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Abstrakt  
 

Diplomová práce „Řidič, ten tvrdý chleba má: Proměny podmínek života a práce 

autobusů městské hromadné dopravy v Praze.“ se snaží prostřednictvím metody orální 

historie v komparaci se sekundární literaturou a archivním materiály, přiblížit práci řidičů 

autobusů městské hromadné dopravy v Praze v období tzv. Normalizace a Transformace.  

Práce se zaměřuje na řidiče Dopravního podniku Prahy, kteří pracovali v garážích 

Dejvice a Řepy. Autor pomocí získaných orálně historických rozhovorů a psaných 

dokumentů zkoumá, jakým způsobem se profese změnila za posledních čtyřicet let. Na 

základě svého badání dochází k závěru, že z dominantní pozice vůči cestujícím a 

dopravnímu podniku, v současnosti řidiči zaujímají zcela opačnou roli.  

Téma práce je nejen obohacující z perspektivy jednotlivých životních osudů, ale také 

nám umožňuje otevřít témata, týkající se vlivu moderních technologií na práci obyčejných 

lidí. Diplomová práce pomáhá přiblížit práci a život řidičů autobusů, ale zároveň ukazuje i 

proměny přijímaní této profese v samotné české společnosti.  

 

Klíčová slova: 

Dopravní podnik, Řidič autobusu, Garáže Dejvice, Garáže Řepy, Normalizace, 

Transformace.  
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Abstract  
 

The master´s thesis "Řidič, ten tvrdý chleba má (describing how hard life the driver 

has): Changes of the life and work conditions of public transport bus drivers in Prague" tries 

to bring closer the work of public transport bus drivers in Prague in the period called 

Normalization and Transformation on the basis of the oral historical method in comparison 

with secondary literature and the archival research. 

The thesis focuses on the Prague Public transport Company drivers who worked in 

Dejvice and Řepy garages. Through obtaining the oral history interviews and the written 

documents, author explores how the profession has changed over the last forty years. Based 

on his research, he concludes that drivers dominant position in respect of passengers and the 

transport company turn into a completely opposite role at present. 

The topic of the thesis is not only enriching us from the perspective of individual 

fates but it also allows us to open the topics regarding the impact of the modern technologies 

on the work of ordinary people. The master´s thesis helps to understand the bus driver work 

and life but also shows the transformation of understanding this profession in the Czech 

society itself. 

 

Keywords:  

Transport company, Busdriver, Garage Dejvice, Garage Řepy, Normalization, 

Transformation.  
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Úvod  
 

Diplomová práce představuje povolání řidičů autobusů městské hromadné dopravy 

v Praze se zaměřením na garáže Dejvice a Řepy. Zejména pak mapuje vývoj a proměny 

jejich profese. Pátrá po motivacích k pracovnímu zařazení v této oblasti a popisuje 

každodenní život řidiče v období tzv. „normalizace“ v osmdesátých letech až do současnosti. 

Zároveň hledá odpovědi na otázky, jaké výhody či negativa povolání přinášelo.  

Proč jsem si zvolil téma, které se věnuje řidičům autobusů? Dá se říci, že téma si 

našlo mne. Diplomovou práci jsem měl původně zaměřenou na brannou povinnost, ale na 

poslední chvíli jsem téma změnil. Můj kolega z práce, zcela náhodou hovořil o tom, že jeho 

otec jezdí u Dopravního podniku přes 25 let. Podobně jako můj otec, který zde pracoval 

okolo 30 let. Shodou okolností se mi naskytla možnost, abych pronikl do prostředí řidičů 

autobusů. Oba dva řidiči mi mohli poskytnout cenné kontakty a poznatky, které bych těžko 

získával z archivů. Moje domněnka se potvrdila, když jsem od jednoho z tazatelů dostal 

kontakt na stránky www.citybus.cz, respektive na pana Bechyňu. Pan Bechyňa mi doporučil 

i domluvil rozhovory s dalšími řidiči. Většina řidičů neměla důvěru k rozhovorům, ale pan 

Bechyňa jako garant, že rozhovory jsou určeny pro vědecké účely, tento prvotní pocit 

odstranil. Zbytek už byl na mne. 

Studie je rozdělena do jedenácti částí. V úvodu je popsána metodologie; v následující 

části je v krátkosti popsán vznik pražského dopravního podniku, který se dále detailněji 

věnuje historii garáží Dejvice a Řepy, od 30. let 20. století do současnosti. V hlavní části 

textu bude čtenář v jednotlivých tematických podkapitolách seznámen s vybranými 

dimenzemi povolání v období tzv. normalizace s navazujícím popisem změn, které do těchto 

dimenzí vneslo období transformace. Pozornost je především věnována otázce, jak se život 

řidičů autobusů formoval v průběhu let a jaké změny se zde za několik desítek projevily. 

V závěru uvádím odpověď na otázku, jakým oblastem svého pracovního života pamětníci 

přikládali nebo přikládají největší význam, a v čem se profese za přibližně čtyři desítky let 

změnila.1 

  

                                                           
1 Práce se drží zažitého pojmu „normalizace“ jako označení pro období mezi lety 1968-1989. „Transformace“ 

v práci navazuje na období po roce 1989 a je snahou, jak zmapovat nejnovější část soudobých dějin. V práci 

je ohraničena rokem 1989 až po současnost. 

http://www.citybus.cz/
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1. Metodologická část 
 

Výběr tématu byl ovlivněn mým vztahem k této profesní skupině, čímž byl souběžně 

ovlivněn i můj osobní přístup k narátorům a narátorce. Můj otec pracoval u Dopravního 

podniku od mého narození, takže i mé první vzpomínky se vztahují k autobusům i samotným 

řidičům. Přesto jsem tyto vzpomínky v dospívání vytěsnil a přestal se zajímat o cokoliv, co 

bylo spojené s prací mého otce. Až postupem času, kdy jsem získal jakýsi nadhled, jsem se 

cítil připraven, že bych se mohl vrátit ke svým „kořenům“ a nekriticky přistoupit k tématu 

věnovanému řidičům autobusů. Důležité bylo si svojí subjektivitu neustále uvědomovat a 

vědět, kde ovlivňuje rozhovor, potažmo celou práci. V jistém smyslu bylo výhodou, že jsem 

za ta léta zapomněl skoro vše, nebyl jsem zahlcen informacemi, které by mě mohly 

ovlivňovat. Jediná věc, co mi z minulosti zbyla, byl předsudek, který jsem o řidičích měl a 

jenž se po rozhovorech postupně vytrácel.  

 

1.1 Zhodnocení využitých pramenů 

 

Sekundární odborná literatura věnovaná přímo řidičům autobusů neexistuje. O něco 

málo lepší situace je u publikací věnovaných autobusové dopravě. Jedná se o dvě publikace 

využité v diplomové práci, které se týkají přímo dejvických a řepských garáží. Třetí a 

poslední monografie se zabývá historií celého Dopravního podniku. Zde je autobusová 

doprava zmíněna okrajově. Jako stěžejní zdroj informací se nakonec ukázaly rozhovory 

s narátory, které jsou základním stavebním kamenem celé práce.  

