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„Inteligentní“ 

zastávky 
zpříjemní 
cestování 

píseckou MHD 7

Moderní technologie pomáhají 
zatraktivnit veřejnou dopravu

Rok co rok dopravci věří, že 
dojde ke stabilizaci veřej-

né dopravy a oni budou mít čas 
se víc věnovat moderním doprav-
ním technologiím, systémům a ře-
šením, aby přepravu cestujících 
zrychlili a současně dál přiblížili 
jejich potřebám. 
Všechno totiž spolu souvisí. Ob-
jednatel na ni musí uvolnit dost pe-
něz, aby si službu v potřebném roz-
sahu objednal a nakoupil. Na koor-
dinátorovi zase je, aby připravil op-
timální dopravní trasy a spoje, kte-
ré dané území efektivně obslouží. 
A dopravce musí nabídnout odpo-
vídající vozový park a kvalitní ři-
diče. To vše pak pomáhá tomu, aby 
se z veřejné dopravy stala atraktiv-
ní služba, dostupná všem. 
Myslím, že jsme v ČSAD AUTO-
BUSY České Budějovice na dob-
ré cestě. 
V Písku, v rámci jeho projek-
tu Smart City, od října zavádí-
me „chytré“ zastávky, do nichž je 
možné v reálném čase nejen na-
hrávat jízdní řády, ale zastávky 
jsou rovněž propojeny s autobu-
sy a dispečinkem. Takové spoje-
ní zajišťuje okamžitou reakci, kte-
rá se právě prostřednictvím světel-
ných panelů na zastávkách dostá-
vá okamžitě k cestujícím. Ti tak 
vědí v reálném čase o příjezdu da-
ného spoje, nebo se mohou s před-
stihem dozvědět o náhradním spo-
jení, je-li například neprůjezdná 

Ing. Vladimír Homola, 
jednatel

Písek

komunikace. Řekne se maličkost, 
ale právě takové „maličkosti“ hra-
jí v dopravě ohromnou roli. Kvů-
li včasné informaci třeba cestující-
mu neujede navazující spoj. 
Další příklad využití moderních 
komunikačních nástrojů před-
stavuje instalace dobíjecích míst 
v autobusech na páteřních lin-
kách. Do roku 2020 pak chce-
me všechny naše autobusy vyba-
vit zásuvkami pro dobíjení mo-
bilních zařízení.
Do stejného data by měly být 
naše autobusy on-line na mapě. 
To znamená, že díky této apli-
kaci si bude moci každý cestují-

cí ve svém „chytrém“ mobilním 
telefonu ověřit polohu autobusu, 
na který čeká.
Tyto technologie by však nemě-
ly význam, pokud bychom se 
systematicky nevěnovali stáva-
jícím trasám a dopravním sys-
témům. 
Zároveň chceme posilovat spo-
jení na páteřních linkách a pro-
pojovat okresní města s kraj-
ským, ale navzájem také okres-
ní města s významnými obce-
mi regionu. Na důležitých páteř-
ních linkách už nyní nasazujeme 
stále lepší a modernější autobu-
sy a budeme v tom pokračovat, 

abychom nabízeli nová a rych-
lejší spojení.
Právě pro zlepšení dopravy a slu-
žeb jsme připravili dotazníkové 
šetření, a chci naše cestující, včet-
ně zaměstnanců, žáků a studen-
tů požádat, aby se do něho zapoji-
li. Stačí k tomu vyplnit tištěný for-
mulář uvnitř zpravodaje a poslat 
ho i třeba s dalšími podněty na ad-
resu ČSAD AUTOBUSY, Žižko-
va tř. 1321/1, České Budějovice, 
PSČ 370 01. Stejný formulář lze 
vyplnit i elektronicky na našem fi-
remním webu www.busem.cz.

Na Českobudějovicku 
od ledna objevují 

výhody nového 
integrovaného 

dopravního systému
a

Tým řidičů BUSEM při vyhodnocení soutěže Spritsparwettbewerb. Zleva: Robert Dušek, Jan Kubo, jednatelka ÖBB 
Postbus Silvia Kaupa-Götzl, jednatel ČSAD AUTOBUSY Vladimír Homola a Miloš Příhoda.
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Hodně se letos napsalo a namlu-
vilo o mzdových podmínkách 
řidičů autobusů, kterým vláda 
už vloni slíbila razantně zvýšit 
mzdy, ale pak veškerou odpo-
vědnost přenechala jednotlivým 
krajům. V některých, jižní Če-
chy nevyjímaje, se proto v dub-
nu dokonce uvažovalo o stávce. 
Ta ale byla nakonec díky jedná-
ní vedení kraje a dopravců od-
vrácena. „Podařilo se nám na-

Přesuny kompetencí 
uvnitř společnosti

České Budějovice

Ve vedení společnosti ČSAD 
AUTOBUSY České Budějovi-
ce došlo po odchodu Ing. Pavla 
Pecky, který zastával post eko-
nomického ředitele do důcho-
dů, k přerozdělení kompetencí. 
Jeho pozici od 1. 9. 2017 zau-
jal dosavadní obchodní ředitel 
Ing. Karel Coufal a „obchod“ 

přešel přímo pod jednatele 
a generálního ředitele Ing. Vla-
dimíra Homolu. 
Vedení společnosti s vědo-
mím a podporou akcionářů ta-
ké rozhodlo o osamostatnění 
Cestovní kanceláře Saturn. Ta 
tak od ledna 2018 přestane být 
součástí firmy a dál bude na tr-
hu působit jako samostatný pri-
vátní subjekt. 

Řidiči autobusů si od ledna
polepšili. Pomohl kraj i firma

České Budějovice lézt mechanismus, jak se Jiho-
český kraj a autobusové spo-
lečnosti budou na navyšování 
mezd podílet. Samotní dopravci 
se na růstu mezd podílejí zhruba 
třetinou. Tím se udržela kvalitní 
dopravní obslužnost pro cestují-
cí a přitom se zachovaly sociál-
ní jistoty řidičů autobusů,“ uve-
dl Vladimír Homola, jednatel 
společnosti ČSAD AUTOBUSY 
České Budějovice. Ta mzdy 
svým řidičům zvýšila už od led-
na tohoto roku. 

