

„Dobrý den, 
jsem častým pasažérém Vašich autobusů a  jsem velmi spokojený. Dnes 16. 10. 2016 jsem jel Vaší linkou  630085/5 (Hořice – Praha) z Jičína do Mladé Bolesla-vi. Řidič měl problémy s tím terminálkem na jízdenky, resp. vůbec nic z  toho systému nefungovalo. Chválím tedy řešení situace, kdy řidič pokračoval a  dovezl každého, kam bylo žádáno. Pro mě jako pro držitele karty RPZ (syn) se tedy nic neměnilo, ale pod společností KAD jsem minulý měsíc v takovém případě nikam ne-dojel i se zaplacením jízdného.”

Marek Vondrák ml.
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pozn. red.: dopisy cestujících nejsou stylisticky upraveny.

„Vážení,
s měsíčním zpožděním, ale stále vrytý v paměti zážitek 
z 1. 9. 2016. Jela jsem autobusem ze Psinice do Dolního 
Bousova. Řidiči jsou zde pouze dva, cestující se s nimi 
znají. Tento den významný pro školáky a nezapome-
nutelný pro mě. Každé dítě dostalo ten den od řidiče 
malou pozornost, a to není vše, před vystoupením z au-
tobusu v Dolním Bousově popřál pan řidič všem dětem 
krásný školní rok a že je rád, v jakém počtu se do školy 
vrací. Děkuji za takové jednání.“ 

S pozdravem 
Přibylová
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vyhráli 
JSMe!?
Lehce a s radostí se to říká, ale ta 
cesta k vítězství byla opravdu vel-
mi trnitá a lemovaná nepochopením, 
kopanci, výsměchem a mnohdy 
i přesvědčováním zúčastněných 
k tomu, aby dělali to, co mají. Dnes 
už to mohu zodpovědně říct, kdybych 
tušil, jak dlouhou a opravdu těžkou 
cestu nastupuji, nevím, jestli bych 
se do toho kdy pustil… Je to jako 
manželství, na začátku jsou plány, 
vize, nádherná očekávání, euforie, 
ale i v manželství je potřeba vysvětlo-
vat, bojovat, hádat se, abyste pak na  
konci možná mohli říct, vyhráli jsme!?

aše cesta skončila prakticky obrovským 
sprintem, ke kterému se Vláda ČR 
v čele s premiérem a ministryní práce 
a sociálních věcí, vybičovala pod tlakem 

hrozící stávky. Všichni měli celou dobu dost času. 
Všichni ukolébáni jakousi bezzubostí odborových 
centrál, které až dosud nebyly schopny cokoliv pro 
lidi udělat a zorganizovat, mysleli, že nejsme ničeho 
schopni. Je ale potřeba mít na paměti, že tato akce 
nevznikla „nahoře“, ale naopak v základních organi- 
zacích, v  tom byla její síla, čitelnost a věrohodnost. 
Neboť tuto akci neorganizovali odboroví bossové, 
kteří jsou již dávno odcizeni běžným problémům 
pracujících lidí, ale lidmi, kteří žijí doslova a do pís-
mene „z ruky do huby“ a jsou dnes a denně vystaveni 
této kruté realitě. Rád bych poděkoval všem řidičům 
a  řidičkám, všem členům základních organizací po 
celé republice, protože to byli oni, kteří naší akci 
podpořili. Sami vyhlašovali svoje regionální výzvy 
a  společně se nám podařilo vedení OSD dotlačit 
do akce, která na rozdíl od jiných měla hmatatelný 
výsledek. Tento výsledek je dohoda uzavřená mezi 
Vládou ČR, Asociací krajů ČR, Svazem průmyslu 
a dopravy a Odborovým svazem dopravy, kdy řidiči 
autobusů byli přeřazeni z 3. do 5. skupiny prací a byla 
jim navýšena odměna za čekání mezi spoji na 90 % 
tzv. výkonové hodiny. Řidičům, kteří tráví celý den 
v autobuse a své pauzy mezi spoji tráví nekomfortně, 
někde v  polích, rozhodně ne v  pohodlí domova, 
náleží příplatky za ztížené pracovní podmínky ve výši 
6,60 Kč/hod. Jako bonus vnímám to, že všechny tyto 
tři položky, které budou tvořit od Nového roku mzdy 