 

1.1.1 Archivní prameny 

 

Jako problematický zdroj informací se ukázaly i archivní zdroje, které nejsou 

zpracované nebo vůbec neexistují. Jedná se o jediný archiv, Archiv Dopravního Podniku 

Prahy (dále jen Archiv DPP). 

K mému velkému překvapení nejsou dokumenty týkající se autobusové dopravy 

zpracované. Nejsou řazeny do fondů, balíků, kartonů, svazků nebo do archivních jednotek. 

Musel jsem vzít za vděk dokumenty, které k dispozici byly, a jež jsem dostával na stůl podle 

toho, co se podařilo najít, aniž by sami zaměstnanci archivu věděli, co se v nich nachází. 
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Například materiály z první poloviny 90. let zcela chybějí nebo se je ještě nepodařilo najít. 

Z archivu DPP v diplomové práci využívám náborové materiály, komplexní rozbory 

činnosti a hospodaření od roku 1970 až do roku 1989, provozní ustanovení z roku 1930, 

kolektivní smlouvu z roku 1989, atd. Náborové letáky a reklamní předměty z období před 

rokem 1989 jsou archivovány v krabicích označených jen léty, kdy se používaly. Navíc byly 

promíchané s předměty od jiných částí dopravního podniku, jako je metro, tramvaje, atd. 

Archiválie týkající se metra nebo tramvají jsou přehledně evidovány. Přesto jsem v archivu 

našel materiály, které jsem zde hledal. Zejména se jednalo o Komplexní rozbory činnosti a 

hospodaření za roky 1970-1989.2 Mezi další důležité dokumenty patřil Rozbor hospodaření 

za rok 19893, Desatero řidiče4 nebo Provozní ustanovení pro šoféry autobusů a nákladních 

automobilů hlav. města Prahy5, kterým se řídili řidiči ve 30. letech 20. století. Dnes je tento 

dokument nahrazen předpisem D1/3. 

 

1.1.2 Literatura 

 

Z historického hlediska je téma věnované autobusové dopravě zpracováno 

především ve formě přehledových publikací, které se věnují jednotlivým autobusovým 

garážím nebo městské hromadné dopravě v širším kontextu.6 Všichni narátoři pracovali ve 

stejných garážích, proto jsem se zaměřil na jejich historii. Je to i z toho důvodu, že kdybych 

chtěl popsat historii autobusové dopravy v hlavním městě od jejího počátku, rozsah 

diplomové práce by mi nestačil. Historii dejvických7 a řepských8 garáží jsou věnované dvě 

studie, obě jsou zakončené rokem 2002, tedy v době, kdy ještě garáže Dejvice existovaly. 

Studie jsou cenné pro svůj přesný popis, jak jednotlivé garáže fungovaly, jaké nedostatky 

měly a jaké plány s nimi Dopravní podnik měl. Velmi zajímavé je, že se obě garáže navzájem 

ovlivňovaly, což bylo způsobené tím, že se nacházely v „těsné“ blízkosti.9 Jejich společný 

                                                           
2 Archiv DPP: DP hl. m. Prahy Autobusy. Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1970, 1971, 1972, 

atd.  
3 Archiv DPP: DP hl. m. Prahy, koncernová účelová organizace: Rozbor hospodaření za rok 1989. 
4 Tento dokument je zajímavý z hlediska, jak si Dopravní podnik představuje ideálního řidiče autobusu. Archiv 

DPP: Desatero řidiče.  
5 Archiv DPP: Provozní ustanovení pro šofery autobusů a nákladních automobilů hlav. města Prahy. Praha, 

Správní rada elektrických podniků hlav. města Prahy 1930. 
6 Například In: Pavel Fojtík: Historie městské hromadné dopravy v Praze. Praha, Dopravní podnik hlavního 

města Prahy 1995. 
7 Pavel Fojtík: Garáž Dejvice 1932-2002. Praha, Dopravní podnik hlavního města Prahy 2002. 
8 Pavel Fojtík: Garáž Řepy 1982-2002. Praha, Dopravní podnik hlavního města Prahy 2002. 
9 Obě autobusové garáže byly na Praze 6. 
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osud se projevil v několika ohledech. Jednak garáže Řepy vznikly v roce, kdy garáže Dejvice 

slavily 50. let od svého vzniku10. V roce 2004, kdy byly dejvické garáže uzavřeny, přešla 

většina techniky i řidičů do Řep. Publikace jsem mimo jiné využil i k popisu těchto událostí. 

V diplomové práci využívám k dokreslení dobových reálií monografie zabývající se 

tzv. normalizací a transformací, jako například publikace Hospodářské a sociální dějiny 

Československa 1918-199211 od Václava Průchy a spol. Publikace například skvěle 

posloužila k popisu šedé ekonomiky v 70. a 80. letech, kterou jsem popsal v části věnované 

„šmelině“. Mezi další dílo, které mě hodně inspirovalo, patří Příběhy (ne)obyčejných 

profesí12, podle mého názoru stěžejní dílo, nejen pro českou orálně historickou obec. Zde se 

jednalo o zajímavý sociologický vhled do jednotlivých profesí, který byl do značné míry 

podobný zkušenostem narátorů, se kterými jsem hovořil13. V neposlední řadě musím 

vyjmenovat i další monografie, jako například kniha Dvě století střední Evropy od Jana 

Křena, která je zajímavá pro svůj komplexní výklad sociálních a ekonomických dějin 

Československa ve 20. století.14 V části, kde hovořím o boji proti konzumaci alkoholu na 

pracovišti, používám monografii Jiřího Knapíka a Martina France „Průvodce kulturním 

děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967.“15 k dokreslení tehdejších reálií. 

K popisu politických souvislostí mimo jiné využívám knihu Československo v proměnách 

komunistického režimu16 od autorů Jana Rataje a Přemysla Houdy. 

 

1.1.2 Ostatní zdroje 

 

Orálně historické rozhovory však nejsou jediným pramenem, který v práci využívám. 

Diplomová práce se opírá o dobový tisk či filmová a televizní díla. U filmových materiálů 

je problematické, že se jich omezené množství zabývá povoláním řidiče autobusu. Podařilo 

se mi objevit jen 3 díla, kde je tato profese zmíněna. Jedná se o „Chalupáře“, „Výsledek 

testu“ a „Účastníci zájezdu“. Přestože jich je málo, jsou zajímavé svým časovým odstupem, 

                                                           
10 Když se řepská garáž otevírala, přesunula se část dejvického vozového parku právě sem.  
11 Václav Průcha a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 2. díl, období 1945-1992. 

Brno, Nakladatelství doplněk 2009. 
12 Miroslav Vaněk – Lenka Krátká: Příběhy (ne)obyčejných profesí. Praha, Nakladatelství Karolinum 2014. 

13 Především část věnovaná hasičům a vojákům z povolání. 

14 Jan Křen: Dvě století střední Evropy. Praha, Argo 2005. 
15 Jiří Knapík – Martin Franc a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-

1967. Praha, Academia 2011. 

16 Jan Rataj – Přemysl Houdal: Československo v proměnách komunistického režimu. Praha, Nakladatelství 

Oeconomica 2010. 
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který nám ukazuje postupnou proměnu vnímání profese řidiče ve společnosti. Další 

zajímavou sondou do života řidiče autobusu, je pořad české televize „před 25 lety“, který 

ukazuje problémy, se kterými DP bojoval v 80. letech. 

