
3 4 6 7 8

Čtvrtletník pro ty, co jezdí Busem

16   2018

Pě  ci nových 
autobusů 
Mercedes Benz 
Tourismo 
fi rma nasadí 
na dálkové 
a zájezdové 
trasy   10

Modernizace 
nádraží 
v Pracha  cích 
skončí 
v listopadu

Tchajwanské 
technologie 
zlevní provoz 
budovy na 
nádraží v Písku 

JIKORD 
u Slepičích hor 
testoval 
novou 
linku 

Pekárna 
Vacov 
otevřela 
novou 
prodejnu 

Inteligentní 
zastávky 
mají 
přesnost až 
98 procent

Na podzim 
vyjedou 
z Milevska 
do Prahy 
nové spoje 

12



2

České Budějovice – Vládní naříze-
ní 336/2016 Sb. a 337/2016 Sb. z října 
2016 poprvé výrazně změnila odmě-
ňování řidičů autobusů. Pro rok 2017, 
i po tlaku odborů na zvýšení mzdových 
sazeb i za cenu vyhlášení stávkové po-
hotovos  , v některých krajích dokonce 
s jednodenní stávkou, pak vláda zvýšila 
zařazení pozice řidiče linkového autobu-
su s délkou nad 8 metrů ze 3. do 5. sku-
piny prací. 
Tím se zvýšila hodinová sazba těch-
to skupin pracovníků. Vláda dále zvýši-
la odměnu za čekání mezi spoji v linko-
vé dopravě na 90 procent sazby za jízdu 
a uvedenou kategorii zařadila mezi po-
volání se z  ženým pracovním prostře-
dím s nárokem na příplatek. Tato opatře-
ní tedy zvýšila mzdové náklady o plnou 
tře  nu.

Hospodaření fi rmy je efek  vnější, 
ukázal loňský rok. A letošní to potvrzuje
České Budějovice – Akciová společ-
nost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice 
v roce 2017 pokračovala v realizaci na-
stavených opatření na zvýšení efek  v-
nos   své činnos   jejich op  malizací, pří-
padně úplným zrušením. Ke konci roku 
tak dále omezila linky s efek  vitou pod 
20,-Kč/km, op  malizovala turnusy a zvý-
šila  m využitelnost autobusů.
Vyřazován byl nepotřebný majetek 
a v rámci společnos   skončila i činnost 
cestovní kanceláře CK Saturn, která se 
stala samostatným právním subjektem 
s jiným vlastníkem. Díky těmto opatře-
ním skončil loňský rok s plánovaným zis-
kem 10,7 milionů Kč. 
S ohledem na zvyšující se náklady, ze-
jména mezd díky dopadu vládních na-
řízení na odměňování řidičů autobusů, 
fi rma musela revidovat smlouvy s odbě-
rateli přepravních služeb a tyto náklady 
do smluv zahrnout.
První polole   roku 2018 pak potvrdi-
lo pozi  vní trend. Stanovené ukazatele 
zisku se plní i přes nepředvídatelné vli-
vy růstu cen pohonných hmot. Přes vý-
padek příjmů z tržeb cestovní kanceláře 

fi rma to  ž současně vykazuje výrazné 
úspory provozních nákladů. Zde se opět 
pozi  vně projevují účinky provedených 
op  malizací. Další zvýšení mzdových ná-
kladů od ledna 2018 je díky uzavřeným 
dohodám s objednateli pokryto.

Ing. Karel Coufal,
ekonomický ředitel

Rostoucí mzdy řidičů kompenzují i objednatelé 
dopravy dodatky smluv

Pro rok 2018 se u těchto skupin za-
městnanců částky opět zvyšovaly, shod-
ně o dalších 11 procent. Tento nárůst 
bylo znovu nutné projednat s objedna-
teli na úrovni krajů i měst a požádat je 
o kompenzaci zvýšených částek nákladů. 
Díky pochopení problema  ky u zástup-
ců samospráv se podařilo se všemi uza-
vřít dodatky smluv a výkon dopravní ob-
služnos   plynule zajišťovat.                (kc)

