
ROZHOVOR S GENERÁLNÍM ØEDITELEM 
ÈSAD SEMILY, A.S., ING. TOMÁŠEM ROUBÍÈKEM

1) Mohl byste se našim čtenářům v krátkosti představit?
41 let, absolvent Vysoké školy dopravní v Žilině, ženatý, 2 děti.
V dopravní firmě pracuji celý profesní život, na pozici generálního ředitele letos přesně 10 let.

2) Co byste nám mohl říct o Vaší firmě?
ČSAD Semily, a.s. vznikla vyčleněním autobusové dopravy ze státního podniku ČSAD Hradec Krá-

lové ke dni 1. 1. 1994. V roce 2004 jsme získali certifikát ISO 9001:2000.
Společnost ČSAD Semily, a.s. je největší dopravní firmou v Libereckém kraji. K dnešnímu dni pro-

vozujeme 210 autobusů s průměrným stářím 7 let, zajiš�ujeme základní dopravní obslužnost již ve čty-
řech krajích a to v Libereckém, Královéhradeckém, Středočeském a od loňského roku také Ústeckém
kraji na základě vyhraných tendrů v oblastech Šluknovska a Litoměřicka. 

V současné době se ČSAD Semily, a.s. řadí na 8. místo v TOP10 autobusových společností v České
republice. (více informací naleznete na www.csadsm.cz)
3) Kdy jste naposledy použil veřejnou osobní dopravu?

Veřejnou dopravu sem tam využívám z Turnova do Semil a zpět. V letních měsících občas využiji
sezónních autobusů po Českém ráji a Krkonoších a někdy se svezu „konkurenčním dopravcem“,
abych porovnal kvalitu našich poskytovaných služeb. Např. vlakem jsem jel naposledy před 14 dny.
4) V čem vidíte přínos zavedení integrovaného dopravního systému v Libereckém kraji?

Integrovaný dopravní systém pomáhá udržet přitažlivost veřejné hromadné dopravy v konkurenci 
s individuální automobilovou dopravou tím, že umožňuje tvorbu jednotné přepravní sítě z provozně 
a technologicky rozličných druhů veřejné hromadné dopravy. 

Největším přínosem pro cestující veřejnost bude možnost využití jednoho jízdního dokladu v kte-
rémkoli druhu dopravy bez nutnosti nákupu dalšího v případě přestupu.
5) Jaké služby nabízíte vedle veřejné osobní dopravy?

Vedle zajiš�ování běžných linkových spojů se společnost zaměřuje na smluvní přepravu pro výrobní
firmy, České dráhy a na zajiš�ování zájezdů pro různé cestovní kanceláře např. Melissa Travel, Best
tour, Diana, TRIP a další…, k atraktivním partnerům ČSAD Semily, a.s. patří v posledních 3 letech 

i hokejový klub HC Bílí Tygři Liberec, basketbalový tým BK
Kondoři apod. Dále poskytujeme služby v doprovodných ak-
tivitách souvisejících s autobusovou dopravou a to v ob-
lastech: opravárenství, prodej pohonných hmot a to jak vel-
koobchod tak i maloobchod na našich čerpacích stanicích 
v Semilech, Jilemnici, Rokytnici a Hořicích, dále prodej a ser-
vis pneumatik, náhradních dílů a materiálů, emise vzně-
tových motorů, metrologické středisko na měření, seřizová-
ní a montáž elektronických a nově i digitálních  tachografů.
V loňském roce jsme získali obchodní zastoupení na servis
a opravy busů Karosa a SOR.  V současné době jednáme
s Českou pojiš�ovnou, abychom se stali jejím smluv-
ním partnerem pro lepení čelních skel všech osobních i užit-
kových automobilů. Jako jednu z posledních aktivit bych
jmenoval ekologickou likvidaci osobních i užitkových vozidel
v Jilemnici se sběrnými místy v našich střediscích…

