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O krizích se říká, že vždy ukážou, co 
funguje skvěle a co vůbec. Co vám tří-
měsíční stav nouze a vůbec celé pan-
demické období napovědělo o fi rmě? 
Vladimír Homola: Především, že jsme 
schopni na takové neočekávané situa-
ce pružně reagovat a zvládnout je. Veš-
kerá opatření jsme zavedli promptně, 
bez zbytečného odkladu. Ať se jedna-
lo o pravidelnou linkovou autobusovou 
nebo městskou hromadnou dopravu. 
Nikde nevznikl žádný problém. Řidiči 
svoji práci vykonávali velmi odpovědně 
a za celou dobu nevím o případu, že by 
některý spoj z důvodu pandemie nebyl 
zajištěn. Všem kolegům patří velké po-
děkování. Řidičům o to větší za to, že 
nepodlehli panice a nebáli se zajišťovat 
službu cestujícím.
Karel Coufal: Díky bohu můžeme říci, 
že provozu fi rmy se krize dotkla okra-
jově díky velkému podílu výkonů v zá-
vazku veřejné služby, který byl zacho-
ván, byť s omezeními jízdních řádů 
do prázdninového provozu. Firma tak 
nemusela řešit drakonická opatře-
ní na čerpání překážek zaměstnanců 
v práci či snad jejich propouštění. 

Když se za touto dobou ohlédnete, jak 
si v ní fi rma vedla? 
VH: V dopravě, a zvláště té autobuso-
vé, nejsou krizové situace výjimkou. 
I když tato byla opravdu mimořádná. 
Pamatujeme povodně, porouchané au-
tobusy v zahraničí... Všichni si uvědo-
mujeme, že za nás nikdo jiný dopravu 
nezajis   – prostě je to na nás a na naší 
profesní c  . Já lidem ve fi rmě věřím.
KC: Organizace provozu fungovala bez-
vadně, komunikace s hlavními zákazní-
ky, tedy kraji a městy, byla intenzivní 
a na výborné úrovni. Firma tak přizpů-
sobovala provoz zejména zpočátku 
opera  vně podle potřeb vyvíjející se 
situace.

Co vás potěšilo, co zklamalo? 
VH: Potěšil mě přístup všech zaměst-
nanců, nic nebylo problém. Hned 

Představitelé fi rmy se shodují...                    
Nejen Česká republika, ale i dopravní společnost ČSAD AUTOBUSY České 
Budějovice má za sebou jedno z nejsložitějších období provázené pandemií 
koronaviru covid-19. Právě o této době hovoříme s generálním ředitelem 
Ing. Vladimírem Homolou a ekonomickým ředitelem Ing. Karlem Coufalem. 

od prvních dnů jsme začali dezinfiko-
vat autobusy, velmi operativně, spo-
lečně s krajským úřadem, přizpůso-
bovat jízdní řády a i přes sociální sítě 
informovat cestující. Lidé, až na pár 
„remcalů“, byli úžasní. Všechny in-
formace nám pomáhali přenášet dál, 
cestující byli velmi nápomocní. Tře-
ba na facebooku nám za den přibýva-
lo mnoho sledujících. Byla to ukázka 
toho, jací opravdu jsme a tím myslím 
zaměstnance i cestující.
A co mě zklamalo? Ani nevím, člověk 
bývá nejčastěji zklamaný, když nemá 
co na práci. V té situaci nejsme.
KC: I mě potěšil přístup našich zaměst-
nanců „v první linii“, tedy řidičů, kte-
ří byli nejvíce ohroženi při kontaktu 
s cestujícími. Přesto nikdo z nich ne-
řekl, že nepůjde do práce, že nebude 
jezdit. Také obětavost vůči kolegům při 
domácím ši   roušek, které v té době 
byly naprosto nedostatkovým zbo-
žím. Zklamání bylo asi zejména na po-
čátku z přístupu některých cestujících 
- když jsme zveřejnili povinnost ochra-
ny úst a nosu při vstupu do autobusu 
a oni nám nadávali, co je to za nesmys-
ly. Zkrátka, nesouhlasili se zavedením 
těchto opatření.

Jak se vůbec mimořádná opatření za-
váděla, jak je lidé vzali a přijali?
VH: Po první poradě na krajském úřa-
dě, kde nám byla sdělena rizika pan-
demie, jsem společně se zástupci kraj-
ského úřadu rozhodl o zavedení roušek 
ještě před vládním nařízením. Připada-
lo mi minimálně slušné, aby cestující, 
kteří jsou v autobuse omezenou dobu, 
nemohli na řidiče přenést nákazu. Vzít 
si šátek nebo šálu bylo minimum, co 
mohli udělat. Řidiči jsou v tomto ma-
lém prostoru celý den a v zájmu všech 
bylo, aby žádný provoz nebyl uzavřen 
do karantény kvůli nezodpovědnému 
cestujícímu. Lidé byli skvělí, a pokud 
někdo nařízení plnit nechtěl, sami ho 
do autobusu nechtěli pus  t. Tím řidi-
čům strašně pomohli.

KC: Jsem velmi rád, že naše fi rma byla 
díky rozhodnos   generálního ředitele 
jednou z prvních, která zavedla roušky 
při vstupu do autobusu. Bylo to na úpl-
ném počátku, ještě dříve, než to naří-
dila vláda. O některých lidech jsem se 
již zmiňoval a   další, většina, je přijali 
a dodržovali bez problémů.

Zcela mimořádná role připadla řidi-
čům. Vidět, jak v čase nouzového sta-
vu řídí autobusy, v nichž se k nim ces-
tující nedostane, jezdí se zdarma, na-
stupuje se jen zadními dveřmi a vozy 
jsou poloprázdné, bylo dost silné. 
Klobouk dolů, říkal jsem si, když jsem 
těmi spoji v téhle době cestoval… 
VH: Řidiči ukázali, jakými lidmi a profe-
sionály jsou. Ještě jednou jim moc dě-
kuji a myslím, že za všechny, nejen ty, 
kteří veřejnou dopravu potřebují.
KC: Ano, řidiči byli na bojové fron-
tě. Rozhodnutí krajů a měst neodba-
vovat cestující u řidiče, bylo správ-
né, byť to jejich rozpočty stálo milio-
ny korun. V té době nikdo nedokázal 

Vladimír Homola
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     ... v čase pandemie jsme obstáli

odhadnout rozsah a nebezpečnost 
koronaviru. 