Fran  šek Bína ve fi rmě řídí autobus 
od roku 2001 a poslední dvě volební 
období je také předsedou odborů 
v akciové společnos   ČSAD AUTOBUSY 
České Budějovice. „Nejtěžší je vždy 
vyjednat dobré pracovní a fi nanční 
podmínky,“ říká. 
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Pracha  ce – Na přelomu května a červ-
na začala rekonstrukce autobusového ná-
draží v Pracha  cích, která skončí do 15. 
listopadu a výrazně změní jeho tvář. 
Zachová se pouze současné šikmé stá-
ní u budovy a první průjezdné nástupiš-
tě od ní. Obě nástupiště budou zvětše-
na tak, aby zůstalo 12 odjezdových míst. 
Ostatní nástupiště směrem k čerpa-
cí stanici se zruší. Tím na nádraží vznik-
ne prostor pro parkování autobusů. To 
dosavadní rozložení a zastavěná plocha 
výrazně omezovala a autobusy musely 
parkovat po okrajích nádraží.
Rekonstruovaná nástupiště budou za-
střešená a vybavena novým mobiliá-
řem. Tím se zlepší podmínky pro čekají-
cí cestující a informační systém. Na celé 
ploše nádraží pak bude vyměněn po-
vrch a také zastaralá kanalizace, odvádě-
jící dešťové vody.
Dokončeny jsou už chodníky před budo-
vou nádraží směrem k městu a pracuje se 
na nové páteřní čás   dešťové kanalizace.
„Tato část prací nejvíc omezí pohyb ces-
tujících, ale protože půjde o poměrně 
krátký čas, mělo by se vše obejít bez vět-
ších problémů. V okamžiku, kdy se do-
prava vrá   zpět před budovu na nová 
nástupiště, což by mělo být na kon-
ci září, už cestující tyto pozi  vní změny 
bezesporu ocení,“ říká Zdeněk Hovorka, 
technik dopravní společnos   ČSAD AU-
TOBUSY České Budějovice. 
Ta je vlastníkem autobusového nádraží 
a investorem jeho modernizace. K ní fi r-
ma využívá dotaci Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR ve výši přes 80 procent schvále-
ných nákladů, podle rozpočtu stavby. 
Systém vjezdu a výjezdu se nezmění. 
Vjezd z Nádražní ulice bude zachován 
a nebude rozšířen o výjezd, který zůstane 
i nadále směrován do Nebahovské ulice.

Autobusové nádraží v Pracha  cích 
se mění. Práce skončí v listopadu

Pro turisty je pracha  cké autobusové nádraží branou do města. 

Přednádražní prostor je už nově vydlážděn. 

Až do listopadu ještě pokračují práce na přestavbě nástupišť a parkovacích ploch.                    (Foto na stránce – Zdeněk Přibyl, PRACHATICKOnews)
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Na autobusovém nádraží v Písku budou 
nejmodernější technologie z Tchaj-wanu

Memorandum podepsali Hur-Lon Lin (Tatung Co), Josef Knot (město Písek), Vladimír Homola (ČSAD AUTOBUSY České Budějovice) 
a Jaromír Němec (E.ON Energie). 

Písek – Správní budova autobusového 
nádraží v Písku, patřící dopravní společ-
nos   ČSAD AUTOBUSY České Budějovi-
ce, se od 18. září, kdy se uskuteční slav-
nostní otevření, promění v ukázkovou 
energe  cky soběstačnou budovu, od-
povídající konceptu takzvaných chytrých 
měst (smart ci  es). 
Znamená to, že objekt, vybavený tech-
nologií fi rmy Tatung Co., bude energe-
 cky nenáročný. Náklady v řádech jed-

notek milionů korun uhradí tchajwanská 
společnost Tatung, v Česku za  m známá 
hlavně jako producent bílé elektroniky, 
která chce přes Písek expandovat do Ev-
ropy i v této oblas   úspor energií a tvor-
by zelené energie.
„Vše vychází z konceptu chytrých měst 
- smart ci  es. Chceme  m u současné 
budovy autobusového nádraží výrazně 
snížit její energe  ckou náročnost, na-
víc bude i výrazně komfortnější pro ces-
tující,“ uvedl Josef Knot, místostarosta 
města. 
Projekt vznikl na základě memoranda, 
které v březnu podepsali zástupci do-
pravce ČSAD AUTOBUSY České Budě-
jovice, energe  cké společnos   E.ON, 
tchajwanské průmyslové korporace Ta-
tung a města Písek. 