Od ledna 1998 našim zákazníkům také  nabízíme i služby naší cestovní agentury Europa v Hořicích.
Naše středisko Lázně Bělohrad poskytuje ubytovací a stravovací služby, rovněž zde zajiš�ujeme auto-
školu a jiná školení řidičů z naší i z jiných firem. Lázeňský hotel je v provozu po celý rok, má 55 lůžek,
restauraci, stylový salónek, monumentální sál s kapacitou 120 míst a výbornou domácí kuchyni. Na
závěr této odpovědi mohu říci, že nedopravní aktivity představují cca 50 % z celkových výnosů spo-
lečnosti, a proto jim věnujeme nemalou pozornost, resp. je neustále rozvíjíme…

6) Co děláte pro zlepšení kultury cestování?
Jedním z našich cílů je, aby cestující veřejnost vnímala veřejnou dopravu jako kvalitní službu, s tím

úzce souvisí obnova vozového parku a profesionální vystupování našich zaměstnanců na všech úrov-
ních …

Jak jsem již výše uvedl, průměrné stáří všech autobusů naší společnosti je okolo sedmi let. Nové
vozy kupujeme každý rok, a to opravdu ve velkém množství. Např. v roce 2005 jsme zakoupili 18
nových busů, loni jsme pořídili dokonce 22 nových strojů v celkové hodnotě cca 60 mil. Kč. Jedním 
z těchto autobusů je bus vyrobený českou společností Tedom. Tento autobus je prvním typem auto-
busu, který je poháněn stlačeným zemním plynem (CNG). Autobus  funguje  jako příměstský / 1. a 2.
v ČR v naší a.s. / a aktuálně je nasazen na linku ze Semil do Lomnice nad Popelkou a Liberce, resp.
Jilemnice - Hradec Králové. Pro letošní rok jsme si stanovili plán na nákup minimálně 45 autobusů 
(z toho např. 15 vybavených klimatizací, 2 na CNG, 1 nízkopodlažní) v celkové hodnotě cca 160 mil. Kč.  

V rámci odborných školení neustále zvyšujeme profesionalitu našich zaměstnanců, pravidelně kon-
trolujeme kvalitu služeb poskytovaných naší společností např. na autobusových nádražích apod., kdy
nejlepší devizou je vždy spokojený zákazník…
7) Co děláte pro ekologii?

První autobus poháněný stlačeným zemním plynem (CNG) provozujeme již od roku 2004, v sou-
časné době máme již sedm takovýchto autobusů. Většímu rozšíření plynových autobusů zatím brání
nedostatek čerpacích stanic v kraji. Stlačený zemní plyn mohou tankovat autobusy v kraji zatím jen 
v Liberci, po celé republice je pouze jedenáct čerpacích stanic. V letošním roce bychom chtěli vybu-
dovat také novou, v okrese Semily první, komerční plnící stanici pro ekologické autobusy, kterou
budou moci využívat i ostatní užitkové a osobní vozy. Jedná se o důležitý krok, který by zajistil, aby
našich sedm autobusů jezdících na alternativní ekologické palivo mohlo tankovat přímo v našem
semilském středisku. Dosud jsme byli odkázáni na stanici v Liberci, popřípadě v Hradci Králové. 

Vedle autobusů poháněných stlačeným zemním plynem lze náš pozitivní vztah k ekologii dokumen-
tovat i výraznou obnovou vozového parku v posledních 5 letech, kdy nové motory autobusů plní normy
EURO 3 a vyšší. 