Mezinárodní soutěž řidi-
čů autobusů Drivers Con-

test 2017, na níž startovali zástup-
ci 21 firem z deseti zemí, vyhrál 
Stanislav Sedláček z prachatické 
provozovny dopravní společnos-
ti ČSAD AUTOBUSY České Bu-
dějovice. Druhý škončil s pětibo-
dovou ztrátou litevský řidič, třetí 
byl zástupce Islandu.
„Je to velký úspěch, který potvr-
zuje, že naše cestující vozí zku-
šení profesionálové, kteří své ře-
meslo opravdu zvládají. Vítě-
zi patří velká gratulace a poděko-
vání za skvělou reprezentaci naší 
firmy,“ říká její generální ředitel 
Vladimír Homola. 
Soutěž, zaměřená na ekonomic-
kou jízdu s autobusy Iveco Euro 
6, měla premiéru v loňském roce 
a pořádá ji výrobce autobusů Ive-
co. Její letošní finále se konalo 4. 
října v Hradci Králové a Vysokém 
Mýtě. Mezi účastníky byli ved-
le Čechů ještě zástupci z Islandu, 
Estonska, Litvy, Lotyšska, Polska, 
Slovenska, Slovinska, Chorvatska 
a Rumunska.
Na polygonu S-Drive byly na pro-
gramu bodované jízdy zručnos-
ti a zážitkové jízdy na různém po-
vrchu vozovky, kde bylo mimo ji-
né úkolem vyzkoušet chování au-
tobusů Iveco při smyku přední ná-
pravy, rozjezd a brzdění na kluz-
kém povrchu.

Soutěž řidičů autobusů Drivers Contest 
vyhrál Stanislav Sedláček

Prachatice

Řidiči měli také možnost si vyzkou-
šet i chování různých verzí linko-
vých autobusů Crossway Euro 6 
v simulovaných krizových situacích 

a ověřit si své reakce na nečekanou 
překážku. Součástí akce byla také 
návštěva výrobního závodu ve Vy-
sokém Mýtě, včetně svařovny, la-

kovny a montážní linky, a také Bus 
Design Centra. V něm si zákazníci 
mohou vybrat, specifikovat svůj au-
tobus před objednáním do výroby.

Vítězný řidič Stanislav Sedláček (uprostřed) spolu s kolegy z Litvy a Islandu, kteří obsadili druhé a třetí místo.
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Vicehejtman Josef Knot při nedávné návštěvě společnosti Motor Jikov Group v Českých Budějovicích.

Josef Knot je místostarostou 
Písku a po změně vládní jiho-

české koalice také prvním náměst-
kem hejtmanky. Do krajské „vlá-
dy“ si z Písku přinesl to, u čeho 
zde byl od počátku – ambici roz-
víjet i na regionální úrovni chytré 
technologie. 
„V Písku s nimi máme velmi dob-
ré zkušenosti. Je to průkopnická 
práce, ne všechno jde proto tak 
rychle, jak bychom chtěli, ale vý-
sledky jsou nezpochybnitelné,“ 
uvádí. Ne nadarmo se proto o Pís-
ku mluví jako o chytrém městě 
(Smart City), které v kraji došlo 
v tomto směru zatím nejdál. 
„Moderní technologie jsou všude 
kolem nás. Teď jde jen o to, do-
kázat je využit pro běžný život. 
O to právě usiluje koncept Smart 
Písek. Aby byl život jeho obyva-
tel jednodušší, pohodlnější a čist-
ší,“ vysvětluje Josef Knot. 
Koncept zde stojí na třech pilí-
řích: udržitelná městská mobilita, 
inteligentní budovy a čtvrti, inte-
grované infrastruktury a procesy 
v energetice, ICT a dopravě. Dů-
raz přitom klade na zapojení ob-
čana a hledání nových modelů fi-
nancování. 

Řidiči v Písku vědí, 
kde parkovat 
„V oblasti dopravy je jedním 
z příkladů vytvoření infrastruktu-
ry pro informování řidičů o sta-
vech obsazenosti parkovacích 
a odstavných ploch. Sice to není 
zcela revoluční řešení, ale už způ-
sob získávání dat o zaplnění ta-
kových lokalit pomocí mobilního 
signálu, rozhodně moderním ře-
šením je. Navíc oproti klasickým 
systémům lze na základě těch-
to dat určit obsazenost i v klasic-
kém uličním prostoru, tedy nejen 
na parkovištích. A to je obrovská 
přidaná hodnota pro řidiče. Pokud 
město tento systém dále využije, 
může tím regulovat dopravu, což 
je hlavní cíl Smart City“, vysvět-
luje Josef Knot. 
Dalším příkladem je informování 
cestujících v písecké MHD o jed-
notlivých spojích přímo na zastáv-

Josef Knot chce nejen chytré město Písek, 
ale rozvíjet také chytrý Jihočeský kraj

Písek

kách pomocí energeticky úspor-
ných proměnných tabulí. K tomu 
dodává, že obecně je snahou udě-
lat MHD přehlednější a přístup-
nější, vytvořit zázemí pro cyklisty 
i pro pěší a tím oslovit další cestu-
jící a přilákat je do ekologičtější-
ho způsobu dopravy.

Nové technologie by 
pomohly i seniorům 
Mezi priority Smart Regionu Jižní 
Čechy 2017 lze podle Josefa Kno-
ta určitě zařadit rozvoj elektromo-
bilní dopravy včetně budování do-
bíjecích stanic. Jejich technolo-
gie by přitom měly být sladěny 
s technologií podobných zařízení 
v Bavorsku a Horních Rakousích. 
Do těchto záměrů patří také zříze-
ní energetického portálu, který by 
obsahoval informace o energetic-
ké bilanci budov ve správě kraje 
a dovedl o tom informovat veřej-
nost. Zároveň se mají v rámci Ji-
hočeské centrály cestovního ru-
chu centralizovat multimediální 
data kraje, což by usnadnilo pre-
zentaci regionu. 
Malým obcím mají zase chytré 
technologie umožnit lepší vzá-
jemnou spolupráci a zefektivnit 
jejich rozvoj. V plánu je i vytvo-
ření databáze, která umožní oby-
vatelům nahlédnout do činnos-
ti krajské samosprávy kdykoli 

a bez nutnosti o to žádat. „Senio-
rům pak chceme nabídnout lepší 
přístup k asistenčním službám či 
využití seniorských mobilních te-
lefonů a smartphonů v rámci tís-
ňové péče,“ zmiňuje vicehejtman 
další možnosti. 

Nejprve smart kancelář 
Na rozjezd tohoto projektu před-
pokládá kraj vynaložit 8,3 mili-
onu korun, především z dotací 
Operačního programu Zaměstna-
nost. Jeho vlastní náklady by pak 
dosáhly pouze pěti procent. V této 
fázi by sloužily k vybudování tzv. 