Provoz správní budovy, v níž je záze-
mí pro řidiče a cestující, tak bude šetr-
ný k životnímu prostředí. „Půjde o dal-
ší prak  cký důkaz, že hlavním smyslem 
konceptu chytrých měst je zlepšování ži-
vota jejich obyvatel,“ uvedl Knot. 
Na střeše budovy bude umístěna foto-
voltaická elektrárna o výkonu 9,9 KW 
Peak, která pro ni bude vyrábět elektric-
kou energii. V druhé fázi bude doplněna 
o bateriový systém, který bude nespo-
třebovanou energii ukládat a spotřebo-
vávat v nočních hodinách například pro 
osvětlení čekárny a nástupních prosto-
rů. Fotovoltaické panely dodal Tatung, 
instalaci zajišťuje E.ON. 
Celá budova bude osazena několika či-
dly a senzory k monitoringu teploty 
nebo koncentrace CO2, budou také zob-
razovat energe  ckou náročnost budovy. 
Tedy například spotřebu energie či vody 
a ukazovat informace o vyrobené ener-
gii z fotovoltaické elektrárny. Cestující 
tak budou mít uvnitř budovy možnost 
se na dvou smart obrazovkách dozvě-
dět, kolik budova spotřebovává ener-
gie i kolik jí ukládá do baterie. Hardwa-
re opět dodá Tatung a instalaci zajis   
E.ON ve spolupráci se společnos   Lan-
dis + Gyr. 

Podle Patrika Horažďovského, garanta 
mobility v konceptu Smart Písek, je do-
prava jedním z nejdůležitějších prvků, 
který přispívá ke zlepšení života obyva-
telstva. „Při zaměření na veřejnou hro-
madnou dopravu je dobrým příkladem 
technického směru projekt informač-
ních panelů na zastávkových označní-
cích MHD, kde cestujícím slouží k lepší 
orientaci a vyšší informovanos   o pro-
vozu. A to s využi  m nejnovějších po-
žadavků na technologii a ekologii,“ říká. 
Ruku v ruce s  mto projektem pak jde 
zcela nový projekt chytrých budov, mezi 
něž se zařadí i správní budova na auto-
busovém nádraží v Písku. 
„Tento projekt kombinuje koncepční vět-
ve energe  ky a dopravy. Budova, kte-
rou projdou denně stovky cestujících, 
se postupně promění v ukázkový „chyt-
rý dům, který významně přispěje ke zvý-
šení komfortu cestování obyvatel a ná-
vštěvníků,“ dodal Horažďovský. 
Písek se ke konceptu smart city, který 
má lidem zajis  t ekologické a energe-
 cky úsporné prostředí, připojil už před 

několika lety. Koncept znamená přede-
vším zavádění nových technologií nebo 
změny v systému dopravy. 
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Písek – Naše společnost se nebrání žád-
né nové technologii a zlepšení, i proto 
mě zaujalo, když tchajwanská společnost 
TATUNG, kterou do Písku v souvislos-
  s postupně realizovaným projektem 

SMART CITY Písek přivedl místostaros-
ta Josef Knot, sháněla budovu pro pilot-
ní instalaci svých technologií u nás v již-
ních Čechách. 
Budova měla být v Písku, přístupná širo-
ké veřejnos   a ideálně s halou, kde se 
každý bude moci s technologií bezpro-
středně seznámit. To byl důvod, proč se 
vedení naší společnos   rozhodlo nabíd-
nout koncernu TATUNG k využi   budovu 
zdejšího autobusového nádraží.
K dohodě došlo letos na jaře a 18. září už 
dojde ke slavnostnímu- představení této 
technologie široké veřejnos   a případ-
ným zájemcům. Je to důkaz, že jsme vsa-
dili na dobrého partnera, který umí do-
stát svému slovu a termíny a spokojenost 
zákazníka jsou u něj na prvním místě.
I my se rádi postupně podělíme o zkuše-
nos  , co nám nová technologie přines-
la a jak jsme s jejím provozem spokojeni.

Ing. Vladimír Homola, 
generální ředitel ČSAD AUTOBUSY 
České Budějovice

Inves  ce 
pro širokou 
veřejnost

Kdo je TATUNG
Nadnárodní koncern Tatung, založený už 
v roce 1918, v současné době zaměst-
nává na 30  síc lidí a jeho roční obrat 
podle agentury ČTK dosahuje čtyř mili-
ard amerických dolarů, tedy asi 83 mi-
liard korun. 
Firma sídlí v Zhongshanu na Tchaj-wa-
nu a má tři obchodní skupiny, zahrnující 
osm obchodních jednotek, jako jsou In-
dustrial Appliance BU, Motor BU, Wire 
& Cable BU, Solar BU, Smart Meter BU, 
Systémová integrace BU, Spotřebiče BU 
a Advanced Electronics BU. Společnost 
Tatung se také zapojuje do velkých in-
ves  čních, hlavně průmyslových odvět-
ví, jako je optoelektronika, energe  ka 
nebo systémová integrace.