8) Čeho jste dosáhl ve své funkci, na co jste nejvíce pyšný?
Hodnocení našich služeb bych raději ponechal na našich zákaznících, příp. objednavatelích našich

služeb. Přesto mne těší, že se v Semilech s necelými 9 tisíci obyvatel podařilo sestavit tým profesio-
nálních lidí, manažerů a ostatních zaměstnanců včetně řidičů, který dokázal, že autobusy naší spo-
lečnosti s velkým charakteristickým a nepřehlédnutelným logem jsou vidět takřka po celé České

INFORMACE Z MHD

ÈESKÁ LÍPA
Zastupitelstvo Města Česká Lípa schválilo v břez-

nu tohoto roku výstupy ze studie „Optimalizace
systému městské autobusové dopravy v České Lí-
pě“. Projekt zpracovala firma OREDO, s.r.o., která
navrhla řešení optimalizace ve čtyřech variantách.
Tyto se od stávajícího systému dopravy liší jednak
trasováním jednotlivých linek a dále rozsahem uje-
tých kilometrů. Trasování linek bylo již navrženo 
s ohledem na uvažované zavedení přestupního tari-
fu a s ohledem na integraci mezi městskou a pří-
městskou dopravou. Jízdní řády jednotlivých linek
byly navrženy v pravidelném taktu, v přestupních
místech na sebe navzájem navazují. Předpokládaný
termín zahájení provozu nového systému městské
autobusové dopravy v České Lípě je 1. ledna 2008.
Pro jeho spuštění je mimo jiné nutno zajistit úpravy
spočívající např. ve zřízení nově navrhovaných zastá-
vek městské autobusové dopravy, osazení dopravní-
ho značení apod.

JABLONEC NAD NISOU
Od 1. května 2007 zavedl provozovatel městské

hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou na žádost
obyvatel v oblasti ul. Lesní, Lesní stezka, Kokonín-
ská, Pod Hájem, Táboritská a Raisova novou okruž-
ní linku č. 19. Na tuto linku, která spojuje danou
oblast s centrem města, jsou vypravovány dva spoje
v dopoledních hodinách vedené malokapacitním
autobusem z důvodu šířkově nevhodných komunika-
cí pro provoz klasických autobusů. Tato linka je ve
zkušebním provozu do konce měsíce srpna. Poté
dojde k vyhodnocení a v případě zájmu cestujících 
i k rozšíření počtu spojů na lince. 

Na základě požadavku členů organizací tělesně
postižených byl navýšen počet spojů na okružní lince
č. 16 Centrum - Nemocnice - Centrum s garantova-
ným nasazením bezbariérového vozidla. Přidán byl
jeden spoj v pracovní dny s odjezdem z Kamenné 
v 17:21 hod.

LIBEREC
Od začátku května provozuje Dopravní podnik

města Liberce, a.s. novou posilovou linku č. 58 Ná-
draží ČD - Fügnerova - Přehrada pro dopravu studen-
tů na vysokoškolské koleje v Harcově od rychlíku
R992 z Pardubic. Linka je provozována vždy v den
pracovního klidu před dnem školního vyučování a od-
jíždí z výchozí zastávky v 20:05 hod. Tento spoj mo-
hou využít i cestující přijíždějící na liberecké autobu-
sové nádraží před 20. hodinou. Jedná se o linky 
z Prahy, Mladé Boleslavi a Nového Boru.

Od pondělí 14. května začala mezi Jabloncem nad
Nisou a Libercem jezdit tramvajová linka č. 11 opět
ve čtvrthodinovém intervalu, a to v pracovní dny od
rána až do večerních hodin. Stalo se tak po dohodě
Města Jablonce nad Nisou s Dopravním podnikem
města Liberce, a.s. K rozšíření četnosti spojů došlo
i v sobotu mezi 8. a 18. hodinou a v neděli v odpo-
ledních hodinách. Obnoveno bylo rovněž i zajíždění
této tramvajové linky do zastávky Viadukt v ranních
hodinách v pracovní dny a sobotu a dále v neděli 
v ranních a podvečerních hodinách. Tímto opatře-
ním je zajištěna návaznost na vlakovou a autobuso-
vou dopravu v Liberci.                                           [VP]

Autobus MHD v Èeské Lípì

Ing. Roubíèek jako øidiè 
dálkového autobususu Man

Pokraèování na str. 3