Čtyřiačtyřicetiletý politik vyrostl 
v lékařské rodině, ale místo medi-
cíny vystudoval práva a získal ti-
tul JUDr. Nastoupil do zahranič-
ní investiční skupiny ARCA Ca-

KDO JE JOSEF KNOT

smart kanceláře, jejímž úkolem 
bude zajišťovat rozvoj celého pro-
jektu a vyhledávat další partnery. 
„Jižní Čechy jsou synonymem pro 
cestovní ruch a atraktivní turis-
tiku. Naším cílem je z nich udě-
lat i chytrý region,“ dodal Josef 
Knot. Podle něho by zde měl kraj 
suplovat roli jakéhosi kouče, kte-
rý by zejména pomáhal starostům 
se v této problematice orientovat, 
aby pro ně aplikace chytrých tech-
nologií byla co nejefektivnější. 
Ať už jde o snížení spotřeby ener-
gií v budovách či omezení ztrát 
ve vodovodních sítích. 

pital jako právník se zaměřením 
na finance, později jako investič-
ní manažer. Pak se vrátil do Pís-
ku a v roce 2010 vstoupil do ko-
munální politiky za TOP 09. Stal 
se dvakrát místostarostou měs-
ta a letos i prvním náměstkem 
hejtmanky Jihočeského kraje. 
Volný čas věnuje rodině a spor-
tu. Jeho letní vášní je moře, hlav-
ně to chorvatské. O něm říká, že 
má spoustu energie, kterou umí 
předat. Je přesvědčený, že kaž-
dý člověk má na světě své poslá-
ní a žádná věc se neděje bez příči-
ny. „Nestal jsem se politikem kvůli 
kariéře a penězům, ale protože 
jsem cítil, že právě to je směr, kte-
rým bych měl jít. I proto kandiduji 
do parlamentu,“ podotýká. 
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Součástí městské hromadné do-
pravy v Písku se v průběhu říj-

na stalo 19 „inteligentních“ zastá-
vek. Jde o elektronický informační 
systém, který poskytuje cestujícím 
aktuální textové informace o do-
pravě. Panely zobrazí čísla linek, 
směr, čas do skutečného odjezdu 
nejbližších spojů a také krátké tex-
tové zprávy z dispečinku v přípa-
dě, že nastane významnější změ-
na v provozu. Jeho pořízení v rám-
ci projektu Smart Písek finančně 
podpořilo samo město. 
„Využití moderních technologií je 
i ve veřejné dopravě stále inten-
zivnější. Úroveň poskytovaných 
služeb tím lze výrazně zvýšit,“ ří-
ká Radek Novotný, jednatel fir-
my BNV consulting, která zajišťu-
je dodávku informačního systému 
pro dopravní společnost ČSAD 
AUTOBUSY České Budějovi-
ce. Ta tím navazuje na předcho-
zí projekt zavedení bezkontakt-
ních čipových karet a elektronic-
kých peněženek. Aby systém fin-
goval, firma musela své autobu-
sy vybavit systémem pro sledová-
ní polohy. 

Data sbírá počítač 
Jak systém technicky funguje? 
Centrální server přijímá informa-
ce o aktuální pozici vozidel z mi-
nipočítačů přes mobilní připoje-
ní. Počítač průběžně počítá od-
hadovaný čas příjezdu a zasílá ho 
do panelů na jednotlivých zastáv-
kách. Při výlukách, uzavírkách 
nebo nehodách budou panely zob-
razovat informace o příčinách pře-
rušení provozu, předpokládané 
době jeho obnovení, trasách ná-
hradních spojů. Pro zobrazení se 
využívá technologie elektronické-
ho inkoustu/papíru s osvětlením 
pomocí diod s řízením jasu, kte-
rá zaručuje velmi dobrý kontrast 
za všech světelných podmínek, 
a tedy i čitelnost zobrazovaných 
textů. Přitom zároveň snižuje spo-
třebu elektrické energie a zaručuje 
dlouhou životnost panelů.
Systém je instalován na zbrusu 
nové označníky – sloupky zastá-
vek, neboť ty stávající již doslu-
hují a nejsou ani reprezentativním 
prvkem ve městě. Vzhledem k in-

„Inteligentní“ zastávky zjednoduší v Písku
Písek

stalaci technologie (solár, baterie) 
do horní části sloupku by nemu-
sely být v současném usazení sta-
bilní. 

Výhody pro cestující 
Zastávky jsou vstupní branou ve-
řejné dopravy, místem, kde se lidé 
rozhodují o tom, zda a jaké služ-
by využijí. Proto na jejich vyba-
venosti velmi záleží. Bude-li na-
bídka veřejné dopravy dostatečně 
atraktivní, cestující ji bezesporu 
využijí. Je zjevné, že jejich nároky 
na dopravce stále rostou. A včas-
ný a úplný informační servis je na-
prostým základem. 

„Na přání města budeme také 
vybrané zastávky osazovat wi-
fi pokrytím, takže se cestující 

na zastávkách mohou svými mo-
bilními zařízeními připojit k in-
ternetu a například si zarezervo-
vat místenku na dálkový auto-
bus, dozvědět se novinky z dění 
ve městě nebo komunikovat se 
svými přáteli,“ vypočítává další 
možnosti Karel Coufal, ekono-
mický ředitel ČSAD AUTOBU-
SY České Budějovice. Na dis-
pleji zastávkových panelů bude 
možné zobrazovat také důleži-
té informace z města a o městě, 
pozvánky na kulturní nebo spor-
tovní akce, významné událos-
ti ve městě či další zajímavé in-
formace. 

Staré a nové. Klasické jízdní řády z píseckých ulic zmizí a nahradí je elektronické informační panely. Těm energii dodává 
prostřednictvím malé solární desky slunce.

Počasí instalaci nepřálo. V pondělí 2. října pršelo a pršelo. 

X
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Co systém cestujícím přinese? 
Výrazné zlepší kvalitu a sro-
zumitelnost informací pro pa-
sažéry MHD. Na zástavce to-
tiž uvidí přehlednou informa-
ci o příjezdu nejbližšího spo-
je. Navíc to nebude informa-
ce z jízdního řádu, ale nejlepší 
možná informace v daném ča-
se, vypočtená z pozice vozidla. 
Něco jako když manželka za-
volá, v kolik přijdete na veče-
ři, a vy se podíváte do navigace 
a hned víte, kdy budete zhru-
ba doma.