Schéma propojení nových technologií ve správní budově autobusového nádraží v Písku 
s konceptem takzvaných chytrých měst (smart ci  es), do něhož je město už několik let zapojeno. 
V projektu Smart Písek, je doprava jedním z nejdůležitějších prvků, který přispívá ke zlepšení 
života obyvatelstva. 
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Dopravu v okolí Slepičích hor zajišťoval autobus Rošero

Kaplice – Od dubna do konce červen-
ce se v okolí Slepičích hor na Kaplicku 
testovala nová autobusová linka v rám-
ci pilotního projektu RUMOBIL. Ten se 
zaměřuje na dopravní obslužnost řídce 
osídlených oblas   a je 
fi nancovaný z pro-
středků programu In-
terreg CENTRAL EU-
ROPE. Z výběrového 
řízení na dopravce, 
které vypsal jihočeský 
koordinátor dopravy JIKORD, vyšla vítěz-
ně společnost ČSAD AUTOBUSY České 
Budějovice. Linka začínala u vlakového 
nádraží v Kaplici a pokračovala přes Po-
řešín, Besednici a Soběnov do Benešo-
va nad Černou. Na trase je řada zajíma-
vých přírodních koutů a turis  ckých cílů 

– například u Pořešína zřícenina hradu, 
rozhledna Slabošovka u Besednice, zří-
cenina Sokolčí v údolí Černé u Soběno-
va, v Benešově n. Č. začíná oblíbená na-
učná stezka Brána do Novohradských 

hor. „Nasadili jsme 
zde malokapacitní au-
tobus Rošero, označe-
ný i logem projektu. 
Linku využívali míst-
ní obyvatelé a turisté 
a myslím, že ji všich-

ni ocenili, protože navazovala na přijíž-
dějící vlaky na kaplické nádraží,“ uvedl 
Tomáš Procházka, referent pravidelné 
autobusové dopravy. Po vyhodnoce-
ní projektu koordinátor krajské dopravy 
rozhodne, zda v něm bude pokračovat. 

JIKORD u Slepičích hor testoval novou linku
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Co vám těch několik měsíců provozu 
v okolí Slepičích hor ukázalo?
Pilotní provoz především poukázal na zá-
jem turistů o tuto linku. Její budoucnost 
proto spíše vidíme v sezonním provozu 
od května do září, a omezenějším počtu 
spojů. V pilotním testování jich vyjíždělo 
každý den osm párů. Velkým pozi  vem 
linky byla přímá návaznost na vlako-
vé spoje do Českých Budějovic, některé 
spoje měly přímou návaznost na expre-
sy pokračující do Prahy. Místní obyvatelé 
zejména ocenili rychlost cesty do hlavní-
ho města. To byl případ třeba studentů 
cestujících na vysoké školy.
 
Jaká kritéria rozhodnou, zda v něm 
budete pokračovat? 
Na základě dat od dopravce a provede-
ného průzkumu kvality celý projekt po-
stupně vyhodnocujeme. Data dopravce 
se týkají počtu cestujících v jednotlivých 
dnech a z jednotlivých zastávek. Prů-
zkum kvality zase zahrnoval dotazníkové 
šetření mezi pasažéry, jichž jsme se pta-
li na provoz pilotní linky. Hlavním kritéri-
em hodnocení bude především obsaze-
nost linky. Pokud se prokáže, že by byla 
využitelná, analy  cký materiál předloží-
me krajskému úřadu. Ten rozhodne, zda 
linku začlení do závazku veřejné služby. 
Další možnos   by bylo provozovat linku 
v rámci grantu pro turis  ckou dopravu. 

Jde o jediný projekt RUMOBIL 
v Jihočeském kraji nebo ho 
ověřujete ještě jinde?
Projekt RUMOBIL je mezinárodní pro-
jekt a je do něho zapojeno dvanáct part-
nerů ze sedmi zemí středoevropského 
prostoru. Mimochodem z Česka to jsou 
vedle naší společnos   JIKORD ještě čes-
kobudějovická Vysoká škola technická 
a ekonomická a Kraj Vysočina. Jeho cí-
lem je zlepšit dostupnost veřejné dopra-
vy v řídce obydlených regionech pos  že-
ných demografi ckými změnami. Typicky 
se jedná o stárnu   obyvatelstva a od-
liv mladší generace do měst, což se týká 
i této čás   Kaplicka. V Jihočeském kraji 
šlo o jediný pilotní projekt. 

Jaké máte další plány?
Projekt má několik dílčích ak  vit, jednou 
z nich byly pilotní projekty jednotlivých 

Ing. Zuzana Jelínková, Ph.D., manažerka projektu RUMOBIL ve společnos   JIKORD, říká: 

Projekt především ukázal na zájem turistů 

partnerů. Ty se týkaly zavádění no-
vých služeb, zlepšování informovanos-
  cestujících a infrastrukturních zásahů. 