Dále v práci využívám časopis Dopravního podniku, který je volně přístupný na 

internetu (DP Kont@kt) a i výroční zprávy od roku 2000, které jsou také dostupné na 

webových stránkách DP. V časopise je například popsáno, jak garáže Dejvice ukončily 

činnost. Využívám i materiály, které prezentoval dopravní podnik v minulých letech na 

dnech otevřených dveří, jež však nejsou volně dostupné. V neposlední řadě používám i 

aktuální dokumenty, kterými se řidiči Dopravního podniku řídí, jako například kolektivní 

smlouva z roku 201517 nebo předpis D1/318. Ohledně měření standardů kvality v dopravním 

podniku cituji z jejího interního dokumentu Standardy kvality služby. Výsledky měření 

v provozu autobusů 3. čtvrtletí 2015.19 

 

1.2 Orální historie 

 

Období normalizace a transformace jsou dvě dosti široká historická období. V rámci 

diplomové práci vnímána především optikou životních příběhů a vzpomínek řidičky a řidičů 

autobusů městské hromadné dopravy v Praze. K diplomové práci je nahráno 9 rozhovorů. 

Každý rozhovor trvá v průměru 55 minut, celkově je nahráno přibližně 495 minut 

životopisně strukturovaných vyprávění. Rozhovory jsou realizovány metodou orální historie 

ve schématu: jedno strukturované životní vyprávění, kdy narátor začíná hovořit o svém 

životě20 a pokračuje více tematicky zaměřený, reflektující jednotlivá badatelská témata. 

K této formě rozhovoru jsem přistoupil, protože narátoři vesměs pokračují v práci u DP a 

zprvu bylo těžké prolomit jejich nedůvěru. To je znát i na jejich životopisných vyprávěních, 

která jsou velmi stručná. Přímé citace jsou v rozhovorech upravené stylisticky i gramaticky 

takovým způsobem, aby nebyl pozměněn jejich význam ani osobitost sdělení, zároveň aby 

netrpěla srozumitelnost psaného textu. Proto jsou například vynechány opakující se výrazy, 

vatová slova, nedokončené věty, atd. Všechny rozhovory jsou uskutečněny podle etického 

                                                           
17 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2017. 

18 Provozní předpis D1/3: Dopravní a návěstní předpis pro autobusy z roku 1999. 
19 Standardy kvality služby. Výsledky měření v provozu autobusů 3. čtvrtletí 2015. 
20 Miroslav Vaněk – Pavel Můcke: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha, Fakulta 

humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR 2011, s. 

126-128.  
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kodexu České asociace orální historie. Ve dvou případech jsou narátoři anonymizováni (v 

tomto případě jsou uváděny jen iniciály jejich jména). Rozhovor je anonymizován na 

základě dohody mezi tazatelem a narátorem, jelikož se sám narátor obával, že rozhovor může 

být v budoucnu použit proti němu. Druhý rozhovor je anonymizovaný z mého vlastního 

přesvědčení, protože tazatel pracuje u dopravního podniku a některé části rozhovoru můžou 

být problematické z hlediska přístupu k profesi řidiče.  

Jelikož neznám prostředí řidičů autobusů natolik, abych předem určil, která témata 

jsou relevantní, rozhodl jsem začít bez konkrétního výběru otázek. Jednalo se o mojí výhodu, 

ale i nevýhodu zároveň. Výhodou bylo, že jsem jako nezasvěcený pozorovatel mohl narazit 

na hypotézy, které by někdo znalý mohl přehlédnout. Negativem bylo, že jsem si pletl 

některé technické věci, které byly pro narátory důležité a musel jsem tak pracovat i s pocitem 

trapnosti, když se mi něco takového povedlo. Velmi hákliví byly řidiči na slovo „benzín“, 

protože jsou autobusy naftové. Až u pátého rozhovoru se mi povedlo použít správný výraz. 

Jako prvního narátora jsem si záměrně vybral svého otce, protože jsem tušil, že bude ke mně 

otevřenější a já bych zde mohl narazit na témata, která bych v dalších rozhovorech rozvinul. 

První rozhovor probíhal volnějším způsobem, kdy jsem měl jednoduché schéma obecných 

otázek. Jakmile jsme dokončili část věnovanou osobnímu životu, přešli jsme k části 

věnované jeho profesi. Zde jsem volil otevřené otázky, které měli za cíl narátora rozpovídat. 

Použil jsem otázky typu: „Kdy začal pracovat u DP?; Jak se k DP dostal?; Jaké výhody a 

nevýhody práce měla?; atd.“.21 Poté jsem rozhovor analyzoval a začal vytvářet hypotézy a 

domněnky, které jsem přidal do nově vypracovaného schématu otázek. V rozhovorech jsem 

objevil a následně se zaměřil na tzv. „šmelinu s naftou“, „mazáctví“ a dichotomii „My Vs. 

Oni“ (vůči čemu se řidiči vymezovali nebo vymezují). U čtvrtého rozhovoru jsem narazil na 

zajímavou skutečnost, kterou jsem přehlédl. Všichni narátoři pracují nebo pracovali u garáží 

Řepy, přičemž 6 pamětníků přešlo z garáží Dejvice.  

  

                                                           
21 Miroslav Vaněk – Pavel Můcke: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, s. 149. 
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2. Narátoři 
 

V rámci diplomové práce jsem uskutečnil devět rozhovorů s devíti pamětníky. Jedná 

se o jednu ženu a osm mužů. Hlavním kritériem výběru narátorů je výkon povolání řidiče 

autobusu u dopravního podniku hl. města Prahy. Část narátorů nastoupila k DP už v období 

normalizace, respektive jich bylo šest. Zbylí tři nastoupili v období transformace. Narátoři 

se narodili v rozmezí 50. – 70. let 20. století, proto zde můžeme hovořit o jistých generačních 

rozdílech. Významný životní mezník, jakým byl nástup k Dopravnímu podniku, tak 

nadpoloviční většina prožila na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Vzorek lze 

označit za homogenní i s ohledem na dosažené vzdělání: nevyskytuje se zde žádný 

vysokoškolák, dva narátoři vystudovali střední školu, jeden vychodil základní školu a 

zbylých šest narátorů je vyučených. Všichni narátoři a narátorka, pokud jde o pracovní 

zařazení, pracovali nebo nadále pracují jako řidiči autobusů. 

Celkově jsem oslovil devět narátorů a všichni mi dali svolení k nahrání rozhovoru, 

100% úspěšnost přisuzuji k několika skutečnostem. Jednak díky roli „Gatekeeperů“, kteří 

sloužili jako garant, že rozhovory nebudou zneužity. Jedním byl můj otec a druhým pan ing. 