řidičů autobusů, budou, pokud se bude navyšovat 
minimální mzda vyhlašovaná státem, valorizovány. 
Toto se může dít každý rok v  jakékoliv míře. Mám 
za to, že se nám podařilo vyjmout řidiče ze systému 
dopravy, který k nim byl velmi nepřátelský. Neboť to 
byli oni, kteří na tento způsob výběru dopravců vždy 
nejvíce dopláceli. Ne všechny kraje se ale k této do-
hodě stavěly vstřícně. Například Ústecký kraj si vůči 
odborům bohužel počínal vyhýbavě s  vysvětlením, 
že mají již uzavřené obchodní smlouvy s dopravci na 
dalších osm let. Vzhledem k  tomu, že to byl právě 
Ústecký kraj, který v  roce 2014 nepromyšlenými 
soutěžemi pouze a jenom na cenu akceleroval Jablo-
neckou výzvu, rozhodli jsme se na konci září 2016, 
přesně na rok a  den přesně, kdy byla výzva odstar-
tována, uspořádat tiskovou konferenci přímo v Ústí 
nad Labem, abychom na tento problém poukázali. 
Podivovali jsme se nad tím, že nezájem pocházel od 
stranických příslušníků levicové strany, kteří mají 
ochranu a zlepšování života pracujících lidí historicky 
ve svém programu. Bylo naší povinností otevřeně říci, 
že peníze vyjednané s vládou si vzít nenecháme. Ne-
dovedeme si představit, že by zrovna v tomto kraji, ve 
kterém v roce 2015 došlo ke zcela zásadní změně sys-
tému dopravy, řidiči přišli o peníze, které jim náleží!  

Nezbývá tedy, než doufat, že celá dohoda bude od  
1. 1. 2017 naplněna a řidiči autobusů v celé ČR začnou 
dostávat za svoji odpovědnou a  náročnou práci také 
odpovídající mzdu. Chtěl bych všem, zejména v naší 
firmě, poděkovat za podporu, i  když mě mnohdy 
i docela bolela. aU
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vYsvěTlení sporU  
s odBorovÝM svaZeM dopravY

 

Ještě mi dovolte, abych Vám v rámci svého příspěv-
ku vysvětlil svůj spor s  vedením Odborového svazu 
dopravy (dále jen OSD). Když jsem rozjel Jablonec-
kou výzvu, tak jsem s  ní seznámil všechny, včetně 
OSD, a to již zhruba v květnu 2015. Co se dělo od 
května do září 2015? Vůbec nic. Rozesílal jsem dopi- 
sy předsedovi vlády, ministrům, jejich náměstkům, 
a dále hejtmanům, prostě každému, kdo podle mého 
názoru měl co říci k problému mezd řidičů autobusů. 
Od každého se mi dostávalo odpovědí, že všichni náš 
problém chápou, ale nemohou s  ním cokoliv dělat. 
Stejná slova jsem poslouchal i od slavného OSD, který 
mě přesvědčoval o tom, že už na tom léta letoucí dělá 
a že co si nevyřídíme ve firmách, to mít nebudeme. Já 
jsem se s tím nehodlal smířit a dál jsem prudil, kde se 
dalo, abych dokázal, že mám pravdu. Systém, který 
v  dopravě panoval, byl nepřátelský hlavně k  lidem, 
kteří v něm stáli v té pomyslné 1. linii, tzn. řidičům 
autobusů. Bylo to opravdu těžké přesvědčit všechny 
o  své pravdě. Na každou mnou svolanou schůzku 
s premiérem, či ministrem, jsem s sebou bral vždy ně-
koho z OSD, aby mi tam pomohl i z titulu velké od-
borové organizace. Jaké však bylo mé zklamání, když 
tito představitelé chodili na schůzky nepřipraveni, 
a pokud nedeklamovali hesla a fráze, tak začali mlu-
vit o úplně jiném segmentu dopravy. Do toho všeho 
ještě problémy se zadávací dokumentací k soutěži na 
výběr dopravců v Královehradeckém kraji. Toto téma 
jsem také rozjížděl sám, kde byla odborová centrála 
OSD, která by se o toto měla starat? Zase někde úplně 
jinde, takže znovu přesvědčit, jezdit za právníky a do-
pravními specialisty, a stále makat. A takto bych mohl 
vyprávět a  dávat příklady stále dokola. Na sjezdu 
OSD jsem se ale dozvěděl, kdo vlastně pro nás to 
zvýšení platů „vybojoval“. Správně, byl to zpočátku 
nechápavý a neakceschopný Odborový svaz dopravy. 
O  nějakém poděkování člověku, který to celé táhl 
a  posouval kupředu, ani slovo. Nevadí mi, že mě  
nezvolili jako místopředsedu OSD, a ani se o volbě 
jako takové nevyjadřuji. Ale mohu všechny ubezpečit, 
že lidé blízcí současnému vedení dělali vše proto, 
abych zvolen nebyl. Ani přiznání mých zásluh se jim 
nehodilo do krámu, ještě by někdo mohl zapochy-
bovat o kandidátovi předsedy OSD a nevolit ho. Já 
neměl možnost s panem předsedou objíždět územní 
rady, kde bych byl jako jediný „přijatelný“ prosazován. 