Lze se na takovou situaci vůbec při-
pravit? 
VH: Připravit... Už jsem zmínil - jsme 
zvyklí, víme, že nikdo jiný daný pro-
blém nevyřeší. Navíc – pracuji s profe-
sionály a to se cení.
KC: Přestože se krizový štáb krajů při-
pravuje na mimořádné situace a auto-
busová doprava je do jejich plánů zahr-
nuta, jedná se spíše o potřebu přepravy 
obyvatel v případě živelných událos  , 
válečného stavu, v případě jižních Čech 
navíc ještě při neštěs   v jaderné elek-
trárně. Tady byla situace trochu odliš-
ná. Všichni zaměstnanci v krizovém říze-
ní fi rmy přesto zvládali zavádět potřeb-
ná opatření rychle a dostatečně účinně.

Jak tedy vypadal provoz v nouzovém 
stavu?
VH: Firma běžela tak, že jsem ani změ-
ny nepoznal. V práci byla většina lidí. 
Pár THP pracovníků přešlo na home 

offi  ce a zůstalo doma. Také někteří zá-
jezdoví řidiči a lidé z rizikových skupin. 
Nakonec jsme neměli žádného nemoc-
ného, vše proběhlo dobře.
KC: Jak jsem uvedl, provoz byl omezen 
na prázdninový režim, ubylo tedy jízd-
ních výkonů. Nevybíralo se jízdné, ne-
bylo potřeba pokladních pro výběr ho-
tovos  . Většina zaměstnanců, kterých 
se opatření dotklo, čerpala dovolenou, 
výjimečně ošetřování člena rodiny, po-
kud se nemohl o jejich dě  , které ne-
byly ve škole, postarat nikdo jiný. V oje-
dinělých případech byli zaměstnanci 
v režimu „překážek v práci na straně 
zaměstnavatele“.

Jaké šrámy tedy fi rma utrpěla?
VH: Největší a zřejmě nevratné omeze-
ní se bude týkat zájezdové dopravy. Zá-
jezdy se budou rozjíždět pomalu a zřej-
mě i za ceny, které budou dlouhodobě 
neudržitelné. Zájezdových autobusů 
bude jednoduše přebytek. Pravidelná 
a městská doprava jezdila sice v ome-
zeném rozsahu, ale na rozdíl od mno-
ha odvětví práci měla a nezastavila se 
ani na den. Vše díky tomu zvládneme. 
Na rozdíl od mnoha fi rem a živnostní-
ků, kteří museli zastavit provoz, si ne-
můžeme stěžovat.
KC: Došlo k absolutnímu výpadku ne-
pravidelné dopravy, která se jen těžko 
bude vzpamatovávat. Stejný osud má 
za  m i dálková linková doprava, kterou 
jsme již na prázdniny spus  li do původ-
ního režimu, počet cestujících je však 
stále na nízký. K návratu do normálu 
by mělo dojít po prázdninách, po ná-
vratu dě   do škol. Výpadek tržeb z jízd-
ného u závazkové dopravy kompen-
zují na základě smluv kraje a jednáme 
ve stejné věci i s městy u městských 
doprav.

Dotkne se koronavirus inves  c?
VH: Naštěstí ne, pokud mluvíme 
o pravidelné dopravě. Nepravidelná je 
pozastavena.
KC: Obnova vozového parku a další plá-
nované inves  ce budeme uskutečňo-
vat v plánované výši a termínech. To 
plyne i z toho, že závazkové dopravy 
se krize dotkla méně, než fi rem čistě 
komerčních. 

Co tedy koronavirová krize změnila? 
VH: Určitě pohled na bezpečí řidiče, 
ale i cestujících. V průběhu krize jsme 
začali používat ozónové čis  če, nebo 
lépe dezinfekce, které velmi spolehli-
vě v autobuse, kancelářích a čekárnách 
zahubí vše škodlivé. Tyhle přístroje vy-
užijeme trvale. Také jsme se nauči-
li lépe chránit řidiče a být připravení – 
zřejmě i na chřipkové epidemie, které 
způsobují také velké problémy. Až pro-
puknou, nebude divné, když po lidech 
budeme vyžadovat roušky. Stejně jako 
budeme schopni vybavit ochrannými 
prostředky řidiče, případně vymezit 
bezpečný prostor za nimi.
KC: Změnil se i přístup cestujících 
k platbám, protože zjis  li výhody těch 
bezhotovostních. 

Jaký byl přechod na „běžný“ provoz?
VH: Řekl bych, že pozvolný a velmi ply-
nulý. Pro nás jsou to běžné změny jízd-
ních řádů.
KC: Právě díky změnám jízdních řádů 
v průběhu roku takové změny zažívá-
me několikrát do roka. Není to tedy zá-
sadně nic nového. Ale u činnos  , které 
se úplně zastavily, je rozjezd za  m po-
malý. Věříme však, že i ty se po prázd-
ninách vrá   do původního rozsahu.

Na který moment z tohoto období bu-
dete jednou vzpomínat? 
VH: Určitě na rychlé rozhodnu-
  o ochraně obličeje. Byli jsme prv-

ní v Česku a ostatní dopravci to ocenili 
a velmi rychle se přidali. Dodnes mi to 
mnozí připomínají. I zpětně jsem rád, 
že jsme to udělali a lidé nás podpořili.
KC: Já asi na výběrové řízení na doprav-
ní obslužnost v Jihočeském kraji na dal-
ších deset let. U něho to  ž zadavatel 
změnil zadávací dokumentaci přesně 
v den, kdy vláda vyhlásila nouzový stav. 
A v podstatě čtrnáct dnů po jeho skon-
čení se podávaly nabídky. Komunikace 
s majiteli z rakouské skupiny PostBus 
při uzavření hranic a vyřizování potřeb-
ných dokumentů při omezeném chodu 
úřadů pro mne zůstane nezapomenu-
telným zážitkem. Ale zvládli jsme to. 

Karel Coufal
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Ve dvou jihočeských okresech, 
na Strakonicku a Písecku, se v květ-
nu uskutečnilo testování 2 000 lidí, 
které mělo ukázat, jaké procento 
z nich má v těle pro  látky na koro-
navirus. Po 1 000 v každém. 

Zapojilo se do něho i několik desítek 
tamních řidičů společnos   ČSAD AU-
TOBUSY České Budějovice, kteří spo-
lu s hasiči, prodavačkami či zdravotníky 
tvořili polovinu z testovaných. Šlo o zá-
stupce profesních skupin, kteří pracova-
li i během nouzového stavu. Druhá po-
lovina se skládala z dobrovolníků.