Z českých partnerů měly pilotní projek-
ty JIKORD a Kraj Vysočina, oba v oblas-
  zavedení nových služeb, což ve ve-
řejné dopravě představovalo testování 
nových autobusových linek. Naším dal-
ším plánem je dokončit připravovanou 
strategii dopravy ve venkovských oblas-
tech a začlenit vhodná opatření do plá-
nu dopravní obslužnos   pro Jihočeský 
kraj.

Máte možnost sledovat zkušenos   
v zahraničí?
Většina partnerů provozovala vlastní pi-
lotní projekty. Například v Chorvatsku 
se testovalo zavádění turis  ckých vla-
ků, pro zatrak  vnění venkovské oblas-
  dostupné z hlavního města. Speciální 

přímé vlaky ze Záhřebu vždy doprovázel 

tema  cký doprovodný program. V ně-
mecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko 
se zase zavedly autobusové linky, obslu-
hované dobrovolníky z řad místních oby-
vatel, kteří řídí autobus ve volném čase 
jako službu pro své sousedy. To je pozo-
ruhodná zkušenost. V Itálii se zase testo-
vala IT aplikace. Tam díky tomuto evrop-
skému projektu pořídili mobilní aplikaci 
a so  ware pro dispečerské pracoviště 
místního systému poptávkové dopravy. 
RUMOBIL je prostě inspira  vní. Přitom 
je potřeba říct, že nemá nic společné-
ho s v Česku populárním rumem, neboť 
jde o zkratku vytvořenou z prvních slov 
anglického názvu Rural Mobility in Euro-
pean Regions aff ected by Demographic 
Change. 

Zuzana Jelínková.
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Jak se vám na nádraží podniká? 
Po třech měsících je za  m brzo na něja-
ké hlubší hodnocení, ale této volby roz-
hodně nelitujeme.

Co o ní rozhodlo? 
Především výhodná poloha objektu 
a seriozní jednání vlastníka.

Co nabízíte? 
V naší nabídce je ucelený pekařský 
sor  ment z naší produkce, doplněný 

Ing. Zdeněk Novák, spolumajitel Pekárny Vacov o podnikových prodejnách na autobusových nádražích: 

Vedle cestujících si k nám nacházejí cestu 
také stabilní zákazníci

chlazenými a teplými nápoji, lahůdkami, 
mléčnými výrobky a cukrovinkami. 

O co je největší zájem? 
O naše specifi cké rohlíky a kvasové chleby.

Kdo k vám chodí nakupovat? 
Prodejnu navštěvuje převážná část ces-
tujících, procházejících nádražní bu-
dovou. Ti však často řeší pouze nákup 
k rychlému občerstvení. Ale postup-
ně si do naší prodejny nacházejí cestu 

i stabilní zákazníci vyhledávající naše pe-
kařské výrobky. To nás velmi těší a váží-
me si toho. 

Jak se žije v těsném sousedství Lidlu? 
Pro nás je to i výhoda díky velkému po-
čtu potencionálních zákazníků. Musíme 
ale o sobě dát víc vědět. Během dosa-
vadního provozu si existenci naší prodej-
ny zjevně uvědomila pouze jejich ome-
zená část. Věříme ale, že se to postupně 
změní.

Přemýšlíte o tom, otevřít i další 
prodejnu na nějakém autobusovém 
nádraží?
Ano, už od září naši novou prodejnu ces-
tující najdou i v Milevsku.

Písek – Služba k nezaplacení, napadne leckoho, když se cestou na nástupiště na auto-
busovém nádraží v Písku zastaví v podnikové prodejně Pekárny Vacov. Tradiční šumav-
ská kvalita, domácké prostředí a rychlý nákup. Prostě o starost méně před jízdou domů. 

„Na poc  vě připravované české pečivo jsme vsadili od začátku našeho podnikání. A to 
už je nějakých pětadvacet let. Koneckonců o totéž se snažili i naši předchůdci. Pro-
to má pekárna nejen tradici, ale i dobré jméno,“ říká její spolumajitel Zdeněk Novák. 