Nemluvím ani o hodinovém sčítání 132 hlasovacích 
lístků, na kterých byla jen dvě jména. Co zatím bylo, 
mohu jen spekulovat, možná to, že se nikdo „jako-
by“ zvenku nehodil do krámu, aby viděl pod prsty 
panu předsedovi. Aby se snad nemohl ohradit proti 
investicím a půjčkám, to je už opravdu jen spekulace. 
Nicméně na sjezdu mi bylo jasně dáno najevo, že své 
už jsem udělal, dohoda je platná a teď se vrať do hor 
a buď zticha. Já jsem se přesto nevzdal a na sjezdu jsem 
chtěl alespoň nastavit jakýsi obranný mechanismus. 
Tento měl fungovat tak, že předsedové základních 
organizací budou dostávat nejen program jednání 
předsednictva, ale i zápis z tohoto jednání. Neumíte 
si představit, jaká byla reakce předsednictva, byla 
negativní až hysterická. Co je komu do toho, zápis 
je neveřejný, prostě výmluvy a  výmluvy. Nevím, ale 
pokud nemám co skrývat, je mi to jedno. Jenže pokud 
jde o 11.000.000,-Kč, či milionové půjčky rodinným 
příslušníkům, tak to jdou žerty stranou. I výbor základ-
ní organizace Vám ve Vašich těžkých situacích půjčuje, 
abyste mohli překlenout těžké období, a k tomu tyto 
společné peníze mají sloužit, nebo se z  nich zaplatí 
zájezd, či dětská rekreace. Prostě, peníze, které vy-
bereme, slouží ku prospěchu všech. K  čemu slouží 
peníze získané z investic OSD? Co za nás kdy OSD 
zaplatil, či komu pomohl? Já žádný takový případ 
neznám. Dokonce jsem obdržel dopis z  OSD, kde 
jsem se dočetl, že jsme včas nezaplatili příspěvky a že 
pokud to urychleně nezaplatíme, budeme vyloučeni 
z  OSD. Opravdu mám OSD platit naše příspěvky, 
aby ten mohl bez jakékoli kontroly naše peníze in-
vestovat, či půjčovat svým rodinným příslušníkům?  
Nejsem z  dlouholetého přístupu OSD nadšený 
a události z poslední doby mě přesvědčily o tom, že 
zůstávat s naší základní organizací v OSD je zbytečné 
a  stojí nás to spousty peněz. Jsem přesvědčen, že 
dokážeme přežít i sami, nebo možná jako součást ně-
jaké nové moderní odborové centrály, která nezatížena 
těmito vedlejšími aktivitami, zvládne naplňovat svou 
funkci. Už jsme dokázali, že to dokážeme, a přitom 
nemusíme krmit pražské odborové investory, kteří 
naše příspěvky lehkovážně investují, bůh ví s  kým 
a bůh ví do čeho.