Výsledky průřezové studie, kterou or-
ganizoval Jihočeský kraj ve spoluprá-
ci s Krajskou hygienickou stanicí a fi r-
mou OIG Power, výrazně kontrastovaly 
s dubnovou celostátní studií kolek  vní 
imunity. Za  mco podle ní se „promoře-
nost“ populace pohybuje v řádech pro-
mile (mezi 26 549 testovanými v Pra-
ze, Brně, Litoměřicích a na Olomoucku 
bylo 107 dosud neodhalených pozi  v-
ních testů), jihočeský test na pro  látky 

Řidiči se zapojili do jihočeské covidové 
studie. Ta ukázala pro  látky 
až u 2,37 procenta testovaných

covidu-19 prokázal pozi  vní výsledek 
u 2,37 procenta testovaných lidí na Stra-
konicku a u 1,2 procenta na Písecku. 
„Koronavirus je infekce, která se velmi 
špatně diagnos  kuje. Někdo nepocí   

vůbec nic, někomu se špatně dýchá, ale 
někdo skončí na mimotělním oběhu,“ 
uvedl jeden z garantů projektu a jihočes-
ký krajský zastupitel Mar  n Kuba (ODS), 
jenž je lékařem. Proto může existovat 
skupina pacientů, která nezpozorovala 
žádné příznaky a přesto koronavirus pro-
dělala. Právě to je pro celý zdravotnický 
systém a epidemiology důležité vědět při 
plánování pro  opatření. Zvláště, když se 
tato dosud málo známá nemoc, pro   níž 
není za  m ani lék, promění v epidemii či 
dokonce pandemii. 

Přesnější testy 
„Byli jsme rádi, že nás doktor Kuba oslo-
vil a řidiči a dispečeři tak mohli zjis  t, jak 
na tom jsou. Účast byla dobrovolná, ale 
sami měli zájem zjis  t, jak na tom jsou. 
Nikdo, a z nás laiků obzvlášť, o nemoci 
nic neví. Řidiči z ní měli přirozené oba-
vy, ale i přes to nikdy neodmítli sednout 
za volant a zajis  t veřejnou dopravu. To, 
že byli součás   testování, jim bezespo-
ru psychicky velmi pomohlo,“ říká Vladi-
mír Homola, generální ředitel dopravní 
společnos  . 

Jihočeský kraj pro svou studii pořídil 
přesnější testy. Ty odhalují pro  látky 
v odebrané krvi. 

Ředitelka KHS docentka Kvetoslava Kotrbová s příslušníky armády a hasiči, kteří se rovněž 
podíleli na organizaci jihočeské covidové studie. 

Mar  n Kuba, garant projektu a jihočeský 
krajský zastupitel.
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„Od začátku tvrdím, že pokud se opatře-
ní mají dělat, je nutné mít přesná data. 
A ne bojovat s nějakým božstvem ně-
kde v horách“, kterého se bojíme, když 
vyjdeme ven. Ve 21. stole   je nutné bo-
jovat na základě konkrétních čísel,“ ko-
mentoval to v médiích Mar  n Kuba. 
„Rozhodli jsme se do toho pus  t ve spo-
lupráci s Krajskou hygienickou stanicí Ji-
hočeského kraje, když jsme řešili okres 
Strakonice jako nejvíce zasažený. Teh-
dy jsme došli k závěru, že by bylo vhod-
né protestovat ho,“ vysvětlila hejtmanka 
Ivana Stráská (ČSSD). Okres Písek byl pak 
vybrán jako pro  pól - nejméně zasažený. 
„Jihočeský kraj pro svou studii poří-
dil přesnější testy. Ty odhalují pro  lát-
ky, které se odborně označují IgA a IgG, 
a laboratoře je zpracovávaly rozdílnou 
metodou než celostátně. Právě test IgA 
může někdy prokázat takzvanou faleš-
nou pozi  vitu, proto tyto případy bu-
dou ještě jednou prověřeny. Nové od-
běry se budou týkat přibližně čtyř pro-
cent testovaných. Hodnota pro  látek 
IgG v těle nakaženého narůstá až s po-
stupem času. 

Pokud tím řada lidí prošla, aniž by 
to na sobě nějak zpozorovala, je to 
vlastně dobrá zpráva. O to víc se mu-
síme zaměřovat na ochranu lidí, kte-
ří to potřebují. Ať už na seniory nebo 

třeba lidi s diabetem,“ dodal Martin 
Kuba. 
Jeho skupina OIG Power také přispěla 
čtvrt milionem korun na pokry   nákla-
dů projektu. Ty dosáhly 1,2 milionu ko-
run a především se o ně podělily písecká 
a strakonická nemocnice. 

Ředitelka KHS: „Děkuji všem, co 
se zapojili“
Docentka Kvetoslava Kotrbová, ředitel-
ka Krajské hygienické stanice Jihočes-
kého kraje, uvedla, že i po pě   měsí-
cích pandemie onemocnění stále tepr-
ve poznáváme. Jak se chová, jaké má zá-
ludnos   a jak se s ním nejlépe vypořá-
dat. „A k tomu potřebujeme především 
validní data a informace, jakýkoliv, i se-
bemenší, detail může být pro zdraví Ji-
hočechů důležitý,“ hodno  la testování 
pro náš zpravodaj Busem. Oceňuje při-
tom ochotu řidičů autobusů stejně jako 
všech ostatních, jít do této studie, na je-
jímž designu se epidemiologové podíleli. 
„Studie dává velký smysl v tom, že jsme 
netestovali náhodně, ale zcela záměrně 
jsme se zaměřili na exponované profe-
se, jako jsou zrovna profesionální řidiči, 
srovnali jsme je s běžnou populací, po-
užili jsme k zjištění skutečně validních 
výsledků smysluplnou metodiku a pře-
devším přesné testy,“ uvedla docentka 
Kotrbová. 
Na organizaci náročné akce se podíle-
la také Armáda ČR, Hasičský záchranný 
sbor, Policie ČR, Zdravotnická záchran-
ná služba Jihočeského kraje a nemocni-
ce v Písku a ve Strakonicích. 

Každý si musel nechat změřit tělesnou teplotu. 

Všichni se museli vyrovnat s polními podmínkami. 
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Za  mco nouzový stav, trvající v Čes-
ku od poloviny března do poloviny 
května, připravil spoustu lidí na čas 
o práci, řidiči autobusů za volant 
usedali pořád. „I když já až od dub-
na, protože jsem byl po operaci,“ 
říká Fran  šek Bína, řidič a předseda 
odborové organizace ve fi rmě ČSAD 
AUTOBUSY České Budějovice.

Jak vám jako jednomu z řady šoférů, co 
i v té těžké době chodili do práce, bylo? 
Bral jsem to jako povinnost a plnil to, co 
mám napsané v pracovní smlouvě. I když 
osobně jsem se za volant autobusu po-
sadil až od prvního dubna. Před  m jsem 
byl to  ž po operaci a na nemocenské. 