Co vybudování systému vyža-
dovalo za investice? 
Výhoda řešení Papercast je, že 
informační panely jsou z elek-
tronického papíru, který se cho-
vá v mnoha směrech jako oby-
čejný papír, navíc ale umožňu-
je ekologické přepsání. Pouze 
při tomto přepsání spotřebovává 
elektřinu, takže zobrazení je asi 

Radek Novotný, jednatel firmy BNV consulting, o píseckém projektu říká: 

Srozumitelnost a kvalita informací o spojích 
se výrazně zlepší. Věřím, že to lidé ocení 

36 krát úspornější než u obvyk-
lých LCD displejů. Tahle úspor-
nost umožňuje další výhody a še-
tří náklady. Konkrétně dovolu-
je panel napájet ze slunce, a proto 
není třeba „stavět“, ale stačí pouze 
montovat panely na stávající kon-
strukci. Samozřejmě je třeba při-
pojit panely k počítači, na interne-
tu z jedné strany, z druhé autobu-

sy. Centrální počítač 
tak může vyhodnotit 
pozici vozidel a po-
slat informaci na pří-
slušné zastávky.

Budou novinkou 
vybaveny všechny 
zastávky MHD?
Město Písek ve spo-
lupráci s dopravcem 
vybralo nejvíc vyu-
žívané zastávky, aby 
řešení bylo co nejú-
čelnější.

Jak lze systém dál rozvíjet? 
Informační systém je variabil-
ní. To znamená, že ho město mů-
že rozšiřovat podle svých finanč-
ních možností a priorit.

Může se týkat i veřejné hromad-
né dopravy v rámci kraje? 
Společnost ČSAD AUTOBUSY 
díky němu získá dokonalý pře-

hled o skutečných výkonech 
autobusů, dodržování jízdního 
řádu i vlastních předpovědí pří-
jezdů. Pokud bude mít Jihočes-
ký kraj zájem, lze velmi jedno-
duše systém rozšířit i na regio-
nální dopravu a podpořit inte-
graci. V praxi by to umožnilo, 
že by pasažér viděl na zastávce 
příjezdy všech autobusů. Tedy 
těch městských i regionálních.

Na čem bude další rovoj 
záviset? 
Zejména na získaných zkuše-
nostech s kvalitním informo-
váním klientů. Pokud se potvr-
dí pozitivní očekávání a obča-
nům informace zpříjemní je-
jich každodenní zkušenost s ve-
řejnou dopravou, bude o ni růst 
zájem. Lidé nechají auto do-
ma a pak by byla vůle investo-
vat do dalšího rozvoje systému. 
To je myslím přání všech, kteří 
fandí veřejné dopravě.

Písecká dispečerka Marcela Vác-
lavíková přitom očekává, že lep-
ší informovanost cestujících sníží 
množství osobních dotazů, přede-
vším, zda autobus přijede na čas. 
Právě na autobusovém nádraží bu-
de také jedna z „chytrých“ zastá-
vek MHD. 
Inteligentní zastávky přitom před-
stavují způsob, jak k lidem dostat 
včas maximum možných informací 
o daném spoji. A to i ve chvíli, kdy 
může být plynulost dopravy naruše-
na hustým provozem, nehodami ne-
bo výlukami. V této chvíli jsou je-
diným bezprostředním komunikač-
ním kanálem, který dokáže cestu-
jící na zastávce informovat o situa-
ci. Pokud cestující dostane informa-
ci včas, získává určitou jistotu, že je 
doprava skutečně řízena a je před-
vídatelná. Může pak vybírat jiné al-
ternativy spojení, nebo alespoň od-
hadnout, jak se zdrží při své cestě. 

Smyslem tohoto projektu tedy je 
zásadním způsobem zlepšit kvalitu 
veřejné dopravy na spojích ČSAD 

AUTOBUSY České Budějovice 
a zvýšit konkurenceschopnost vůči 
automobilové dopravě.

cestování městskou hromadnou dopravou
Základ pro další 
projekty 
Zastávky a jejich okolí, zejmé-
na u přestupních uzlů, jsou mís-
tem přirozené kumulace obyva-
tel města. 
Včasné doručení informací mů-
že předejít zbytečnému chaosu 
a pomoci řízení krizových situ-
ací v dopravě. Obdobný systém 
inteligentních zastávek již něko-
lik let funguje třeba v městské 
hromadné dopravě v Českých 
Budějovicích, běžný je ve vět-
šině německých a švýcarských 
měst. 
Na pilotní projekt v Písku by 
mělo postupně navázat další roz-
šiřování inteligentních zastávek. 
Výhodou bude již hotový základ 
technického řešení, zejména da-
tových komunikací a softwaro-
vých aplikací na dispečinku.

Instalace nových panelů na píseckých zastávkách.
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Dopravní expert společnosti JIKORD Ivan Študlar a vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Jiří Klása při únorovém představení integrovaného dopravního 
systému Českobudějovicka.

Zahrnuje území zhruba do 20 
kilometrů v okolí jihočeské 

metropole a uplatňuje se na lin-
kách veřejné hromadné dopra-
vy vybraných smluvních auto-
busových dopravců a ve vybra-
ných vlakových spojích Čes-
kých drah. A také v rámci ce-
lé MHD České Budějovice, 
kde došlo od srpna ke spoje-
ní dvou původních tarifních pá-
sem do jediného při zachování 
cen levnějšího pásma. Při vyu-
žití IDS se tak cestující na jed-
nu jízdenku dostane na Křemež-
sko, do Zlaté Koruny, na Boro-
vansko, do Ševětína či do Zlivi 
a Holašovic.
„Uživatele tento moderní sys-
tém postupně objevují. I s po-
mocí reklamní kampaně se po-
dařilo v září o víc než sto pro-
cent zvýšit počet prodávaných 
časových kupónů oproti sta-
vu před prázdninami. Ale po-

Na Českobudějovicku od ledna objevují výhody 
Významná finanční úspora 
až 28 procent, rychlejší od-
bavení a jeden jízdní doklad. 
To jsou hlavní výhody pilot-
ního projektu integrovaného 
dopravního systému Jiho-
českého kraje (IDS), který je 
na Českobudějovicku zave-
den od ledna 2017. 

čty cestujících chceme dál zvy-
šovat. Našim cílem je, aby nám 
cestující z veřejné dopravy neu-
bývali,“ říká Ing. Josef Michá-
lek, dopravní specialista spo-
lečnosti JIKORD, koordinující 
v kraji hromadnou dopravu.
Nový systém veřejnost přijímá 
vesměs pozitivně. Oceňuje je-
ho stabilitu, která se projevu-
je i tím, že dosud nebyl zazna-
menán žádný výpadek na před-
prodejních místech, i jednotné 
označení autobusových zastá-
vek v daném území. 