Petr Bechyně. Za druhé jsem použil metodu „snowball sampling technique“ (nabalování 

sněhové koule)22, kdy mi ostatní narátoři dali kontakt na ostatní řidiče (jeden z narátorů mi 

například dal kontakt na pana Bechyňu). Narátory jsem kontaktoval nejprve na email, kde 

jim poslal krátkou anotaci diplomové práce spolu s menším okruhem otázek, aby si mohli 

udělat orientační představu. Poté jsem narátorům zavolal a zeptal se jich, zdali by souhlasili 

s rozhovorem. Někteří reagovali, že jejich život není zajímavý natolik, aby mohli poskytovat 

rozhovor. Reagoval jsem uklidněním, že jejich obavy chápu, ale že si myslím opak. Pak jsme 

se domluvili na termínu schůzky. 

Další zajímavý faktor představoval můj věk. Rozhovory jsem vedl s řidiči, kteří byli 

o několik desítek let starší než já a většinou rozhovor probíhal v rovině, kdy otec mluví se 

synem. Aniž by se jednalo o záměr nebo o něco špatného, v rozhovorech mě většinou 

poučovali nebo trpělivě vysvětlovali, jak to „tenkrát chodilo“. Já jsem svojí roli akceptoval 

a věděl o ní po celou dobu diskuze s narátory. Svým způsobem problematický mohl být můj 

                                                           
22 Ibid, s. 140. 
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rozhovor s otcem, kterého jsem se obával nejvíc. Jak už jsem několikrát zmínil, bylo důležité 

si uvědomovat svojí subjektivitu, aby nenarušila samotný rozhovor.23 

Rozhovory byly v některých případech ovlivněny i místem, na kterém probíhaly. 

Dva rozhovory jsem uskutečnil v autě, přičemž jeden byl v kabině nákladního auta, kdy se 

okolo nás stavělo. Rozhovor narušovala například sbíječka nebo okolo projíždějící těžká 

technika. Tři rozhovory proběhly u narátorů doma. Zde narátoři působili uvolněně, což se 

projevilo i na výsledných rozhovorech, které byly delší než ostatní a byly zde větší detaily. 

Tři rozhovory proběhly v restauraci. Zde jsem více vnímal ostych, ať už můj nebo narátorů, 

protože jsme byli obklopeni neznámými lidmi. Další negativní stránkou bylo, že zde byl 

větší hluk, který při následném přepisu způsoboval značné obtíže. Některé pasáže byly 

naprosto nesrozumitelné i při několikerém přehrání. Jeden z rozhovorů byl pro mne značně 

nepříjemný. Narátor měl s sebou malou dceru a měl málo času, protože čekal, až si bude 

moci vyzvednout syna z kroužku. V blízkosti školy byla poliklinika, kam narátor navrhl, 

abychom zašli a rozhovor zde uskutečnili. Rozhovor mi byl nepříjemný, protože okolo nás 

neustále chodily sestřičky nebo doktorky. Navíc sám narátor poznamenal, že vypadáme jako 

bezdomovci, kteří se sem přišli zahřát, což mě vyvedlo z konceptu a nedokázal jsem se 

soustředit. Rozhovor byl velmi krátký, ale i přesto jsem zde našel několik velmi zajímavých 

postřehů, které mají v diplomové práci významné místo. 

Počet narátorů sice není natolik reprezentativní, aby umožňoval zobecnění. Také 

nelze říci, že by rozhovor poskytli jedinci, kteří svojí práci prováděli s nechutí a neradi na ní 

vzpomínají. Podobné myšlenky a názory se v rozhovorech objevovaly, ale přesto zde 

převládal opačný pocit. Narátoři vesměs vzpomínají s jistou nostalgií na svojí práci a spíše 

zde převládal pozitivní nádech těchto vzpomínek. Podobné myšlenky jsou z části ovlivněny 

věkem narátorů, kdy jsou někteří v důchodu nebo se důchodovému věku blíží. Vzpomínky 

na nástup do dopravního podniku je spojen i s dobou, kdy byli mladí. Přesto se domnívám, 

že shromážděné životní příběhy umožňují nahlédnout do života příslušníků této profese a 

udělat si představu, jak se vztahovaly k proměnám v jejich oboru a společnosti vůbec. 

  

                                                           
23 Valerie Yow: Recording Oral History. Thousand Oaks, Sage 1994, s. 253-276. 
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3. Historie DP 
 

3.1 Historie  

 

Historie dopravního podniku v hlavním městě se datuje na konec 19. století. Do roku 

1897 byla provozována veřejná hromadná doprava v Praze výhradně soukromými podniky. 

Zásadní vliv na vznik městské dopravy pod záštitou vedení města, byl návrh starosty města 

Královské Vinohrady na zřízení parní tramvaje, která by Vinohrady propojila s Prahou. 

Návrh neměl zpočátku úspěch, proto se začala budovat tramvaj bez účasti Prahy. Ta se 

připojila až postupem času prostřednictvím podniku Pražské obecní plynárny, který 

vlastnila. Dne 1. září byl na základě usnesení městské rady zřízen nový subjekt Kancelář 

městských elektrických podniků, který o dva roky později vešel ve známost jako Elektrické 

podniky král. hlavního města Prahy. Podnik fungoval pod různými názvy do roku 1991, kdy 

se dopravní podniky změnily na akciovou společnost. Pro diplomovou práci jsou však 

nejdůležitější garáže Dejvice a Řepy, než samotná historie dopravního podniku. Proto práce 

pokračuje jejich historií propojenou se vzpomínkami jednotlivých narátorů.24  

 

3.2 Historie garáží Dejvice 

 

Před rokem 1930 existovaly v Praze dvě garáže, jedna v Rustonce a druhá na 

Pankráci. Elektrickým podnikům, které měly na starost autobusovou dopravu v Praze, bylo 

jasné, že vývoj městské dopravy dozná v blízké době značných změn v podobě rychlého 

rozvoje a stávající kapacity dvou garáží nebudou dostačovat. Představitelé Elektrických 

závodu měli představu, že dopravu v Praze bude zajišťovat rozsáhlá sít diametrálních 

autobusových linek, které budou propojovat okrajové protilehlé čtvrtě s centrem města. 

V roce 1929 se vedení Elektrických podniků rozhodlo zabývat otázkou výstavby nových 

garáží, které by byly odlišné od stávajících, protože měly být stavěny jako samostatné 

prostorové objekty mimo stávající areály tramvajových vozoven. Místa, vhodná pro stavbu 

nových garáží, byla tři. První se nacházelo na Pankráci, druhé ve Vysočanech na obecní 

pozemku bývalého smetiště a třetí bylo v Dejvicích. Správní rada se nakonec rozhodla zvolit 

                                                           
24 Pavel Fojtík: Historie městské hromadné dopravy v Praze. Praha, Dopravní podnik hlavního města Prahy 

1995, s. 27-32. 
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pozemek v Dejvicích a stavba byla povolena 30. dubna 1929 Státní regulační komisí, kterou 

o čtyři měsíce později schválil živnostensko-právním povolením Magistrát hlavního města 