Cí  l jste se za volantem bezpečně? 
Firma se snažila udělat maximum, aby 
ochránila zdraví svých řidičů. Jako prv-
ní v zemi přišla s povinnými rouškami 
cestujících v době, kdy o jejich využívá-
ní málokdo mluvil. Pak přišlo rozhodnu   
neobsazovat první řady sedadel cestují-
cími, pravidelně čis  t interiéry autobusu 
ozónem, zajis  ly se i roušky pro řidiče. 
Velký podíl na jejich pocitu bezpečnos   
ale měli i cestující respektující rozhodují 
fi rmy a později i nařízení vlády nastupo-
vat do autobusů jen v rouškách a mít je 
po celou dobu jízdy.

A co kolegové? 
Tohle se dá těžko posoudit, nemohu 
mluvit za ně. Ale co jsem zaslechl, vní-
mali snahy fi rmy a postoj cestujících 
jako ohromnou pomoc. 

Která opatření zafungovala více a kte-
rá méně? 
Podle mne měla všechna stejnou účin-
nost a doplňovala se. 

Jaké to bylo jezdit „zapáskovaný“ a izo-
lovaný od cestujících, nevybírat jízdné 
a neotvírat přední dveře? 
Nevybírání jízdného a nastupování 

Fran  šek Bína, řidič linkového autobusu a předseda odborů o práci v nouzovém stavu říká: 

Nevybírání jízdného a nastupování 
zadními dveřmi bylo divné. 
Nevěděl jsem, kam kdo chce přesně jet

zadními dveřmi bylo divné, nevěděl 
jsem, kam kdo chce přesně jet. 
Neobsazování prvních sedadel hlavně 
chránilo samotné řidiče. Onemocnět pří-
padně covidem-19 byla jedna věc, dru-
hou pak dvoutýdenní karanténa, která by 
se týkala všech, co by s takovým nemoc-
ným přišli do styku. A v dopravní fi rmě to 
mohlo také při podobném černém scé-
náři znamenat, že by neměl kdo autobu-
sy řídit. Prostě izolovat řidiče od cestují-
cích byla v čase pandemie nutnost. 

Měla odborová organizace do věci 
možnost mluvit? O co jste se zajímali 
především? 
Odbory se k této věci nevyjadřovaly, 
šlo především o povinnost fi rmy zajis  t 
ochranu zdraví svých zaměstnanců. A ří-
kám na rovinu - je třeba vyjádřit velké 
poděkování za tento přístup.

Vyjadřovali jste se i k zapojení řidičů 
do testování pro  látek na covid-19, 
které kraj organizoval ve Strakonicích 
a v Písku? 
Myslím si, že to byl dobrý krok, ke které-
mu se kraj rozhodl. Ale jako odbory jsme 
se k němu nevyjádřily. Bylo na každém 
šoférovi, zda se do testování zapojí. 

Jak s odstupem času složitou situaci 
hodno  te? Vypořádala se s ní fi rma? 
Rozvolňování opatření je podle mého 
mínění docela složitá věc. Bude velmi 
záležet na chování řidičů i cestujících, 
neboť jde o virové onemocnění, které 
se bezesporu může kdykoli vrá  t. Chce 
to prostě stále respektovat a dodržovat 
základní hygienická pravidla. A že tohle 
složité období fi rma zvládá velmi dobře, 
není třeba opakovat.

V čem se lze do budoucna poučit? 
Myslím, že je nutné vše podchy  t včas 
a začít s různými opatřeními brzy, ještě 
dříve než se případná epidemie rozší-
ří ve větším měřítku. Mám  m na mysli 
například rozhodnu   o povinném noše-
ní roušek, omezení prvních řad sedadel, 
pravidelnou dezinfekci a čistění auto-
busů. Napro   tomu nejsem zastáncem 
znovu zavedení nástupu pouze zadními 
dveřmi a neplacení jízdného. Těch pří-
padných dalších vln epidemie může být 
víc – nejen covid, ale i chřipka. A vždy 
je pak důležité, jak se chovají sami ři-
diči a především cestující. Je to prostě 
o ohleduplnos   a respektu k sobě na-
vzájem. 
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Jízdné se řídí kilometrickým tarifem a lze při něm využít výhod-
nou jihočeskou jízdenku. Za přepravu jízdního kola zapla  te jen 
v prvním spoji, zbytek dne je další přeprava kola zdarma. Při zpá-
teční cestě následující den je přeprava kol také zdarma. První jíz-
denku tedy nevyhazujte, ale uschovejte. 
Podrobné informace o jednotlivých spojích a časech odjezdů:
www.jikord.cz/informace-pro-cestujici/cyklobusy
Jihočeská jízdenka nabízí výhodné cestování autobusem, vlakem 
i MHD po celém kraji včetně přeshraničních přesahů. Za 250 Kč 
na ni mohou o prázdninách od 1. 7. do 31. 8. cestovat ve všed-
ních dnech, o víkendech i státních svátcích až dvě dospělé osoby 
a až tři dě   do 15 let. Mimo letní prázdniny pak ve všední dny je-
den dospělý a jedno dítě do 15 let. 
Více informací na www.jihoceskajizdenka.cz

Jihočeské letní linky pro cyklisty i pěší 
rozšířily nabídku
Až do konce srpna v plném provozu a do konce září pak ještě 
o víkendech mohou milovníci cyklis  ky nebo pěší turis  ky využí-
vat autobusové Jihočeské letní linky, které je dovezou i s jízdními 
koly do nejatrak  vnějších míst regionu. 
Jihočeský koordinátor dopravy, společnost JIKORD, letošní na-
bídku ve spolupráci s několika dopravci ještě rozšířil. Propraco-
vaný systém je v provozu od 27. června a propojuje turis  cky 
zajímavé lokality jižních Čech. Nabízí spojení na Třeboňsko, Li-
pensko, Šumavu, Novohradsko, Českou Kanadu či Orlík.

Modrá linka: 
České Budějovice – Pracha  ce – Vimperk – Kvilda
Šedá linka: 
České Budějovice – Pracha  ce – Volary – Kvilda
Červená linka: 
České Budějovice – Český Krumlov – Volary – Kvilda 
Vltavská linka: 
České Budějovice - Lipno n.V. – Horní Planá 
Zelená linka: 
České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec – Slavonice 
– Dačice
Žlutá linka: 
České Budějovice – Týn n.V. – Písek – Orlík n.V. 
Novohradská linka: 
České Budějovice – Trhové Sviny – Nové Hrady – Hojná Voda 
Novohradsko – kaplická linka: 
Nové Hrady – Hojná Voda – Pohorská Ves – Benešov n.Č. 
– Kaplice (nádraží) 
Šumavská linka: 
Tábor – Bernar  ce – Písek – Strakonice – Vimperk – Borová 
Lada – Kvilda 
Jelení linka: 
Nová Pec – Jelení Vrchy 
Třeboňská linka: 
Třeboň – Majdalena – Chlum u Třeboně – Staňkov