Výhodu mají 
pravidelní cestující
Integrovaný dopravní systém 
umožňuje pravidelnému cestují-
címu ušetřit oproti obyčejnému 
jízdnému až 28 procent nákla-
dů při zakoupení jízdenky na 90 
dnů. U 30denní a 7denní jízden-
ky dosahuje úspora jízdného až 20 
procent. 
Jízdenku tvoří průkaz a časový 
kupón s platností 7, 30 nebo 90 
dnů. Využít lze i celostátně plat-
né průkazy pro žáky a studenty 

ve věku 15 až 26 let, které systém 
IDS JK akceptuje.
Průkazy zákazník koupí za 30 Kč 
na stejných místech jako časo-
vé kupóny. Tedy v předprodej-
ních kancelářích na autobusových 
nádražích v Českých Budějovi-
cích, Českém Krumlově a v Tý-
ně nad Vltavou. A také v železnič-
ních stanicích České Budějovice, 
Český Krumlov, Hluboká nad Vl-
tavou a Zliv. Od dubna byla před-
prodejní místa rozšířena o pře-
pážku Dopravního podniku města 
České Budějovice v OC Mercury 

Do integrované dopravy jsou zahrnuty i vybrané spoje Českých drah...
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nového integrovaného dopravního systému

Jak IDS hodnotíte přímo 
v provoze? Přijali ho cestující? 
Na území, kde byl systém 
IDS JK zaveden, se vžil. Li-
dé v dnešní době rádi ušetří 
a zvláště na každodenním do-
jíždění do práce nebo do ško-
ly, které tvoří nemalou polož-
ku v měsíčním rozpočtu.

Co brání ještě širšímu rozšíření? 
Jedná se o pilotní projekt, 
a má-li být rozšířen, musí se 
nejdříve počkat na vyhodnoce-
ní této úvodní fáze. 

Jaké s ním máte v ČSAD 
AUTOBUSY zkušenosti? 
Na začátku měli řidiči spous-
tu otázek k fungování systé-
mu. Například jak odbavit jed-
notlivé typy tarifů, jak odbavit 
cestujícího, který chce jet mi-
mo IDS zóny. To je přirozené 
a praxe to vyřešila. Nyní již vše 
funguje a řidiči nemají s odba-
vením cestujících problém.

O čem by cestující měli 
ještě vědět? 
Třeba o tom, že od srpna do-
šlo k úpravě IDS zón v těs-
né blízkosti Českých Budějo-
vic. Ve městě se sloučily obě 
zóny MHD pro časové kupóny 
do jedné. Tím došlo k úpravám 
území IDS zón. Nyní obyvate-
lé přilehlých obcí jako je Včel-
ná, Homole, Planá, Boršov 
mohou nově na časový kupón 
MHD České Budějovice vyu-
žít příměstské linky k přepra-
vě do krajského města a zpět. 

 Ušetříte – s časovou předplatní jízdenkou ušetříte na pravidelném dojíždění

 Okamžité odbaveni – pouze ukážete řidiči či průvodčímu platnou jízdenku, nemusíte hledat 

drobné, čekat u pokladen

 Více spojů po městě – v rámci katastru města České Budějovice lze využívat i linkové autobusy 

a vlaky ČD

 Rozšíření slev nad rámec zákona (bezplatná přeprava 2. dítěte ve věku do 6 let, sleva pro 

důchodce nad 65 let věku v linkových autobusech a ve vlacích)

 Rychlé a pohodlně cestování – součástí IDS JK jsou také expresní vlaky v úseku Velešín – 

České Budějovice, na které jsou nasazeny luxusní vozy se zásuvkami. Součástí IDS JK jsou také 

rychlíky v úseku České Budějovice – Zliv

a od července lze předplatní sedmi-
denní časové kupóny také zakoupit 
přímo ve vlacích ČD. Ceny kupó-
nů jsou závislé od počtu projetých 
zón a kategorie cestujících. 
Nový systém odbavení přináší vý-
hody zejména pravidelným cestu-
jícím v okolí Českých Budějovic, 
vymezeném významnými měs-
ty a obcemi jako je Hluboká nad 
Vltavou, Zliv, Němčice, Křemže, 
Velešín, Trhové Sviny, Jílovice, 
Lišov a Ševětín. Celkem jde o 90 
obcí převážně na Českobudějo-
vicku a Českokrumlovsku. 

Jak dál 
„Systém chceme postupně vylep-
šit rozšířením o prodej jednotli-
vých jízdenek nebo zavedením no-
vých nosičů jízdenek místo kla-
sického papíru. Bezesporu lze ješ-
tě vylepšit návaznost jízdních řádů 
nebo integrovat linky a tratě v ce-
lých úsecích,“ vypočítává další 
možnosti Josef Michálek. Společ-
nost JIKORD také předpokládá, že 
se do systému zapojí další doprav-
ci a dojde k jeho rozšíření v celých 
úsecích. A také k zařazení nových 

linek a tratí, zavedení odbavení 
cestujících pomocí bankovních ka-
ret, prodeji jednotlivých jízdenek 
v autobusech a ve vlacích, zřízení 
společného dispečinku IDS Česko-
budějovicka. 
Českobudějovicko bylo pro zave-
dení IDS vybráno zejména proto, 
že se jedná o spádové území, v je-
hož rámci využívá veřejnou do-
pravu zajišťovanou dopravci, s ni-
miž má Jihočeský kraj uzavřenou 
smlouvu, denně až 90 procent oby-
vatel. Dalším důležitým faktorem 
bylo, že se do IDS zapojila čes-
kobudějovická MHD, jako největ-
ší městský dopravce na jihu Čech.
Do projektu jsou zapojeny doprav-
ní společnosti ČSAD AUTOBU-
SY České Budějovice (obchodní 
značka Busem), GW Bus, Comett 
Plus, České dráhy a Dopravní pod-
nik města České Budějovice. Další 
informace lze získat na webových 
stránkách www.idsjk.cz.
Projekt připravil a realizoval Jiho-
český kraj se společností JIKORD 
a dopravci. Do budoucna se počítá 
i s propojením s IDS Tábor a Jin-
dřichův Hradec a dalšími okresní-
mi městy i využitím bezkontakt-
ních bankovních karet.
V celém Jihočeském kraji není in-
tegrovaný dopravní systém zave-
den především kvůli jeho velké 
rozloze a řídce osídleným okrajo-
vým oblastem, neboť by pak ná-
klady převážily nad přínosy. 