Prahy. Práce na nových garážích v Dejvicích začaly 31. března 1930.25  

 Dejvické garáže měly být výrazně větší, než dvě stávající. Základním bodem celého 

autobusového areálu se stala garážovací hala, která byla rozčleněna do dvou hlavních, od 

sebe částečně oddělených prostorů, tzv. dvorany a umývárny vozů. Dne 19. prosince 1932 

byl zahájen provoz garáže Dejvice. Současně s otevřením bylo ukončeno garážování 

autobusů v karlínské Rustonce, kde se měly provádět jen větší opravy. Stěhování autobusů 

mělo dvě etapy. První začala v brzkých hodinách 19. prosince, kdy vyjely autobusy z garáží 

v Rustonce a na konci dne zatahovaly do Dejvic. Během dne se přestěhovali i pracovníci 

údržby. Následujícího dne už autobusy vyjížděly z Dejvic. Druhá etapa proběhla 22. 

prosince, když se přestěhovala část autobusů z garáží Pankrác do Dejvic. Dne 23. prosince 

1932 už byly dejvické garáže v plném provozu. Garážovalo zde sedmdesát šest autobusů a 

šest vyhlídkových autokarů. V garážích bylo zaměstnáno šedesát pět osob, někteří 

v nepřetržitém provozu. V prosinci 1932 vypravovaly pražské autobusové garáže sedmnáct 

linek. Na čtyřicet sedm vypravených dejvických autobusů připadalo přibližně dvě stě 

padesát provozních pracovníků (řidičů a průvodčích). Pro pankrácké garáže bylo potřeba o 

polovinu méně.26   

 V roce 1938 došlo k dočasnému omezení autobusové dopravy v Praze kvůli 

všeobecné mobilizaci. Od 17. září byl provoz postupně omezován, až došlo 24. září 

k úplnému zastavení na devíti denních linkách a všech pěti nočních. Z úsporných důvodů 

byl 1. října 1938 úplně zastaven provoz v dejvických garáží a vypravovalo se jen z garáže 

Pankrác. Není přesně známo, kdy byl provoz garáží opět spuštěn. Jisté je, že už od 6. října 

byly na linky vypravovány autobusy v omezeném počtu, který se v následujících dnech 

zvyšoval. Například 20. října bylo vypravováno na padesát tři vozů. V následujícím roce 

bylo vypravování vozů neustále omezováno kvůli nedostatku pohonných hmot. Od 1. října 

1939 se výrazně snížil vypravovaný počet autobusů ze sedmdesáti devíti na třicet šest. 

Během války vyjížděly autobusy nepravidelně a v jiném počtu. Provoz dejvických garáží 

během války narušovala i různá úřední nařízení, jako například garážování nákladní 

automobilů Říšské pracovní služby (Reichsarbeitsdienst). Na sklonku války musely Městské 

podniky pražské (nástupce Elektrických podniků) na příkaz předsedy 

                                                           
25 Pavel Fojtík: Garáž Dejvice 1932-2002. Praha, Dopravní podnik hlavního města Prahy 2002, s. 9. 

26 Ibid, s. 14-21. 
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Raumbewirtschaftungskommision des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren 

od 1. dubna 1945 poskytnout část svých budov pro nouzovou válečnou výrobu firmě A. 

Kepka, což bylo vojenskými úřady nařízené krycí jméno vysočanské letecké továrny Aero. 

Po skončení války firma Aero opustila budovy, které patřily dopravnímu podniku, ale do 

původního stavu byly uvedeny až 23. listopadu 1946.27  

 Úsporné období trvala i řadu měsíců po válce. V roce 1947 předpokládalo vedení 

autobusového provozu, že dejvické garáže nebudou v budoucnu dostatečně využity, protože 

se počítá s menším počtem vypravovaných autobusů kvůli nepříznivému umístění 

v severozápadním sektoru města, což mělo způsobovat zbytečně velký počet naprázdno 

ujetých kilometrů. Ke snížení kapacity autobusů nakonec nedošlo. Naopak došlo 

k opačnému scénáři, kdy se v roce 1948 navýšil počet autobusů, převážně díky dodávce 

nových strojů značky Praga NDO. Na začátku roku 1949 měla garáž Dejvice k dispozici 

osmdesát čtyři autobusů a čtyři autokary. Převládaly benzinové autobusy, kterých bylo 58, 

s naftovým motorem 25. Rozvoj autobusové dopravy v padesátých letech spíše stagnoval, 

než že by se rozvíjel. Autobusová doprava v daném období hrála vedlejší roli, hlavní role 

patřila tramvajové dopravě. Nedostatek vozů se projevil v roce 1955, kdy se konala v Praze 

I. celostátní spartakiáda. Stávající počet autobusů nestíhal odbavovat cestující i cvičence, 

proto musely být zapůjčeny autobusy ze všech koutů republiky. Celkově v padesátých letech 

nedoznala dejvická garáž výraznějších změn.28  

 Na přelomu padesátých a šedesátých let začaly vnikat nové linky, proto se stávaly 

dejvické a pankrácké garáže nedostačující, co se týče prostoru pro nové autobusy. 

Nedostatek místa se řešil odstávkou autobusů v přilehlém okolí garáží. Takový stav byl však 

dlouhodobě neudržitelný, proto začal hledat pražský dopravní podnik možnosti, kde může 

deponovat část autobusů na ohrazených odstavných plochách. Otázkou bylo, kde odstavnou 

plochu vytvořit. Dejvické garáže projevily zájem o pozemek, který se nacházel mezi 

východním okrajem Podbabské ulice (dnes se tato část jmenuje Pod Paťankou) a železniční 

vlečkou do sladovny. Než se převedení pozemku vyřešilo, využívaly garáže Dejvice 

oplocený pozemek v ulici Pod Juliskou č. kat. 2471/, který patřil vojenské správě. Autobusy 

zde mohly parkovat jen v době od 17:00 do 6:00. Pozemek garáže využívaly do roku 1965, 

pak jej musely opustit, protože zde začala výstavba laboratoří ČVUT. Dopravní podnik 

nadále neměl vhodný prostor, kde mohl odstavovat své vozy, proto opět nastal problém, kde 

                                                           
27 Pavel Fojtík: Garáž Dejvice 1932-2002, s. 23-26. 

28 Pavel Fojtík: Historie městské hromadné dopravy v Praze, s. 155-157. 
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budou odstavovány. Autobusy byly od roku 1964 částečně deponovány i v trolejbusové 

vozovně ve Vršovicích. V roce 1965 se dejvické garáže podílely na vypravování dvaceti 

dvou pražských linek (například z garáží Pankrác vyjíždělo dvacet jedna linek). Ve stejném 

roce dostaly dejvické garáže první třídveřové autobusy zcela nové koncepce Karosa ŠM 

11.29  Na vozy typu ŠM vzpomínala část narátorů s nostalgií v hlase. 

„Já bych řekl, že šiml byl šiml, no. Ešemka, ešem 11!“30 

Novým autobusům se muselo přizpůsobit technické zázemí garáží (včetně vybavení 

skladů náhradních dílů, atd.). Částečnou úlevu přineslo v roce 1966 zprovoznění garáží 

Libeň s oddělenou odstavnou plochou pro sto čtyřicet devět autobusů a především nových 

garáží Kačerov, které měly garážovací halu pro devadesát autobusů s odstavnou plochou. 