Červená linka: České Budějovice – Český Krumlov – Volary – Kvilda

Modrá linka: České Budějovice – Prach  ce – Vimperk – Kvilda

Šedá linka: České Budějovice – Pracha  ce – Volary – Kvilda

Vltavská linka: České Budějovice – Lipno nad Vltavou – Horní Planá

Zelená linka: České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec – 
                        – Slavonice – Dačice

Žlutá linka: České Budějovice – Týn nad Vltavou – Písek – Orlík nad Vltavou
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- výhodné cestování autobusem, vlakem i MHD po celém kraji 
 (včetně přeshraničních přesahů),

- platnost: všední dny (1 dospělá osoba s možnos   1 dítěte do 15 let),
 víkendy, státní svátky a 1. 7. - 31. 8. až pro 2 dospělé osoby a až 3 dě   do 15 let,
 slevy do vybraných turis  ckých atrakcí,

- cena: 250 Kč

                       WWW.JIHOCESKAJIZDENKA.CZ

Jelení linka: Nová Pec – Jelení Vrchy

Novohradská linka: České Budějovice – Trhové Sviny – Nové Hrady – 
                                     – Hojná Voda

Táborsko-Šumavská linka: Tábor – Bernar  ce – Písek – Strakonice –
                                                   – Vimperk – Borová Lada – Kvilda

Třeboňská linka: Třeboň – Majdalena – Chlum u Třeboně – Staňkov
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Robert Dušek ujel dva miliony kilometrů 
bez nehody 
Pracha  ce - Vyšel poklidným krokem 
a s úsměvem z budovy pracha  ckého 
autobusového nádraží. V ruce si řidič 
Robert Dušek nesl asi metrovou plasto-
vou tabuli. Na ní je nápis: 2 000 000 km 
bez nehody. A právě to je důvod ke spo-
kojenos   tohoto sympa  ckého 65letého 
muže s knírem. 
Na konci uplynulého týdne ho za skvě-
lý výkon v práci ocenili třeba diplomem 
zástupci jeho zaměstnavatele ČSAD Au-
tobusy České Budějovice a také Policie 
ČR. „Najezdil jsem ty dva miliony kilo-
metrů za 33 roků. Ze začátku jsem hod-
ně jezdíval do Klatov, Sušice a Plzně. Ob-
čas k tomu byl také zájezd, ale většinu 
mám na klasických linkách,“ vypráví Du-
šek. Teď se s ním cestující nejčastěji sve-
zou na Pracha  cku a Českobudějovicku. 
„Poslední půlrok jsou to Lhenice a oko-
lí, jak se říká okolo komína,“ upřesňuje 
Dušek. Vyloženě oblíbenou trasu nemá. 
„Kam mě pošlou, tam pojedu,“ navazu-
je. Problémy mu nedělají ani užší okres-
ní silnice, a to ani v zimě. 
„Jen je potřeba být opatrný. Občas ně-
který řidič nechce spolupracovat a spíš 
ještě přidá. To pak já musím zpomalit 
nebo zastavit, aby mohl projet. Ale je to 
tak půl na půl. Řekl bych, že to ale někte-
ří přehánějí s rychlos   nebo nechtějí dá-
vat přednost,“ všímá si v provozu. 

Dvoumilionové mety dosáhl přede-
vším proto, že se snaží předvídat, vel-
ký pozor si dává i na zvěř na silnicích. Se 

svým autobusem je spokojený, má ho 
rok a půl. Vzpomíná, že v minulos   to 
s modernizací nešlo tak rychle. „Teď je 
to dobré, jinak bych tu ani nebyl. A dou-
fám, že budu moci jezdit dál. Práce mě 
baví, a když mi bude sloužit zdraví, proč 
nepokračovat,“ vyhlíží svou budoucnost. 
V kolek  vu není jediný, kdo je takto zku-
šený. Naopak mladých řidičů podle něj 
moc není. Občas někoho i zacvičuje, ale 
problém je, aby nový řidič vydržel a neo-
dešel třeba jezdit s kamionem. Vozit ces-
tující je přece jen obrovská zodpověd-
nost. „Každému to nesedne, protože je 
to práce od rána do večera,“ vysvětluje. 
S pasažéry má Robert Dušek dobré zku-
šenos   a vychází s nimi. „S lidmi se ne-
hádám. Když má někdo problém, tak se 
ho v klidu zeptám, o co jde. Případně si 
může vystoupit. Já vše raději řeším v kli-
du. V autobuse mám pořádek a ani dě   
mi ve vozidle nezlobí. Určitě nemá cenu 
se rozčilovat,“ zdůrazňuje. 
Když neřídí autobus, věnuje se své za-
hradě, kde má stále dost práce, a rád se 
projede na kole. Několikrát do roka jede 
za rodinou na Moravu a na jeho přízvu-
ku je stále znát, že odtud pochází. Na jih 
Čech přišel v roce 1981, když začal dě-
lat ve K  ši v JZD, po pě   letech pak začal 
jezdit pro ČSAD. 

(Mladá fronta DNES, 15. 5.) 

V letošním roce se plán inves  c společ-
nos   ČSAD AUTOBUSY České Budějovice 
zaměřuje zejména na obnovu vozové-
ho parku autobusů zajišťujících základní 
dopravní obslužnost Jihočeského kraje. 
Další důležitou inves  cí je připravované zá-
zemí pro obnovu autobusů městské hro-
madné dopravy v Písku a obměna diese-
lových vozidel za nízkoemisní a bezemisní.
Na základě výběrového řízení se vozo-
vý park letos doplnil o 12 nízkopodlaž-
ních meziměstských linkových autobusů 

Inves  ce posilují ekologický provoz 
vozového parku

Iveco Crossway Lowentry Line 10,8 v cel-
kové hodnotě zhruba 55 milionů korun. 
Všechny jsou nasazeny na našich provo-
zovnách a zabezpečují základní dopravní 
obslužnost v Jihočeském kraji. 
Další inves  cí za zhruba 7,5 milionů ko-
run je zázemí pro provoz pě   elektrobu-
sů SOR EBN 8 a EBN 11 včetně připoje-
ní areálu autobusového nádraží v Písku 
na síť vysokého napě  . Jedná se o vybu-
dování nabíjecí stanice pro pět elektro-
busů a její napojení na síť VN. 

Přestože koronavirová krize podnika-
telské prostředí zkomplikovala, zatím 
se nám naplánované investice daří 
realizovat.