Interiér prodejny Pekárny Vacov na autobusovém nádraží v Písku. 
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Vacov – Státní pekárna byla ve Vaco-
vě uvedena do provozu v srpnu 1960, 
aby zásobovala území tehdejšího okre-
su Vimperk. Nejznámějším výrobkem 
se brzy stal tehdy běžný tříkilový kulatý 
chléb, doplněný v té době poměrně ši-
rokým sor  mentem běžného a jemné-
ho pečiva. 
V letech 1974-80 prošla pekárna řadou 
modernizací, které jí daly současný cha-
rakter. Původní parní pec nahradily prů-
běžné pásové pece. Rozšířila se expedi-
ce a sklady, přibylo zázemí pro údržbu 
a řadové garáže pro vozidla rozvozu. Vše 
pak završila stavba moučného hospo-
dářství s pneuma  ckou dopravou mou-
ky z venkovních ocelových sil. To dělalo 
z vacovské pekárny jeden z nejmoder-
nějších provozů na jihu Čech. Bez pod-
statných změn pak fungovala až do od-
státnění v roce 1993, kdy ji priva  zovala 
společnost NoVy Vacov. 
Noví vlastníci se zaměřili na další zkva-
litňování a rozšiřování služeb. Postupně 
rozšířili sor  ment i dodávky do podstat-
né čás   jižních a přilehlé čás   západních 
Čech. Struktura zhruba 500 obchodních 
partnerů odpovídá produkci, postavené 

Chléb a pečivo v centrální Šumavě pečou 
už téměř 60 let. Čtvrtstole   pak pod 
fi rmou NoVy Vacov 

Jak se vůbec dnes podniká? 
Všeobecným problémem je současný 
akutní nedostatek pracovní síly, k němuž 
se přidává specifi cký pekařský problém 
v podobě nízkých cen základních druhů 
pečiva. Ty obchodní řetězce nesmyslně 

na vysoké kvalitě chleba a pečiva za od-
povídající cenu.
Nejoblíbenějšími a nejprodávanějšími 
výrobky jsou chléb z klasicky vedeného 
žitného kvasu Šumava a Žitovec, které 
v roce 2017 doplnil chléb Žitňák, oceně-
ný republikovou značkou kvality Klasa. 
Další známou značkou chleba je Bobík, 
specialitou pak „vacovský rohlík“. 

drží na hranici rentability. Naše pekárna 
naštěs   do obchodních řetězců nedodá-
vá, což nám umožňuje vyrábět vysokou 
kvalitu za přiměřené ceny. Celorepubli-
ková úroveň cen základních druhů peči-
va nás však také do určité míry omezuje. 

Co dělat pro to, aby byla fi rma 
úspěšná? 
Kdyby na to znala převážná část čes-
kých manažerů jednoznačný recept, to 
by se nám žilo… V současných podmín-
kách legisla  vní džungle Evropské unie, 
vylepšené ještě českými hlavami, vel-
korysými dotačními  tuly mnohdy pře-
devším deformujícími tržní prostředí, 
je vůbec úspěchem i pouhé přeži  . Být 
skutečně úspěšným znamená dispono-
vat v co nejširším spektru něčím oprav-
du nadstandardním.

Co se vám osobně tedy nejvíc 
osvědčilo? 
Určitě c  t poc  vé řemeslo, poskytovat 
kvalitní a spolehlivou službu samozřej-
mě za odpovídající cenu.

Chleby a běžné pečivo se vyrábí na lin-
kách s minimálním podílem ruční práce. 
Naopak jemné a celozrnné pečivo vzni-
ká hlavně díky ručnímu tvarování a pl-
nění. Pro oba druhy výrob je společná 
precizní kontrola kvality. O výrobu a dis-
tribuci se stará zhruba stovka zaměst-
nanců. V roce 2016 pekárna obdržela 
Cenu spokojeného zákazníka. 

V nabídce je ucelený pekařský sor  ment. 

Pekárna Vacov a část jejího vozového parku. 



České Budějovice – Vozový park do-
pravní společnos   ČSAD AUTOBUSY 
České Budějovice letos doplní sedm au-
tobusů v systému pravidelné autobuso-
vé dopravy. Pět jich bude v délce 12 me-
trů a dva o délce 10,7 metru. 
Jejich dodavatelem je fi rma Zliner, kte-
rá podala nejvhodnější nabídku ve výbě-
rovém řízení. To bylo zadáno podle zá-
kona o zadávání veřejných zakázek jako 
otevřené. Zadávací dokumentace byla 
uchazečům k dispozici na profi lu zada-
vatele až do posledního dne. Všechny 
autobusy budou typ CROSSWAY, výrob-
ce IVECO CZ, a nahradí dosluhující vozi-
dla starší výroby, která budou z provozu 
vyřazena. 
Autobusy jsou vybaveny výkonnými mo-
tory 265 a 235 kW, výkonnou klima  za-
cí zhruba 32 kW a všechny mají u kaž-
dého dvousedadla USB dvouzásuvku pro 
možné dobíjení mobilních komunikač-
ních zařízení. 
Celkově autobusy splňují nejvyšší náro-
ky na bezpečnost cestujících, plní emisní 