Jiří Kuchynka, 
předseda ZO OSD Jablonec nad Nisou
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Životní jubilea Pracovní jubilea

Ujeté kilometry

Zlatá plaketa

SeDLáČkOvá JITkA • Jilemnice • uklízečka
vAŠák BOHuMíR • Jablonec nad nisou• opravář
PAPugA LuMíR • Jilemnice • řidič
eyer jAn • Jičín • řidič
váňA JIří • liberec • řidič
hArtlová vlAstA • Jablonec nad nisou • vrátná

55g  h 
ŠOLC JAN • Jičín • dispečer
ŠTeFáNek JIří • Turnov • řidič
nováK PAvel • rokytnice • řidič
ZíTkA MIROSLAv • Jilemnice • řidič
kříž víTěZSLAv • Jilemnice • řidič
ŠevČík MIROSLAv • Jičín • řidič
říHA vRATISLAv • Jičín • řidič
rygl miroslAv • Hořice • řidič
KulháneK jAn • Hořice • řidič
HAvRáNek LADISLAv • Česká lípa • řidič
MATOuŠ LuDěk • děčín • řidič
lhotA Petr • děčín • řidič
kuBík JAROMíR • liberec • řidič
herrmAn stAnislAv • Jablonec nad nisou • řidič
BITTNeR eRvíN • semily • řidič
HuDák ZDeNkO • Ústí nad labem • řidič
PáSTOR vLADIMíR • Ústí nad labem • řidič
RITSCHeL FRANTIŠek • Ústí nad labem • řidič

60g  h 

NOvOTNý ALeŠ • rokytnice nad Jizerou • řidič
kOvář FRANTIŠek • Jičín • řidič
BITTNeR eRvíN • semily • řidič
HANyŠ FRANTIŠek • semily • řidič

15 LeT

ČONkA DAvID • semily • opravář
DuŠek DAvID • semily • opravář
vONDRA JIří • rokytnice nad Jizerou • vrátný
kOLOMAZNík PAveL ml • Turnov • řidič
MACák RADIM • Jablonec nad nisou • logistik
nováK PAvel • rokytnice nad Jizerou • řidič
KAvAn KArel • Hořice • řidič
POPOvyCH yuRIy • Česká lípa • řidič
CígL IvAN • Žatec • řidič
Šiner luboŠ • louny • řidič
stejsKAl jAn • Jablonec nad nisou • řidič

5 let

10 LeT vOJTíŠek PAveL • semily • opravář
NeSvADBA kAReL • Jilemnice 
• vrátný/obsluha čerpací stanice
HONSů MARTIN • děčín • vedoucí střediska
PerinA jAn • Jablonec nad nisou • řidič
Ježek víT • Jablonec nad nisou • řidič
kRevňák ROMAN • Jablonec nad nisou • řidič

vLACH JIří • semily • řidič25 let

NeZBeDOvá ZuZANA • Jilemnice • dispečerka20 LeT

FOLTMAN PeTR • Jilemnice • řidič
SOLDáT LADISLAv • Jablonec nad nisou • řidič

40 LeT

RyBář MILOSLAv • Jilemnice • referent ik
MíŠek JIří • Jablonec nad nisou • opravář
ONDRák JAN • Jičín • řidič
vAláŠeK miloŠ • Jičín • řidič
MICHáLek OTAkAR • Hořice • řidič
hArtmAn jAn • liberec • řidič
SOCHOR JAROSLAv • liberec • řidič

65g  h 

70g  h SeMeCký ZByNěk • Jičín • řidič

75g  h jirAn KArel • Hořice • řidič

500 000
TROJáNek JIří • Jičín
KulháneK jAn • Hořice
tomAn miloŠ • Hořice
PerinA jAn • Jablonec nad nisou
beneŠ stAnislAv • Jablonec nad nisou
hAvráneK KArel • semily
NeSvADBA RADek • semily
bArtáK tomáŠ • Ústí nad labem

1 000 000   
DRAHOTSký MILOŠ • Hořice
SAJDL ZDeNěk • semily

1 500 000   
JANOuCH JAROSLAv • rokytnice nad Jizerou
TOMíČek MILOŠ • Jičín

2 000 000   
FOLTMAN PeTR • Jilemnice
vAláŠeK miloŠ • Jičín
ZáMeČNík JOSeF • Hořice
tuzAr jAn • litoměřice 
kRáL LADISLAv • Jablonec nad nisou
kRáTký MILOŠ • Jablonec nad nisou

JINDřIŠek JAN • Jilemnice • obsluha čerpací stanice
TONAR JOSeF • Hořice • obsluha čerpací stanice