Ing. Pavel Marek,
vedoucí tech. oddělení
Inves  ce a majetek
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Projekt řeší, jak udržet seniory v práci, 
za volantem
Společnost ČSAD AUTOBUSY České Bu-
dějovice se v současné době potýká 
s vysokým počtem zaměstnanců ve vě-
kové kategorii nad 50 let. Proto se za-
pojila do dotačního projektu Age mana-
gement. Jde o způsob řízení s ohledem 
na věk zaměstnanců, který přihlíží k prů-
běhu životních fází člověka na pracoviš-
  a zohledňuje jeho měnící se zdroje 

v průběhu stárnu  . Projekt spolufi nan-
cuje Evropská unie a jeho cílem je po-
moci řešit právě tento problém. 
„Pomocí projektu se snažíme vytvo-
řit prostředí a podmínky, které by byly 
pro vyšší věkovou kategorii přívě  vé,“ 
říká Ing. Michaela Koubková, asistentka 

generálního ředitele. Tedy upravit sys-
tém personálního řízení s ohledem prá-
vě na věk. A také připravit fi rmu na stár-
nu   zaměstnanců a zmírnit odliv těch 
kvalifi kovaných a zkušených. 
S využi  m dotace fi rma nechala nato-
čit za  m dva medailonky svých starších 
zaměstnanců, kteří za volant autobusů 
usedají už dvacet let. Shrnují nejen je-
jich profesní příběhy, ale je to i jistá for-
ma poděkování za odvedenou práci. 
První představuje Ladislava Ry  ře, kte-
rý i v důchodu usedá za volant na lince 
Český Krumlov – Brloh, druhý pak Pav-
la Říhu. Ten zase řídí především zájezdo-
vý autobus a c   zásadu, že je třeba vždy 

Na základě podnětu ze Smart Písek se 
připravuje nový koncept městské hro-
madné dopravy. Cílem je zjednodušit 
a snížit počet linek, zpřehlednit je ať už 
pro místní obyvatele nebo turisty a za-
vést taktovou dopravu, kde jednotlivé 
linky odjíždějí ze zastávek v přesně da-
ných intervalech. To má městskou do-
pravu zatrak  vnit a zvýšit její využívání 
na úkor té individuální. 

Na konci roku čeká píseckou městskou 
dopravu velká změna

Po určení nových tras, které byly podro-
beny odborné diskuzi zástupců naší 
společnos   a Smart Písek, vznikla prv-
ní varianta jízdních řádů. Následovaly 
připomínky veřejnos   a druhá, uprave-
ná verze. Na to navázalo připomínková-
ní nového konceptu odborem dopravy 
městského úřadu a Smart Písek. Bě-
hem letních prázdnin pak bude hotový 
koncept, včetně fi nálních jízdních řádů, 

představen jednotlivým osadním výbo-
rům a široké veřejnos  . 
Ke spuštění nového konceptu MHD by 
pak mělo dojít při prosincové celostát-
ní změně jízdních řádů. 

Tomáš Procházka, 
vedoucí osobní dopravy
ČSAD AUTOBUSY 
České Budějovice

udržet předvídavost a zachovat klid. 
Obě videa jsou ke zhlédnu   na fi rem-
ním webu a facebooku.
„Chystáme ještě vzdělávací ak  vity tý-
kající se oblas   ovlivňující kvalitu života 
a zdraví jednotlivců. Současně se zamě-
řujeme na zvýšení profesních kvalifi kací 
a  m i zhodnocení každého jednice,“ vy-
světluje Michaela Koubková. 
Vzdělávací ak  vity zahrnují například 
školení v rámci moderních IT technolo-
gií nebo „měkkých“ dovednos   jako je 
zvládání stresu. Zaměstnanci mají také 
možnost si v rámci tohoto projektu roz-
šířit řidičský průkaz.

Ladislav Ry  ř Pavel Říha
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Písek - Nejvýhodnější nabídky v rámci 
výběrového řízení na bezemisní a níz-
koemisní vozidla pro městskou hromad-
nou dopravu v Písku podaly SOR Libcha-
vy pro bezemisní vozidla a Zliner pro níz-
koemisní vozidla.
SOR Libchavy dodá pět vozidel: čtyři 
lektrobusy EBN 11 a jeden elektrobus 
EBN 8. Jedná se o moderní nízkopodlaž-
ní autobusy určené pro bezemisní pře-
pravu osob. 
Elektrobus EBN 11 má celkovou obsaze-
nost 86 cestujících. Měří 11 metru a po-
hání ho motor TAM 1052 C6A o výkonu 
120 kW s maximální rychlos   80 km/h. 
O tři metry kratší elektrobus EBN 8 je ur-
čen pro 51 cestujících. 
Společnost Zliner dodá dva autobusy 
IVECO URBANWAY 12m CNG. Tento typ 
je určen pro 85 cestujících a je poháněn 
motorem CURSOR 8 o výkonu 213 kW.
Důležitou součás   obnovy vozidel MHD 
v Písku a využívání těch bezemisních je 
vybudování zázemí – dobíjecí stanice 
pro elektrobusy. To vznikne v areálu au-
tobusového nádraží v Písku, aby si fi rma 
ČSAD AUTOBUSY udržela soběstačnost 
a nezávislost na cizích subjektech. 
Při výběru dodavatele bylo přihlíženo 
nejen k celkové ceně nabídky, ale ze-
jména k její komplexnos  , aby tato služ-
ba byla zabezpečena tzv. na klíč. To zna-
mená od výstavby, dodávky nabíjecích 
stanic až po provoz a proškolení zaměst-
nanců. Vítěznou nabídku podala společ-
nost ČEZ ESCO, která má v této oblas   
dlouholeté zkušenos  . Celková inves  -
ce do nabíjecí stanice pro 5 elektrobusů 
dosahuje téměř 7 milionů korun.
K vybudování nabíjecí stanice je nut-
né připojení k sí   vysokého napě   
a osazení transformátoru s dostateč-
ným výkonem. Nelze to  ž časem vylou-
čit další rozšíření provozu elektrobusů 
nebo využi   nabíjecí stanice také pro 
elektroautomobily. 
Vybavení nabíjecí stanice dodá fi rma 
Rail Electronics CZ. Půjde o pět na-
bíjecích stanic NSP 25, z nichž kaž-
dá má maximální napájecí proud 63A, 
který umožní tzv. pomalé nabíjení 

MHD v Písku posílí ekologická vozidla. 
Nabíjecí stanice pro elektrobusy vznikne 
na autobusovém nádraží

elektrobusů mezi jednotlivými turnusy. 
Vzhledem k délce některých linek MHD 
v Písku je nutné zajis  t mezi spoji co 
nejrychlejší doby   baterií vozidla, aby 
byl zabezpečen celodenní provoz linky. 
Proto budou osazeny také dva rychlo-
nabíjecí stojany RNS 30 o maximálním 
výkonu 200 A. Jednotlivé nabíjecí sto-
jany budou zastřešeny a celý prostor 
osvětlen, pokryt kamerovým systémem 
a nepřetržitě 24 hodin denně pod on-li-
ne dohledem. 
Mezi vozidlem a stojanem probíhá 
bezdrátová komunikace a vše se řídí 

z jednoho místa. V jakémkoliv okamži-
ku lze tedy zjis  t, nejen jaký dojezd má 
konkrétní elektrobus, ale i nastavit poža-
dovaný výkon nabíjecího stojanu. A sa-
mozřejmě i odstranit případné závady. 
Letos v únoru začaly přípravné práce 
jako projektování, získání povolení a sa-
motné podání žádos   o vybudování na-
bíjecí stanice. Během podzimu by pak 
mělo být vše dokončeno. 