Přesto se nejednalo o vyřešení všech problémů, které se v předchozích letech nahromadily. 

Došlo jen ke zlepšení nevyhovujícího stavu. Nadále vzrůstal počet autobusových linek, jenž 

byl neúměrný vůči technickému zázemí garáží. Nejkritičtější situace byla v dejvických 

garáží, kterým musela být zřízena odstavná plocha v podobě provizorního parkoviště na 

Strahově u trolejbusové smyčky Stadion Jih. Odstavná plocha měla kapacitu přibližně 

šedesáti pěti autobusů a otevřena byla 21. dubna 1968. Přesto v roce 1969 garážovalo 

v areálu dejvických garáží sedmdesát vozů přímo v hale, dalších čtyřicet bylo deponováno 

ve stísněných podmínkách na dvoře a dalších šedesát tři mimo areál. Taková situace 

znamenala velmi těžké podmínky pro údržbu autobusů.31 

Od roku 1964 probíhala jednání o odstavné ploše, která byla v těsné blízkosti 

dejvických garáží na pozemcích nebo jejich částech č. kat. 2725/1, 2725/2, 2726 a 2727 

přímo proti vjezdu do areálu. Nejproblematičtější jednání probíhala ohledně pozemku č. kat. 

2726, který vlastnily středočeské plynárny. Dopravní podnik musel nabídnout plynárnám 

jiný pozemek, za který by jej vyměnil. K výměně byly využity pozemky na Žižkově. Při 

stavbě odstavné plochy se vyskytly potíže, když obvodní hygienik pro Prahu 6 zamítl svůj 

souhlas s projektovou dokumentací. Obával se, že dojde ke zhoršení životního prostředí 

v zimním období. Dopravní podnik se proti rozhodnutí odvolal a doložil, že počet autobusů 

vypravovaných z garáží se nezvýší a v zimním období nebudou autobusy na parkovišti 

protáčeny, ale jejich motory budou po celou noc spuštěny na volnoběh, tím se zamezí 

hlučnosti. Odstavná plocha Dejvice, určena pro čtyřicet pět autobusů, byla připravena 

                                                           
29 Ibid, s. 166-172. 

30 Rozhovor s P. K (*1951, v DP od 1983) vedl Jakub Sommer, 3. 3. 2016. 

31 Pavel Fojtík: Garáž Dejvice 1932-2002, s. 34. 
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k využívání v polovině roku 1971. Při přejímání odstavné plochy, bylo zjištěno, že pět 

betonových panelů, které tvořilo povrch plochy, bylo poškozených. Než se reklamační řízení 

rozeběhla, bylo vadných 30% panelů. Formálně byla odstavná plocha dopravním podnikem 

převzata v říjnu 1973 a autobusy už nemusely být odstavovány v ulicích. Na začátku 

sedmdesátých let se začala budovat odstavná plocha Suchdol pro dejvické garáže. Jednalo 

se o bývalé hliniště Pražských cihelen v katastrálním území Sedlec (označení Suchdol není 

správné) č. kat. 401, 429 a 430, jižně od Kamýcké ulice. Nová odstavná plocha měla uvolnit 

parkoviště na Strahově, protože se zde připravovala rekonstrukce Spartakiádní ulice. Stavba 

plochy byla zahájena v roce 1970 a dokončena v únoru 1972. Využívat se začala v roce 

1973. Je zajímavé, jak dlouho trvala stavba poměrně jednoduchých odstavných ploch 

(Dejvice patnáct měsíců, Suchdol čtrnáct měsíců).32 Pamětníci, kteří jezdili v dejvických 

garážích, současně vzpomínají, jak byla jedna z linek obtížné sjízdná. Velmi často se stávalo, 

že řidič s autobusem uvízl v tunelu a musel být vyprošťován. 

„…to byl akorát takový blbý tunílek a do dneška je tam, když se sjíždí od vody do 

Šárky, tak tam je ten malý tunílek. Teď už je ten tunílek, ten vjezd do Šárky velký, ale tenkrát 

byl malý, stejně jako je ten, co se z něj z té Šárky vyjíždí. Takže tam jsi musel prostě úplně 

najet až na chodník, tam bylo zrcadlo. Zrcátkem si se musel dotknout toho zrcadla, pak si 

musel stát a úplně jsi vytočil volant a pomalu jsi začal vyjíždět nahoru. A když to dostal 

někdo, kdo tam předtím nikdy nejezdil, tak všichni, co jeli s tebou, jako ti místní z té Šárky, 

tak ty se na to strašně těšili, protože z toho měli velkou zábavu, jestli projedeš nebo 

neprojedeš. Jako co se bude dít. Protože se třeba stalo, že se tam jeden zašpéroval, chvíli 

tam a chvíli zpátky, takže tam zůstal vyset, že nemohl ani tam a ani zpátky. Takže ruce na 

ramena a mastil do garáže, oni museli přivést zvedáky, museli celý autobus zvednout. A ze 

Suchdola ses jiným způsobem nedostal do Prahy, takže tam byla fronta až na Suchdol z jedné 

strany a z druhý pomalu až na Kulaťák. Bylo to docela zajímavý údobí.“33 

 Největší vliv na změnu linek mělo uvádění nových traťových úseků metra do 

provozu. K nejradikálnější změně došlo 13. srpna 1978, den po zahájení provozu linky A. 

Otevření linky A a její vliv na trasu linek si velmi dobře pamatuje i jeden z narátorů. Narátor 

vyhledával delší linky, které byly výrazně zkráceny, jakmile bylo metro A v provozu. 

                                                           
32 Pavel Fojtík: Garáž Dejvice 1932-2002, s. 34. 

33 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
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„Akorát se měnily linky. Z dlouhých linek se stávaly kratší linky, protože se začalo 

metrem, s tím A. Nás ovlivnilo áčko, tu dejvickou provozovnu. Takže se ty linky, který podle 

mě, každý měl rád něco jiného, já jsem měl rád dlouhý linky. Pak se ty linky zkrátily. Podle 

mě to bylo horší jako na ježdění, na ježdění ne, to bylo asi stejný. Ale míň to utíkalo, jo.“34 

 V roce 1932 zahájily garáže Dejvice provoz, kdy se do garáží přestěhovalo vše 

z Karlína (Rustonky) a část vozů z Pankráce. Po padesáti letech provozu zažívají podobnou 

zkušenost, když se otevřely garáže v Řepích. V roce 1982 byly dokončeny nejmladší 

autobusové garáže v Řepích a většina autobusů i zaměstnanců z Dejvic se přestěhovali právě 

sem. Do uvolněné garáže Dejvice se přestěhovala autobusová provozovna Pankrác. Velké 

stěhování proběhlo v sobotu 14. srpna a v neděli 15. srpna 1982. Od pondělí už dřívější 

dejvické autobusy vyjížděly ze svého nového působiště v Řepích a pankrácké vozy 

z Dejvic.35 Nově otevřené garáže v Řepích lákaly řidiče, kteří pracovali v jejich blízkosti. 