Výhody cestování v IDS JK

Tomáše Procházku, 
referenta pravidelné 
autobusové dopravy 
ČSAD AUTOBUSY 
České Budějovice

4 OTÁZKY PRO

... a městská hromadná doprava v jihočeské metropoli. 
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Rychlá a pohodlná doprava 
nejen mezi okresními městy 

a jihočeskou metropolí představu-
je nyní ve společnosti ČSAD AU-
TOBUSY České Budějovice vý-
znamné téma. 
Především studenti a lidé, kteří 
cestují do krajského města do škol 
a za prací, ve velké míře vyžadují 
pohodlné a rychlé cestování. Fir-
ma proto plánuje vytvořit kon-
cept páteřních linek, odjíždějících 
v pravidelných časech, které ces-
tujícím zajistí přímé a rychlé spo-
jení. 
„Pevně věříme, že tento koncept 
přiláká další cestující do auto-
busů, jezdících pod značkou Bu-
sem, kteří dnes využívají indivi-
duální dopravu. Pokud totiž ces-
tující zjistí, že autobus ho dove-
ze do Českých Budějovic téměř 
stejně rychle jako osobní vozi-
dlo, a navíc ještě v časech, ve kte-
rých potřebuje, není důvod, proč 
by nevyužil pohodlí veřejné do-
pravy,“ říká Tomáš Procházka, re-
ferent pravidelné autobusové do-
pravy ČSAD AUTOBUSY. Na-

Veřejnou dopravu může zatraktivnit zrychlení 
a napřímení páteřních linek

České Budějovice

víc, když se podobně komfortně 
dostane i zpět a odpadnou mu sta-
rosti s parkováním. 
V zamýšleném konceptu na tyto 
páteřní linky dále navazují míst-
ní linky. To spojům páteřní lin-
ky umožní, aby nemusely sjíždět 
z hlavní trasy a zdlouhavě projíž-
dět malými obcemi, ležícími po-
dél ní. Tím by došlo ke zrychlení 
spojení mezi většími sídly a kraj-
ským městem. 
Dalším krokem v rozvoji dopravní 
obslužnosti do obcí na okrajích re-

gionu, by mělo být prodlužování 
těchto páteřních linek. První vlaš-
tovkou bude prodloužení páteřní 
linky, spojující Milevsko a Čes-
ké Budějovice, až do obce Ková-
řov. V ní budou ranní a odpoled-
ní spoje na této lince také začínat 
a končit. 
„Tím obyvatelé Kovářova získají 
rychlé a pohodlné spojení s kraj-
ským městem bez přestupů,“ ří-
ká Tomáš Procházka. I tyto zku-
šenosti by měly pomoci k pro-
sazení a postupnému rozšiřování 

Venkov se zvolna vylidňuje, 
jak ukazují průzkumy. 
Mnohde chybí práce i služby, 
včetně lepší veřejné dopravy. 
Co s tím?
Jižní Čechy jsou vlastně krajem 
venkovským. Máme tu nejniž-
ší hustotu obyvatel v Česku, 
a proto je dopravní obsluž-
nost spolu s kvalitou komuni-
kací dost limitujícím faktorem 
regionálního rozvoje. Bohužel 
nůžky mezi městy a vesnicemi, 
z nichž se kvůli stále větší šika-
ně malých podnikatelů stávají 
pouze noclehárny ekonomicky 
aktivních obyvatel nebo chalu-
pářské ostrovy, se stále rozeví-
rají. I proto jsem šla do parla-
mentních voleb.

ředitelky Regionální agrární 
komory Jihočeského kraje

Ing. Hany Šťastné, 

konceptu, jehož cíl je jediný - pře-
svědčit další cestující k využívání 
veřejné autobusové dopravy.
Zkvalitnit veřejné dopravní služ-
by mají i informace, které jihočes-
ký koordinátor dopravy, společnost 
JIKORD, získá prostřednictvím do-
tazníku, zveřejněného na straně 11. 
Právě získané náměty a připomínky 
jsou důležitým zdrojem informací. 
Posloužit by měly k rozumnému 
a ekonomickému rozšíření stáva-
jící páteřní sítě veřejné dopravy, 
aby se posílila mobilita regionu. 

ZEPTALI JSME SE

Je mi smutno, když vidím, že na-
příklad v Mazelově a v Bošilci se 
nedávno uzavřely místní obchůd-
ky s potravinami a ani všemož-
né obecní pobídky nové provozo-

vatele nepřilákají. Lidé vyjíždějí 
auty za prací, vozí děti do škol 
a kroužků, a při zpáteční cestě 
nakupují v hypermarketech. 
Hospodské terorizuje EET, pro-

tikuřácký zákon, levné pi-
vo v plastu z regálů nadnárod-
ních obchoďáků. Proto veřejná 
doprava zůstává jednou z po-
sledních okysličujících tepen, 
schopných na venkově udržet 
potřebnou kvalitu života. Sofis-
tikované pravidelné linky vozí 
nejen seniory k lékařům, děti 
do škol a zaměstnance do prá-
ce, ale umožňují třeba i mamin-
kám, vymanit se z role věčných 
taxikářek potomků. Hromadná 
doprava má prostě kromě soci-
álního přínosu i příznivý ekolo-
gický dopad a je třeba jí udržet, 
popularizovat a modernizovat. 
Ostatně mobilita může mít i vý-
živnou funkci v podobě „vytu-
něných“ pojízdných prodejen 
alespoň z části suplujících zá-
sobování odlehlejších lokalit 
čerstvými potravinami, ideálně 
od českých zemědělců. 
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Prachatice 2018
O modernizaci autobusového ná-
draží v Prachaticích se uvažu-
je již delší dobu. V březnu 2016 
vypsalo Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj ČR dotační titul na re-
konstrukci přestupních uzlů a ter-
minálů, které slouží pro přepra-
vu osob v rámci pravidelné linko-
vé dopravy. Autobusové nádraží 
do této kategorie velikostí a roz-
sahem poskytovaných služeb jed-
noznačně spadá.
Projekt řeší zachování současné-
ho šikmého stání u budovy a za-
chování pouze prvního průjezd-
ného nástupiště od budovy ná-
draží. Obě nástupiště budou zvět-
šena tak, aby bylo zachováno 12 
odjezdových míst. Ostatní nástu-
piště směrem k čerpací stanici se 
zruší. 
Cenu a dodavatele této rozsáh-
lé investice určí výběrové řízení 
na dodavatele stavby vypsané bě-
hem října podle zákona o zadává-
ní veřejných zakázek a podle po-
kynů MMR ČR. V současné do-
bě probíhají povinné konzulta-
ce o formě zadávací dokumen-
tace mezi ČSAD AUTOBUSY 
a kompetentními orgány MMR 
ČR, bez jejichž schválení nelze 
výběrové řízení vypsat. 
Rekonstrukce proběhne v průbě-
hu roku 2018 a podle předpokla-
dů bude dokončena ještě před je-
ho koncem. Bude to velmi nároč-
né na samotný provoz i pro cestu-
jící, protože stavba bude rozděle-
na na etapy, tedy tak, aby nádraží 
zůstalo v provozu. To si vyžádá 
oboustranné pochopení. Výsled-
kem budou výrazně lepší pod-
mínky pro nástup a výstup cestu-
jících než jak je znají nyní.