Ing. Pavel Marek,
vedoucí tech. oddělení
Inves  ce a majetek

Elektrobusy pro Písek budou laděny do žluté. 
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Jakou veřejnou dopravu v jižních Čechách 
chceme? 

ANKETA
Veřejná hromadná doprava patří mezi významné výdaje krajských samospráv, kte-
ré objednávají konkrétní spoje, aby na svých územích zajis  ly občanům potřebnou 
dopravní obslužnost. 
Oslovili jsme proto zástupce významných poli  ckých stran a hnu  , které se budou 
v říjnu ucházet o místo v zastupitelstvu Jihočeského kraje, se společnými otázkami. 
Odpovědi těch, co na anketu v daném termínu zareagovali, přinášíme:

1. Jakou veřejnou dopravu by
 měl kraj mít?
2. Má její role sílit, nebo
 slábnout?
3. Jakou roli by v ní měly mít
 moderní technologie?

Radek Nejezchleb, 
(KSČM) vedoucí kandidát
 
1. Jihočeský kraj by měl mít opravdu 
funkční, propracovaný integrovaný do-
pravní systém. V jiných krajích lze již 
dnes cestovat napříč celým regionem 
na jednu jízdenku kombinovaně vlakem, 
autobusem a někde i MHD. To mi v již-
ních Čechách stále chybí. 
 
2. Rozhodně posílena. Nesmí se zapomí-
nat ani na okrajové čás   kraje. Je také 
zapotřebí podporovat veřejnou dopra-
vu takovým způsobem, aby dokáza-
la konkurovat neekologické individuál-
ní automobilové dopravě. Nedostatků 
ve funkčním integrovaném systému je 
v kraji ještě dost a to je jeden z úkolů pro 
nové zastupitele.
 
3. Moderní technologie by měly dostat 
zelenou. Je proto zapotřebí vytvořit uce-
lený systém počínaje odbavováním přes 
informační systémy pro cestující, pře-
pravní kontrolu, automa  zované systé-
my počítání cestujících, AVL dispečink, 
monitoring a další návazné systémy.

Pavel Pavel, 
(Jihočeši 2012),
radní a předseda dopravního výboru 
Zastupitelstva Jihočeského kraje

1. Jihočeský kraj má poloviční husto-
tu osídlení než zbytek republiky. Máme 
tedy prak  cky dvakrát dál do práce, 
za nákupy i za kulturou a zábavou. A bo-
hužel i jedny z nejnižších výdělků. Jedi-
ně fungující veřejná doprava je schopná 
zvládnout tento ob  žný každodenní lo-
gis  cký úkol. Doprava musí kraji sloužit 
za podmínky co nejmenšího obtěžování 
obyvatel. 

 2. Doprava je neoddělitelnou součás   
našeho by  . Proto musí, a vždy bude, re-
agovat na potřeby obyvatel kraje a hos-
podářství. Pokud bude ekologičtější 
a bezpečnější než například osobní do-
prava, bude v zájmu všech Jihočechů 
i návštěvníků kraje ji podporovat i z ve-
řejných prostředků.
 
3. Cílem zapojování chytrých technolo-
gií by měla být na jedné straně úspora 
vynakládaných fi nančních prostředků 
a bezpečnost a na druhé straně zvýše-
ní komfortu pro cestující a minimaliza-
ce obtěžování obyvatel kraje dopravou.

Ivana Kerlesová 
(Trikolora), 
kandidátka na jihočeskou hejtmanku 

1. I do té nejmenší obce se její obyva-
telé musejí dostat hromadnou autobu-
sovou nebo železniční dopravou. Stejně 
jako cestovatelé do turis  cky zajímavých 
lokalit. Protože pro soukromé provozo-
vatele autobusové a železniční dopra-
vy není ekonomicky únosné to zajis  t 
při zachování rozumných cen jízdenek, 
musí kraj tyto cesty, resp. regionální do-
pravu, fi nančně podpořit. Vedle toho 
musí kraj pro zajištění dopravní obsluž-
nos   vybírat takové fi rmy, které doká-
žou trvale pracovat na zlepšení svých 
služeb, například na zvýšení komfortu 
cestujících. 

2. Role autobusové veřejné dopravy 
musí sílit, protože ulevuje za  žení silnic, 
je ekologičtější opro   dopravě individu-
ální a podporuje život v obcích. I role 
kraje v podpoře dopravy musí logicky sí-
lit, například kvůli zvyšujícím se mzdám 
pracovníků dopravních fi rem, řidičů.

3. Podporujeme zvyšování standardu 
v dopravě, který je službou pro samot-
né cestující. Chytré odbavovací systémy, 
chytré zastávky a internet v autobusech 
zpříjemňují a zjednodušují cestování. 
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Zeptali jsme se zástupců poli  ckých stran, 
chystajících se na říjnové krajské volby

Spolu s loňskými prosincovými změnami jízdních řádů spus  la společnost ČSAD AUTO-
BUSY České Budějovice také bezkontaktní odbavování cestujících pomocí bankovních 
karet. Tu stačí pouze přiložit k odbavovacímu zařízení. 
„Zrychluje se  m odbavení, neboť odpadá vracení peněz při hotovostní platbě, které 
vede i ke zpožděním odjezdů,“ říká Tomáš Procházka, vedoucí osobní dopravy. A těší 
ho, že popularita bezkontaktního placení stále roste. I proto, že odbavení není omeze-
no pouze na bankovní karty, ale lze k němu využít i placení mobilem. 
Význam bezkontaktního placení ještě vzrostl při koronavirové pandemii, kdy se kladl 
velký důraz na hygienická a pro  epidemiologická opatření. 
„Jde tedy o formu, která má budoucnost. A to i díky bankám umožňujícím placení po-
mocí mobilu, hodinek a dalších zařízení,“ dodal Tomáš Procházka. 

Bezkontaktní placení je stále oblíbenější

Rudolf Žák 
(Pirá  ),
garant KET Doprava a infrastruktura 
jihočeských Pirátů

1. Pirá   preferují co nejpropracovanější 
dopravní systém a dostatečný počet spo-
jů nejen do velkých sídel. Dnes jsou v řadě 
míst občané odkázáni na osobní automo-
bily, což nepovažujeme za dlouhodobě 
udržitelné zejména s ohledem na kapacit-
ní problémy parkovišť i silnic ve městech.
 