45 let

stejsKAl jAn • Jablonec nad nisou • řidič

víCe Než 40 ODBěRů kRve 
- zlAtá jánsKého PlAKetA

50g  h 
kOS JIří • Turnov • řidič
kuBáČek víTěZSLAv • Jablonec nad nisou • opravář
eRLeBACH ROMAN • rokytnice nad Jizerou • řidič
HANuŠ kAReL • Česká lípa • řidič
MACHAČ MARTIN • Česká lípa • řidič
HAveL RADek • litoměřice • řidič
PIŠkA MICHAL • Jablonec nad nisou • řidič
NOSek evžeN • Jablonec nad nisou • řidič
TeJNSký ROMAN • liberec • řidič
DvOřáČek MARTIN • liberec • řidič
vODSeďáLek MILAN • Jablonec nad nisou • řidič
JANOvSký JAROSLAv • Jablonec nad nisou  
• specialista logistiky a nákupu, servisní technik
kALAy RuDOLF • Žatec • řidič
PeŠkOvá ALICe • správa • uklízečka

24
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Tradiční setkání jubilantů
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I v letošním roce bylo navázáno na velmi milou tradici setkání jubilantů 
a vedení společnosti. Tentokrát se uskutečnilo na začátku listopadu 

v Jablonci nad Nisou a probíhalo ve velmi příjemné atmosféře. Z pozvaných 
oslavenců se jich zúčastnilo 34 a opět byli oceněni v již zavedených kategoriích:

 

Odchod do důchodu:
11 oceněných

ujeté km bez nehody:
500.000 km: 5 oceněných
1.000.000 km: 2 ocenění
2.000.000 km: 3 ocenění

Pracovní jubilea:
20 let ve společnosti: 
1 oceněný
40 let ve společnosti: 
2 ocenění

životní jubilea:
50 let dosažení věku: 
9 oceněných

Speciální ocenění:
Zlatá Jánského plaketa: 
1 oceněný

Roman Erlebach a Michal Hanč

Ladislav Soldát a Jaroslav Semler

Dovolte nám 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.

Zuzana Nezbedová a Radek Chobot

Jan Stejskal a Radek Chobot
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Rozhovor 
S PeTReM FOTLMANeM

vyzpovídali jsme jednoho z oceněných kolegů, a to pana Petra Fotlmana, který je 
u společnosti neuvěřitelných 40 let*  a ujel 2.000.000 km bez nehody.

Gratulujeme 
výhercům! 

ostal jste ocenění za neu-
věřitelných 40 odpraco-
vaných let u  společnosti, 
to je obdivuhodné. Jaké 

byly Vaše začátky?
Nastoupil jsem v  roce 1976 jako řidič 
nákladní dopravy do Jilemnice. A protože 
postupně chlapi odcházeli do důchodu, 
bylo mi nabídnuto, jestli bych nechtěl 
zkusit autobus. Šel jsem tedy do toho. 
Zpočátku jen nárazově a na linkách v místě, 
později už třeba i na dálkových linkách do 
Prahy, Ústí nad Labem, Vrchlabí a Jilem-
nice. A  v  devadesátém roce začal kolega 
z  Jilemnice jezdit zájezdy, zatím jen tady 
u nás, ale postupně lidé cestovali i do za- 
hraničí, do Paříže, Holandska apod., takže 
mi nabídl, jestli bych mu nepomohl. A na-
jednou z  toho bylo dvanáct set ujetých 
kilometrů. Také jsme pomáhali rozjíždět 
jednu místní cestovní kancelář. To jsme 
vozili rekreanty do Chorvatska a  já ještě 
pamatuji, když tenkrát byly zaminované 
mosty u Zadaru. Nakonec jsem nastoupil 
na dálkovou linku Hradec Králové, tu už 
jezdím šestnáctým rokem.
* pozn.: Samozřejmě jsou započítána i léta 
odpracovaná u ČSAD Semily, a.s.

Co Vás přivedlo k zaměstnání řidiče au-
tobusu, máte třeba tuto tradici v rodině?
Ne, v  rodině takovou tradici nemáme, 
v  podstatě mě k  tomu dovedly mzdové 
podmínky, protože po vyučení jsem začínal 
v Tesle, kde nebylo moc peněz. Nákladní 

doprava mě lákala, ti kluci brali jednou 
tolik, tak jsem to zkusil. Ale musí Vás to 
samozřejmě i  bavit, člověk si k  povolání 
řidiče autobusu musí vypěstovat vztah, 
jinak se to dlouhodobě podle mého ná-
zoru dělat nedá. Samozřejmě díky mnoha 
letům sezení v autobuse pociťujete i různé 
zdravotní neduhy, ale každá práce má své.