Jeden z narátorů přešel z Dejvic do Řep, jakmile měl příležitost. Pro narátora bylo 

pohodlnější, že byla garáž blízko. Například si mohl snadněji zařídit, co potřeboval.  

„Vím, že jsem jednou přijel z dovolený, ale nevěděl jsem, jakou budu mít službu, takže 

jsem volal do garáže a oni nějak neměli čas mě hledat. Takže jsem bydlel na Bílý Hoře a 

garáž byla v Řepích, tak jsem si tam dojel…“36 

 V následujících letech se výrazné změny v dejvických garáží neděly, měnily se jen 

počty a typy autobusů, kvůli čemuž se muselo přizpůsobovat technologické vybavení garáží. 

V roce 1988 v Praze definitivně skončila éra autobusů ŠM 11 a místo nich začaly od roku 

1982 postupně zaujímat výsadní postavení autobusy Karosa B 731 a od poloviny 90. let 

jejich modernější verze B 931. Poměrně dlouho neměly dejvické garáže ve svém zázemí 

kloubové vozy, ačkoliv se kloubové autobusy Ikarus 280.08 vyskytovaly v Praze od roku 

1977. Důvod byl jednoduchý, s kloubovými autobusy se v garážích velmi obtížně 

manipulovalo. První kloubové autobusy se v Dejvicích objevily až na konci devadesátých 

let 20. století. Jednalo se o vozy typu Karosa B 741, které byly z garáží poprvé vypraveny 

v roce 1998. Ve stejném roce získaly garáže i první nízkopodlažní autobusy Karosa City 

Bus. Poprvé byly použity 30. března 1998 na linku číslo 130. 

                                                           
34 Rozhovor s Janem Stehlíkem (*1957, v DP od 1979) vedl Jakub Sommer, 19. 2. 2016. 

35 Petr Bechyně: Dejvické autobusové garáže zrušeny již před pěti lety, 1. díl. In: DP Kont@kt, roč. 12, č. 2 

(únor 2010), s. 12-16. 

36 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
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V devadesátých letech byly provedeny menší úpravy garáží. Patřila mezi ně například 

rekonstrukce kotelny, která byla přestavěna z uhelné na plynovou. V roce 1992 se po 

šedesáti letech uskutečnila rekonstrukce vjezdových vrat haly. Po sedmdesáti letech v roce 

2002 byla obnovena dlažba dvora. Ve stejném roce postihly Prahu silné záplavy, které 

zasáhly i garáže Dejvice. Voda zaplavila část Podbabské a Roztocké ulice a znemožnila 

pravidelné vyjíždění autobusů z odstavné plochy Suchdol. Jediná vhodná náhradní trasa 

vedla přes Lysolaje a Jenerálku. Pravidelný provoz autobusů byl obnoven až po sedmi dnech, 

ve večerních hodinách 19. srpna.37 

 Garáže Dejvice byly nejstarším zařízením svého typu pro autobusy pražské městské 

hromadné dopravy v 21. století a jako jediné pocházely z předválečného období. Byly také 

jedinou garáží odštěpného závodu, která vypravuje autobusy z detašované odstavné plochy. 

V roce 2002 pracovalo v garážích Dejvice na 478 zaměstnanců, přičemž většinu tvořili řidiči 

autobusů (dvě stě devadesát) a pracovníci dílen (devadesát pět). V garážích bylo umístěno 

148 vozů standardní délky a dvacet kloubových.38 I když byly garáže velmi malé, každý 

z narátorů, který za garáže jezdil, na ně vzpomínal podobným způsobem. 

„Tam v těch Dejvicích, to byla paráda, to byla malá garáž a všichni se tam znali, prostě 

takový rodinný to bylo. Člověk začal na dílně, znal dílenský, garáž mistry, šoféry, prostě bylo 

to perfektní…“39 

 Na přelomu tisíciletí se začalo o návrhu jednat na půdě představenstva Dopravního 

podniku hlavního města Prahy na základě výhledu budoucí koncepce Pražské integrované 

dopravy. V následujících pěti letech se předpokládal rozvoj tramvajové dopravy a metra, 

který sebou přinášel omezení nebo rušení linek autobusu. Na základě těchto debat vznikla 

interní studie návrhu na zrušení jedné z pražských autobusových provozoven, která byla 

předána v květnu roku 2000 na generální ředitelství Dopravního podniku. Vypracovaná 

studie porovnávala možnosti úspor při zrušení dvou menších autobusových provozoven, a 

to garáže Dejvice nebo bývalé trolejbusové vozovny ve Vršovicích. V analýze se rozebírala 

i možnost rozdělení autobusů do okolních provozoven.40  

 Na přelomu let 2003 – 2004 byl uveden do provozu nový úsek tramvajové trati 

z Hlubočep na Sídliště Barrandova a také prodloužená trasa linky metra C z Nádraží 

                                                           
37 Pavel Fojtík: Garáž Dejvice 1932-2002, s. 45. 
38 Ibid, s. 43. 
39 Rozhovor s Jaroslavem Kobrem (*1978, v DP od 1999) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 
40 Petr Bechyně: Dejvické autobusové garáže zrušeny již před pěti lety, 1. díl, s. 12-16. 
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Holešovice do Kobylis. V návaznosti na otevření nových úseku tramvají a metra, došlo 

k omezení autobusové dopravy, kdy například prodloužená linka metra C přinesla pokles 

přibližně o dvacet šest kloubových a devět standardních autobusů, které byly nasazovány na 

linky spojující Holešovice se sídlišti Bohnice a Čimice. V létě roku 2004 bylo do sítě linek 

Pražské integrované dopravy nasazeno přibližně o padesát autobusů méně než za stejné 

období v roce 2003. Proto se představenstvo Dopravního podniku hlavního města Prahy 

rozhodlo projednat materiál „Analýza využití vozového parku divize autobusy“. Z materiálu 

jasně vyplývá možnost zrušení jedné autobusové garáže menší velikosti. Rozhodujícím 

argumentem pro uzavření garáže Dejvice bylo, že územní plán hlavního města Prahy již po 

roce 2010 nepočítal s jejím provozem, a proto se vedení DP rozhodlo pro její zrušení. Mezi 

další důležité faktory patřilo, že garáže měly tři kilometry vzdálenou odstavnou plochu 

v Suchdole, která způsobovala potíže s manipulací autobusů. První oficiálnější zpráva, 

kterou dostali zaměstnanci, se objevila v měsíčníku Dopravního podniku „DP Kont@kt“ 

v druhém čísle vydaném v únoru roku 2004. Článek zde popisoval aktuální situaci: „V 