Autobusová nádraží čeká další modernizace
Říká-li se o autobusových 
nádražích, že to jsou vstup-
ní dveře do každého města, 
pak v městech, kde je vlast-
ní dopravní společnost 
ČSAD AUTOBUSY Čes-
ké Budějovice, jejíž vozidla 
používají obchodní znač-
ku Busem, to jsou dveře, 
na které je či bude radost 
pohledět. 

Vimperk 2019–2020
O modernizaci areálu autobuso-
vého nádraží ve Vimperku, včet-
ně zastřešeného nástupiště, se roz-
hodlo letos v květnu v souvislosti 
s vypsáním dotačního titulu MMR 
ČR. Projektová dokumentace, 
včetně žádosti o podporu, musela 
být zpracována do 27. září a tento 
termín byl dodržen i přes krátkou 
dobu na zpracování. 
Záměrem je vybudovat a dát ces-
tujícím k dispozici funkční mo-
derní nádraží, které již má z ro-
ku 2011 rekonstruovanou výprav-
ní budovu se zázemím pro cestují-
cí i personál dopravní společnos-
ti. Tyto kroky budou jen logickým 
završením snahy o zlepšení kultu-
ry cestování zejména v pravidelné 
dopravě osob. 

Rozsah prací zahrnuje: 
 nové zastřešení nástupiště, 

včetně osvětlení a zvýšení svět-
losti na 4,2 metrů u vozovky, 
nový povrch nástupiště, který 

bude splňovat veškeré poža-
davky bezpečnosti a požadavky 
na bezproblémový pohyb han-
dicapovaných cestujících

 nový elektronický informační 
systém o časech a místech od-
jezdů autobusů, včetně možných 
dalších doplňkových informací

 novou kanalizaci, protože pů-
vodní je v provozu již od 60. let

 kompletní výměnu asfaltového 
povrchu včetně podloží

 nová parkovací místa pro auto-
busy i osobní auta zaměstnanců

 částečné oplocení areálu, které 
zčásti zamezí nekontrolovatel-
nému pohybu osob v části, kte-
rá není určena veřejnosti

 nové dopravní značení a přes-
nější vymezení prostoru pro po-
hyb cestujících.

Pokud žádost získá podporu mi-
nisterstva pro místní rozvoj, v roce 
2018 by bylo vypsáno výběrové ří-
zení na dodavatele stavby. Samotná 
realizace by se pak mohla uskuteč-
nit v letech 2019–2020. S výsled-

kem budou určitě spokojeni všich-
ni, jichž se modernizace vimperské-
ho autobusového nádraží přímo ne-
bo nepřímo dotkne – řidiči, cestující 
i jejich případný doprovod.

Písek 2019–2020
V Písku půjde o podobnou akci ja-
ko ve Vimperku. 
Důvody a termíny jsou shodné, 
pouze realizace je trochu jiná, 
neboť zahrnuje:
  nové zastřešení nástupiště, 

včetně osvětlení a zvýšení svět-
losti na 4,2 metru u vozov-
ky, nový povrch nástupišť, kte-
rý bude splňovat veškeré poža-
davky bezpečnosti a požadavky 
na bezproblémový pohyb han-
dicapovaných cestujících

 nový elektronický informační 
systém o časech a místech od-
jezdů autobusů, včetně mož-
ných dalších doplňkových in-
formací

 kompletní výměnu asfaltového 
povrchu včetně podloží, opravu 
kanalizačních vpustí pro dešťo-
vou vodu

 rekonstrukci myčky vozidel 
a její oddělení od prostor pro 
cestující

 nové dopravní značení a přes-
nější vymezení prostoru pro po-
hyb cestujících

Realizace bude probíhat obdobně 
jako ve Vimperku a závisí na zís-
kání podpory od ministerstva pro 
místní rozvoj. Na rozdíl od Vim-
perku bude v Písku navíc pořízen 
nový portálový mycí stroj s pojez-
dem pro mytí autobusů. Ten firma 
koupí z vlastních prostředků. Vy-
užije přitom technologické záze-
mí pro čištění mycí vody, které je 
již v provozu a využívá se k mytí 
vozidel, kde garantuje stoprocent-
ní recirkulaci mycí vody a její čiš-
tění pro mytí autobusů. 
Modernizace nádraží přispěje 
k lepší orientaci cestujících a jed-
noznačné vymezí prostor pro je-
jich pohyb, neboť v Písku je nut-
né respektovat pohyb cestujících 
po prostoru nádraží a prostory pro 
přechod mezi jednotlivými nástu-
pišti křižují jízdní dráhy autobusů. 
Jejich jasné vymezení situaci zjed-
noduší ve prospěch řidičů i cestu-
jících. 

Ing. Zdeněk Hovorka, technik

Písek

Vimperk



Cestovní kancelář SATURN 
už nebude od nového ro-

ku součástí akciové společnosti 
ČSAD AUTOBUSY České Bu-
dějovice. Její akcionáři rozhodli, 
že se do budoucna soustředí vý-
lučně na dopravní služby. 
„Čekají nás nové úkoly a nové vý-
zvy, včetně tendru na zajištění ve-
řejné dopravy v Jihočeském kra-
ji od roku 2019. Klíčová bude be-
zesporu opět cena a na tuto veřej-
nou soutěž se musíme maximál-
ně připravit a koncentrovat,“ vy-
světluje Vladimír Homola, gene-
rální ředitel firmy. Ta proto oslo-
vila Helenu Bečkovou, dlouhole-
tou ředitelku CK SATURN, s na-
bídkou na její převzetí. A dohoda, 
jak potvrzují obě strany, se připra-
vuje k podpisu. 
„Nechtěla jsem, aby více než 
čtvrtstoletí práce jen tak zmizelo. 
Saturn má mezi zákazníky velmi 