Vozový park letos doplní tucet autobusů. 
Nasazeny budou na linky i zájezdy

limity podle posledních platných norem 
a i z pohledu cestování poskytují solidní 
komfort. Společnost bude v tomto tren-
du pokračovat i v dalších letech. 
Současně společnost ČSAD AUTOBUSY 
České Budějovice koupila pět autobu-
sů Mercedes Benz Tourismo pro dálkové 
vnitrostátní linky a zájezdovou dopravu. 
Vybaveny jsou lednicí, kávovarem, vý-
konnou klima  zací s výdechy nad sedadly 
a pohodlnými sklopnými výsuvnými se-
dačkami. A také elektricko-hydraulickou 

plošinou pro nástup handicapovaných 
cestujících včetně vozíků. 
Pro tento případ jsou k dispozici i tře-
  boční dveře, umožňující nástup přímo 

v úrovni podlahy autobusu. Ovládání 
plošiny je poměrně jednoduché a zcela 
bezpečné. Cestující jistě ocení komfort, 
který tyto autobusy poskytují.

Ing. Zdeněk Hovorka,
                                technik 

Autobusy 
Mercedes Benz 
Tourismo fi rma 
nasadí na dálkové 
vnitrostátní linky 
a zájezdovou 
dopravu.
(Foto -Jan Vávra)
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Pravidelnou autobusovou dopravu posílí vozidla Crossway, vyrobená fi rmou IVECO CZ.



Písek – Inteligentní zastávky, jak se říká 
zastávkám s digitálním informačním sys-
témem, které se loni na podzim objevi-
ly na trasách MHD v Písku, se u cestují-
cích setkávají s pozi  vním ohlasem. Díky 
tomu, že jsou autobusy vybaveny jed-
notkami pro sledování jejich pohybu, 
poskytují na informačních panelech če-
kajícím lidem věrohodné údaje o očeká-
vaném času příjezdu. 
„Od samého začátku fungování byl nově 
vznikající systém velmi pozi  vně vnímán 
jak cestujícími, tak odbornou veřejnos-
 . Cestující zvláště oceňují velmi rychlou 

orientaci. Místo hledání v jízdních řá-
dech stačí pohled na informační panel, 
který zaznamená i případné zpoždění 
způsobené například dopravní situací,“ 
vysvětluje Tomáš Procházka, referent 
pravidelné autobusové dopravy ČSAD 
AUTOBUSY České Budějovice, která pí-
seckou městkou dopravu provozuje. 
Podle něho pak odborná veřejnost oce-
ňuje vybranou technologií. Tu před-
stavuje zobrazovací jednotka na bází 
e-paperu a napájení ze solárního systé-
mu, což jsou velmi moderní a efek  vní 
technologie. 
„Jednoduchost zobrazení a přesnost po-
dávané informace jsou ale klíčové. To 
lidé nejvíc ocení a vlastně to rozhodu-
je o jejich spokojenos  ,“ dodal Tomáš 
Procházka. 

Inteligentní zastávky písecké MHD mají 
přesnost až 98 procent 
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Systém se díky používání neustále 
zpřesňuje a nyní dosahuje 98 procent-
ní přesnos   u časů dojezdu do zastávky 
méně než 5 minut. Právě vysoká přes-
nost je asi nejlepším důkazem fungují-
cího systému a správně vybrané tech-
nologie. Stejné panely nyní například 
testuje na vybraných zastávkách i Do-
pravní podnik města Berlína (BVG).
„Jsem rád, že Písečáci i návštěvníci 
města nový informační systém měst-
ské hromadné dopravy přijali velmi po-
zi  vně. K moderní dopravě to  ž pa-
tří stejně jako moderní ekologická 
vozidla, na nichž je u nás tato služba 

postavena,“ říká Josef Knot, místosta-
rosta města. 
Oceňuje přitom spolehlivost informač-
ního systému, neboť původně dodava-
tel připouštěl čtyřprocentní chybovost, 
za  mco v reálném provoze je i díky péči 
dopravní fi rmy pouze dvouprocentní. 
„Odchylky v informacích, které so-
lární technologie poskytují, tak jsou 
skutečně minimální. I to zvyšuje dů-
věryhodnost veřejné dopravy, v níž do-
chvilnost a přesnost je odjakživa jedním 
ze stavebních kamenů,“ dodal písecký 
místostarosta.