Co považujete na práci řidiče autobusu 
za nejtěžší?
Hlavně umět komunikovat s  lidmi, to je 
hodně důležité. Protože ne všichni cestující 
jsou příjemní, nepozdraví, nebo třeba ani 
neodpoví na pozdrav. Někteří si stále na 
něco stěžují a člověk s nimi musí nějak vy-
cházet. A potom je náročné ranní vstávání, 
já třeba vstávám v půl čtvrté ráno. Šoféra 
musí ježdění opravdu bavit, aby se i s těmi-
to negativy vyrovnal.

Co Vás baví ve volném čase?
Jako mladý jsem hrál stolní tenis, ještě 
ve dvaapadesáti jsem vyhrál turnaj 
v Bělohradě. Jinak dnes už se musím šetřit, 
takže třeba fotbal nehraju (úsměv), dnes 
spíš ten dům a zahrada.

Co byste vzkázal mladým lidem, kteří 
chtějí povolání řidiče autobusu zkusit?
Oni to zkouší, ale ne vždy ve svém úsilí 
vytrvají. My jsme měli větší podporu, řekl 
bych, a více jsme si toho cenili. Já třeba vy- 
zkoušel několik autobusů, v mých začátcích 
to byl například erťák, ešelka apod. Dnes 

ti mladí začínají rovnou na Crossway, a to-
lik si toho neváží. My jsme dříve jezdili na 
autobuse dva a střídali jsme se na ranních 
a  odpoledních turnusech a  samozřejmě 
jsme si předávali autobus uklizený a v na-
prostém pořádku. No a dnes ti mladí au-
tobus třeba ani nezametou. Bohužel ne-
mají to ježdění v sobě, takže si k autobusu  
vztah prostě nevybudují. Já jsem i zaučoval 
nováčky a  viděl jsem to v  praxi, někteří 
se chytli, ale pro některé to naopak byla 
jen přestupní stanice. Pravdou je, že dříve 
zaměstnání řidiče autobusu bylo poměrně 
vážené a měli jsme za to i dobré peníze, 
dnes je situace jiná. V   devadesátých le-
tech se začal hodně rozmachovat automo-
bilový průmysl a  různé výrobní továrny 
samozřejmě začaly tomuto zaměstnání 
konkurovat. A mladí dají přednost raději 
jednodušší práci a mnohdy i za více peněz. 
Teď od Nového roku by se ale situace měla 
změnit, měli bychom být lépe finančně 
ohodnoceni, což je moc dobře a myslím, 
že to přiláká do dopravy více lidí. 

A jak se Vám líbila dnešní akce setkání 
jubilantů?
Moc se mi líbila, myslím, že je to super. 
Alespoň se sejdeme z  různých středisek 
a  můžeme se lépe poznat, popovídat si 
a vyměnit si svoje zkušenosti. Jinak my - 
starší chlapi z Turnova, Jilemnice či Semil 
- se samozřejmě známe. Ale jsem rád, že 
se mohu seznámit i s kolegyněmi a kolegy 
z jiných středisek. •

D

Petr Foltman a Radek Chobot
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Vyhodnocení foto soutěže 
„POCHLuBTe Se FOTOgRAFIí Ze SLužeBNíCH CeST“

4. místo: 
Petr Tichánek, řidič ze střediska semily

Český ráj - v pozadí Suché skály

3. místo: 
Josef Baloun, dopravní mistr ze střediska Jablonec nad nisou

Rakousko - Sankt Wolfgang

5. místo: 
Jiří Trojánek, řidič ze střediska Jičín 

island

 Získává rovněž speciální ocenění za nespočet 
fotografií z pracovních cest po islandu.

1. místo: 
vladimír Morávek, řidič ze střediska liberec

Rakousko - Hinterstoder

Gratulujeme 
výhercům! 

2. místo: 
Petr kuklík, řidič ze střediska Ústí nad labem

u krásného Lesa nad dálnicí D8
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Vážíme si Vaší spolupráce a těšíme 

se na tu další v novém roce! 

Hodně zdraví, štěstí a úspěchů 

v pracovním i osobním životě 

Vám přeje BusLine a.s.

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.