České Budějovice

Cestovní kancelář Saturn opustí po čtvrt století 
křídla ČSAD Autobusy. Z trhu ale nezmizí

dobré jméno a pevný okruh stá-
lých klientů. O tom, že jsme celou 

dobu existence poskytovali kvalit-
ní služby, svědčí i to, že jsme ne-
měli žádný soudní spor. Věřím, že 
zákazníky nezklameme a úroveň 
služeb, na kterou byli a jsou zvyk-
lí, dokážeme udržet.“ uvádí Hele-
na Bečková. 
Cestovku ale čeka-
jí změny. Zaniknou 
její pobočky v Pís-
ku, Prachaticích 
a Českém Krumlově. Zůstane jen 
dosavadní centrála v Českých Bu-
dějovicích v ulici Karla IV. „O zá-
kazníky v těchto městech ale ne-
chceme přijít, a proto je v nové se-
zoně oslovíme přes místní cestov-
ní agentury a cestovní kanceláře, 
které budou mít naše akce v na-
bídce,“ poznamenává Helena Beč-
ková. Ta by ráda pak nabídku roz-
šířila o zájezdy se sportovní tema-
tikou, především o turistiku, nor-
dic walking a cvičení jogy ve spo-
lupráci s fitness kluby. 
Předpokládá, že rozsah činnos-

ti zachová. Za stěžejní přitom po-
kládá letní sezonu, v níž bude na-
bídka obsahovat populární poby-
tové zájezdy do Chorvatska a Itá-
lie, a zájezdy do maďarských 
a slovenských termálních lázní. 

Jejich nabídka by se 
měla postupně roz-
šířit. Chybět nebu-
dou ani velmi oblí-
bené cykloturistic-

ké zájezdy a jednodenní poznáva-
cí výlety do Rakouska a Němec-
ka. Doplňkovou nabídkou bude 
prodej leteckých zájezdů do celé-
ho světa od renomovaných ces-
tovních kanceláří. 
„A samozřejmě pro mě bude dů-
ležité udržet si stávající kolektivy 
a připravovat jim zájezdy na míru. 
Hodně se přitom těším i spoléhám 
na spolupráci s řidiči společnosti 
ČSAD AUTOBUSY, kteří vždy 
odváděli skvělou práci a pro zá-
jezdy mají kvalitní vozový park,“ 
uzavřela Helena Bečková.

Helena Bečková
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Vyrazte na hráze... 
Jen na Třeboňsku, nejznámější ry-
bářské oblasti, se nachází více jak 
500 rybníků, z nichž 75 má rozlo-
hou větší než 15 hektarů. Mezi ni-
mi vyniká největší český rybník 
Rožmberk. Jeho výlov je vždy vel-
kou společenskou událostí nejen 
pro samotné rybáře, ale pro všech-
ny milovníky podzimních výlovů 
vůbec. Letos se bude konat od pát-
ku 13. do neděle 15. října. 
Z dalších velkých vodních ploch 
v této oblasti se loví rybníky Ho-
rusický 24.–27. října, Dvořiště 
30. října – 3. listopadu, Vlkovic-
ký 14.–16. listopadu a Bošilecký 
13.–16. listopadu. 
Na své si příznivci výlovů při-
jdou i v dalších částech kraje. 
Přijet lze 14. října na Podkostel-

Jižní Čechy zvou na tradiční podzimní 
výlovy a gastronomické akce

Říjen a listopad jsou od nepaměti obdobím výlovů rybníků. Hlavním centrem jsou tradičně 
jižní Čechy. Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru těchto akcí. Sledovat rybáře při práci, 
sítě plné ryb a další ukázky rybářského řemesla, jehož historie sahá až do středověku.

ní rybník v Putimi, 27.–28. října 
na Buzický rybník u Blatné, 28. 
října na Dolanský rybník v Bo-
leticích, 27.–31. října na Bez-
drev u Zlivi, kde se navíc 28. říj-
na uskuteční rybářské slavnosti. 
Další možnosti nabízí ve dnech 
24.–25. října Kačležský rybník 
u Jindřichova Hradce, 27.–30. 
října Velká Holná u Kardašovy 
Řečice, 9.–10. listopadu rybník 
Blatec u Dívčic, 13.–14. listopa-
du Vlhlavský rybník poblíž Neto-
lic nebo 16.–18. listopadu Žárský 
rybník na Novohradsku. 
Všechny výlovy jsou spoje-
né s doprovodným programem, 
zpravidla také včetně ochutnáv-
ky rybích specialit. Koupě čers-
tvě ulovené ryby bývá samozřej-
mostí. 

Jihočeská centrála cestovního 
ruchu je destinační společnos-
tí pro území Jihočeského kraje. 
Jde o příspěvkovou organiza-
cí zřizovanou Jihočeským kra-
jem, která využívá dotace, pří-
spěvky a granty z nejrůznějších 
zdrojů na podporu cestovního 
ruchu. S jejich pomocí vytvá-
ří produkty cestovního ruchu, 
rozvíjí turistickou infrastruktu-
ru, kulturu v regionu a spolu-
práci s příhraničními oblastmi 
Horního a Dolního Rakouska 
a Bavorska. JCCR prezentuje 
region na domácích výstavách 
a veletrzích cestovního ruchu, 
provozuje oficiální Informační 
systém cestovního ruchu Jiho-
českého kraje a neustále ho roz-
šiřuje o aktuální data.
Hlavním cílem JCCR je realiza-
ce projektů zaměřených na roz-
voj cestovního ruchu v regionu 
a prezentaci regionu jako turis-
ticky atraktivní destinace.

CO JE JCCR

... a také gastrofesty 
Podzim bývá také tradičním ča-
sem různých gastronomických ak-
cí s ochutnávkami specialit ze zvě-
řiny, svatomartinské husy a vína 
nebo tradiční jihočeské zabíjač-
ky. Mezi velké akce patří eno-gas-
tronomická přehlídka Sýry, ry-
by, zvěřina a víno v Prachaticích 
ve dnech 6.–7. října, Festival čo-
kolády v Táboře 13.–15. října, Fes-
tival vína Český Krumlov® s ak-
cemi od 20. října do 30. listopa-
du a českobudějovický Gastrofest 
- největší setkání gurmánů a gast-
ronomů, které se uskuteční na vý-
stavišti 9.–11. listopadu.
Další informace přináší webový 
portál www.jiznicechy.cz a také fa-
cebookový profil www.facebook.
com/jiznicechy.

Podzimní výlovy jihočeských rybníků patří k častým cílům rodinných výletů a vycházek. 