Informační panel se schématem městské dopravy na zastávce Budovcova.         (Foto -Jan Vávra)

Zastávky vybavené digitálním informačním systémem se v písecké MHD objevily loni na podzim. Lidem poskytují věrohodné údaje o příjezdu linky. 
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Milevsko – Mezi Milevskem a Prahou 
začnou od podzimu jezdit nové autobu-
sové spoje společnos   ČSAD AUTOBU-
SY České Budějovice, která vyšla vstříc 
nabídce středočeského koordinátora 
dopravy DSK. Ten usiluje o další rozvoj 
spojení mezi Milevskem a Prahou přes 
Sedlčany a turis  cky vyhledávané okolí 
Štěchovic. 
„Za  m se počítá s ranním spojem z Mi-
levska s příjezdem do Prahy po půl osmé 
a odpoledním spojem zpět o půl tře   
z Prahy. Spoje budou jezdit také o víken-
dech a svátcích, kdy ranní spoj bude vy-
rážet po sedmé hodině z Milevska a spoj 
zpět po šesté hodině z Prahy. Do bu-
doucna se počítá s op  malizací spojení 
a s návaznos   na spoje směřující do Čes-
kých Budějovic,“ vysvětluje Tomáš Pro-
cházka, referent pravidelné autobusové 
dopravy. 
Dopravce ČSAD AUTOBUSY na trasu na-
sadí komfortní a klima  zované nízko-
podlažní vozy. Na rok 2019 pak v této 
souvislos   počítá i s pořízením nové-
ho autobusu, který bude splňovat velmi 
přísné standardy kvality pro provozování 
v Pražské integrované dopravě. 
„Bezesporu půjde o zajímavé rozšíření 
nabídky spojení a možnost už v Milevsku 

Z Milevska vyjedou do Prahy nové spoje. 
Objednal si je středočeský koordinátor DSK

si koupit jízdenku na Pražskou integro-
vanou dopravu. Tím cestujícím odpad-
ne starost s jejím sháněním po příjezdu 
do hlavního města,“ dodal Tomáš Pro-
cházka. Podle něho nové nabídky ob-
jednatelů i z jiných krajů znamenají, že 
českobudějovického dopravce, používa-
jícího obchodní značku Busem, vnímají 
jako spolehlivého a dobrého partnera, 
s nímž stojí za to spolupracovat. 
O přesném termínu spuštění se cestují-
cí mimo jiné dozví i na webu busem.cz 
nebo na ¨jeho facebookovém profi lu. 

Glosář Vladimíra Homoly

Z milevského nádraží odjíždějí linky na Prahu tradičně z „jedenáctky“. 

V přízemí správní budovy sídlí od 3. září 
fi remní prodejna Pekárny Vacov. 

Šestnácté číslo našeho fi remního zpra-
vodaje jsme začali novým názvem, stej-
ným, jako je naše obchodní značka. Věří-
me, že už jste si na ni zvykli a líbí se vám. 
I přes prvotní rozpaky moje, ale i kolegů, 
dnes musím znovu grafi cké společnos   
GRA-M poděkovat. V dnešním černobí-
lém světě jsme díky nim opravdu vidět. 
Nová grafi ka přišla navíc v době, kdy se 
veřejná doprava, díky rozhodnu   vlády, 
znovu přibližuje lidem. Veřejná doprava 
má ulevit pře  ženým silnicím a městům 
a nabídnout komfortní přepravu v do-
statečné míře. Rozvoj veřejné dopravy 
bez poli  cké podpory však není možný. 

Veřejná doprava dostala od státu nový 
impuls. Jezděme Busem

Individuální přeprava bude mít vždy na-
vrch – jediná možnost je správná ceno-
vá poli  ka. Bez tohoto rozhodnu   veřej-
ná doprava spíše skomírá v soutěži, v níž 
nemá k vítězství ty správné předpoklady. 
Zvýhodnění jízdného pro školáky, studen-
ty a seniory opět vrá  lo veřejnou dopra-
vu do hry. Díky tomu lze předpokládat její 
rozvoj a posilování i v sedlech. To zname-
ná v dopoledních a večerních hodinách.
Pro lidi, kterým záleží na prostředí ve kte-
rém žijeme, je to jistě dobrá zpráva a pro 
všechny příjemný začátek nového školní-
ho roku. Všem žákům a studentům přeji, 
aby nový školní rok byl pro ně i úspěšným.

Informační zpravodaj Busem pro akcionáře, zaměstnance a klienty vydává společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., 
Žižkova třída 1321/1, 370 01 České Budějovice. Ročník VI. Vychází nepravidelně. 
Řídí redakční rada. Polygrafický a redakční servis Nakladatelství Typ & Z-Média. Číslo 16 vyšlo 7. září 2018.