2. Role veřejné dopravy by se v kra-
ji měla jednoznačně posílit, jak již bylo 
částečně zmíněno v předchozí odpově-
di. Počty spojů zejména v okrajových 

Fran  šek Konečný,
(ANO) lídr kandidátky hnu   
v Jihočeském kraji

1. Jihočeský kraj by měl mít efek  vní ve-
řejnou dopravu dostupnou všem po-
třebným.

2. Role veřejné dopravy by měla sílit. 
Kvalitní veřejná doprava by měla z čás-
  nahradit individuální automobilovou 

dopravu.

3. Moderní technologie by měly mít 
ve veřejné dopravě zásadní roli, odpoví-
dající technickým možnostem v součas-
né době.

obdobích nedokážou naplnit poptávku 
a lidé se tak raději spolehnou na vlastní 
způsob dopravy. Zásadním krokem k po-
sílení systému je uplatnění IDS a násled-
né zlepšení návaznos  .

 
3. Jak uvádíme v našem programu, mo-
derní technologie do dopravy patří. 
V orientaci pomohou třeba i detaily jako 
hlášení zastávek nebo vnitřní LCD pa-
nel. Chválíme také inves  ce do nových 
odbavovacích zařízení, která umožňují 
platbu kartou či sledování polohy vozi-
del. Ta by měla být poskytována formou 
open dat tak, aby se zpoždění zobrazo-
valo nejen v krajské mapě, ale také v dal-
ších aplikacích, třeba IDOS.
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Začátek roku vypadal nadějně. Jediné ri-
ziko představovalo sucho a pro dopravce 
zavádění elektromobility. Přeci jen se jed-
ná o novou technologii a vždy až osob-
ní zkušenost ukáže, na kolik byla vybra-
ná cesta správná. Zkraje roku jsme vybra-
li dodavatele elektrobusů a měli pocit, že 
tenhle rok už nic komplikovanějšího ne-
bude. Jenže přišla kovidová pandemie. 
A elektrické autobusy, ale i výběrové ří-
zení na dopravce, najednou tak náročné 
nebyly. Zájmem nás i představitelů Jiho-
českého kraje bylo bezpečně zajis  t ve-
řejnou dopravu a samozřejmě i chránit 
zdraví zaměstnanců v čele s našimi řidiči. 
O jejich zdraví jsme měli opravdu strach, 
tak, jak jsme se postupně dozvídali nové 
informace. Tím spíše, že bez řidičů nelze 
provoz veřejné dopravy zajis  t.
Vedení Jihočeského kraje, v čele 
s hejtmankou Ivanou Stráskou, ale po-
třebná opatření, která eliminovala riziko 
šíření nákazy, zavedlo velmi rychle.
Na druhou stranu, při nedostatku 
ochranných pomůcek bylo potřebné najít 

alespoň nějaké řešení, které by v uzavře-
ném a velmi malém prostoru autobusu 
eliminovalo šíření kapének nákazy. To byl 
důvod, proč naše společnost jako první 
vydala nařízení o zavedení ochrany obli-
čeje i provizorním způsobem, třeba s po-
mocí šátku či šály. Zpočátku vyvolalo roz-
poruplné reakce, ale jak se epidemie ší-
řila, najednou jsme si obličej rouškou za-
krývali všichni. Ale cením si, že nás vedení 

kraje podpořilo. Záhy se přidala i města, 
kde provozujeme městskou hromadnou 
dopravu – Písek, Český Krumlov, Milev-
sko, Pracha  ce, Vimperk, Kaplice. Nikdo 
nás nekri  zoval. Naopak se přidal nejpr-
ve Dopravní podnik Hlavního města Pra-
hy a pak i další dopravci. Sousloví „šála, 
šátek“ si nakonec našlo své místo vedle 
regulérních ochranných pomůcek a dnes 
se používá běžně. 
První kolo pandemie je za námi. Nejsem 
odborník, ale věřím, že úspěšně za námi. 
Užili jsme si všichni své, jsem si ale jist, že 
nás to naučilo i něčemu dobrému. Kaž-
dý rok zůstává při chřipkových epidemiích 
mnoho lidí doma, dokonce na chřipku roč-
ně u nás i zhruba dva  síce lidí zemřou. 
Přitom často stačí ohleduplnost. Pokud 
máme nějaké příznaky, není nic snazší-
ho, než si obličej zakrýt rouškou, šát-
kem, šálou, abychom infekci nešířili. 
Mysleme na to, prosím, až přijdou pod-
zimní plískanice. 
Přeji vám všem krásnou dovolenou, ať 
už kdekoli.

Sousloví „šála, šátek“ bylo první. Až pak přišly roušky

Ještě do do konce roku 2020 hodlá spo-
lečnost ČSAD AUTOBUSY České Budě-
jovice vybudovat 75 chytrých označní-
ků, které budou zobrazovat informace 
na speciálních displejích v lokalitách Pí-
sek, Český Krumlov, Vimperk a Milevsko. 
Aktuálně probíhá výběrové řízení. 
Nové označníky poskytují cestujícím 
větší komfort a přehled informací. Ces-
tování usnadní také zrakově handicapo-
vaným a nevidomým občanům, neboť 
s nimi komunikují o odjezdech a příjez-
dech autobusů hlasovou formou. 
„Nové označníky budou napájet solár-
ní panely, a proto nezatěžují životní pro-
středí. V rámci projektu jsme mysleli 
i na zlepšení prostředí přímo na zastáv-
kách, kde každý označník bude mít i od-
padový koš,“ uvedl Jakub Zelenka z ČSAD 
AUTOBUSY České Budějovice. 

Chytré označníky usnadní cestování Busem
Dopravní telema  ka vychází ze spojení 
dvou slov – informa  ka a telekomuni-
kace – sice nemůže řešit situaci na sil-
nicích ani případné dopravní problémy, 
ale může pomoci zmírnit jejich násled-
ky. Právě díky využi   chytrých zastávek 
a komunikátorů v autobusech může in-
formovat cestující o tom, jaké spoje kdy 
na zastávku přijedou. A to je i součás   
zvyšování úrovně služeb ve veřejné do-
pravě, které poskytuje dopravce Busem. 

Moderní označníky testují také ve středočes-
kém Kolíně. Odtud je i foto takto vybavené 
autobusové zastávky. Označník má LED displej 
s informacemi o odjezdech autobusů a digitál-
ním jízdním řádem, dále osvětlení  štěného 
jízdního řádu a USB port pro dobíjení telefonu. 

(Ilustrační foto – kolin.cz)