územním plánu hlavního města Prahy, respektujícím i do dlouhodobého výhledu význam 

autobusové dopravy v Praze, jsou stabilizovány všechny autobusové garáže s výjimkou 

garáže Dejvice.“41 

V dubnu téhož roku navštívil dejvické garáže tehdejší generální ředitel Dopravního 

podniku hlavního města Prahy Ing. Milan Houfek. Zúčastnil se mítinku se zaměstnanci 

garáží, kde při dvouhodinovém jednání zaměstnancům vysvětlil budoucí záměr 

představenstva. Poselstvím vedení bylo, že v budoucnu bude převládat tramvajová doprava 

spolu s linkami metra na úkor autobusové dopravy, která bude omezována. Jednání se 

neobešla bez emocí, kdy se někteří ze zaměstnanců dejvických garáží nemohli ztotožnit 

s představou, že jejich garáže budou uzavřené. Ve druhé půlce roku 2004 probíhala 

intenzivní jednání mezi zástupci generálního ředitelství Dopravního podniku a odborovými 

organizacemi, které nesouhlasily s plánovaným záměrem. Přesto se nepodařilo odvrátit 

uzavření garáží, naopak byl schválen příkaz generálního ředitele číslo 11/2004 

„Transformační projekt – změny k 1 říjnu 2004“, kterým se k 31. prosinci 2004 ruší veškerá 

činnost v dopravní oblasti, týkající se provozu garáže Dejvice. V září byl schválen příkaz 

ředitele divize Autobusy číslo 6/2004 o zrušení činností garáže Dejvice týkající se provozu, 

který ukládal pracovníkům dané divize konkrétní postup prací souvisejících s rušením 

v období od 27. září do 31. prosince 2004. Na základě příkazu byly stanoveny přesné 

                                                           
41 Petr Bechyně: Dejvické autobusové garáže zrušeny již před pěti lety, 1.díl, s. 12-16. 
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převody autobusů i řidičů do ostatních garáží, které byly rozděleny do tří základních etap. 

Každá etapa se měla uskutečnit v posledních měsících stanoveného roku. Jednalo se vždy o 

první sobotu v měsíci, tj. 2. října, 6. listopadu a 4. prosince 2004. Za realizaci etap podle 

stanoveného harmonogramu byl odpovědný Milan Hrnčíř, vedoucí dejvické provozovny 

jednotky Provoz Autobusy a za technickou oblast pan Josef Tůma, vedoucí dejvické 

provozovny jednotky Správa vozidel Autobusy.42  

Jako komparaci k výše uvedeným psaným pramenům, můžeme uvést vzpomínku 

řidiče, který konec garáží v Dejvicích zažil. 

„Pak přišel ten rok 2004, kdy nás to rozpustili? To bych kecal. 2004 nebo 5, bylo to 

snižování počtu garáží, bylo jich 6, že jo a tady v tom roce, to bylo po těch hrozných 

povodních, to nás rozpustili. No to bylo takhle, furt že zruší Vršovice a že Dejvice zachovají 

a najednou bum, přišlo kompletní vedení z města, svolali si nás tam na tu dílnu a s tím, že 

nás na 3 etapy rozpustí. Jedna byla v říjnu. Říjen, listopad, prosinec – byly tři etapy. A 

ve druhý nebo v poslední, ne ve druhý jsem šel a podle místa bydliště nás rozdělili. Ty jsi, já 

jsem z Lipčic, tak půjdeš do Řep.“43 

Ze slov narátora je jasné, že se zrušením garáží řidiči nepočítali a považovali jí za 

nespravedlnost. Navíc se stěhovali do garáží, které si sami nevybrali, ale byli jim nařízeny 

od vedení.  

 První etapa stěhování byla zahájena 2. října 2004 v ranních hodinách, kdy se 

přesunula část řidičů a autobusů do vybraných provozoven. Z celkového počtu sto padesáti 

jednoho autobusu v inventárním stavu provozovny, se jednalo o převedení dvaceti pěti 

autobusů standardní délky do provozoven Kačerov a Řepy. Dále bylo převedeno všech 

šestnáct kloubových autobusů, které dejvické garáže měly, do garáží Hostivař. Všichni 

řidiči, kteří byli zařazeni do tůrového turnusu pod pracovním názvem „malý diagram“44, 

našli uplatnění v řepských garážích. První etapa stěhování se uskutečnila po zatažení 

vybraných vozů v noci z 1. na 2. října. Vozy se shromáždily na odstavné ploše v Suchdole, 

kde byly převzaty řidiči, kteří se spolu s nimi stěhovali do nových provozoven. Kolona vozů 

vyjela po osmé hodině ranní. Posledním autobusem, který kolonu uzavíral, byl kloubový 

                                                           
42 Petr Bechyně: Dejvické autobusové garáže zrušeny již před pěti lety, 1.díl, s. 12-16. 
43 Rozhovor s Jaroslavem Kobrem (*1978, v DP od 1999) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 
44 Jednalo se o řidiče, kteří zajišťovali obsluhu zejména na linkách číselné řady 300 příměstské dopravy.  
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autobus Karosa B 961. Poslední vůz symbolicky uzavřel i využívání odstavné plochy 

v Suchdole.45 Na přesun do garáží tazatel vzpomíná následovně. 

„Takže nás tam prostě brali jako nový, to mi strašně vadilo. Ten jejich náčelník, jak 

se jmenoval, Sehnal se jmenoval, tak ten jejich náčelník žádný hloučky jako dejvický a 

řepský, ale přetrvávalo to spoustu let. Furt byli dejvických a řepský, ti šoféři, a pak tak nějak 

spousta lidí odešla, mraky lidí přišlo a teď taky si jdu zajezdit o víkendu a spoustu chlapů 

nepoznávám, protože ta fluktuace je tam obrovská.“46 

 Druhá etapa začala v ranních hodinách 6. listopadu a souvisela s ukončením provozu 

kloubových autobusů ve vršovických garáží. Z Vršovic byly převedena přibližně polovina 

(jedenáct) všech kloubových vozů do garáží Hostivař, kde vznikl speciální prostor pro jejich 

umístění. Z Dejvic bylo do Vršovice převezeno dvacet jedna nízkopodlažních autobusů typu 

Karosa Citybus. Druhá polovina nízkopodlažních autobusů, kterými disponovala dejvická 

garáž, byla odvezena do provozoven Klíčov, Kačerov a Hotivař. Zbylých patnáct vozů, které 

byly převáděny ve druhé etapě, odjelo do Řep. V poslední etapě se postupně převáděly zbylé 

autobusy do určených garáží. Provoz garáží v posledním měsíci byl značně omezen. Z garáží 

Dejvice odjíždělo od 6. listopadu pouhých třicet čtyři standardních autobusů v ranní špičce, 

dvacet sedm v odpolední špičce a o víkendu deset. K 30. listopadu zůstalo v inventárním 

stavu provozovny Dejvice pouhých čtyřicet čtyři standardních autobusů, které se na začátku 

prosince přestěhovaly na stanovená místa. Provoz dejvických garáží byl ukončen 4. prosince 

2004 a areál byl prodán soukromé společnosti.47 

 

3.3 Historie garáží Řepy 

 

Plánovaná výstavba Jihozápadního města a sídliště Řepy vyžadovala pozvolné 

rozšiřování autobusové dopravy v této části Prahy. Myšlenka, že by autobusovou dopravu 

zajišťovaly stávající garáže, byla zavržena kvůli své neekonomičnosti. Proto byla nutná 

výstavba nových garáží. V roce 1968 byla objednána předběžná urbanisticko-

architektonická stude areálu v Řepích. Hlavním cílem Dopravního podniku byla stavba 

garáží pro 250 autobusů. Kapacita garáží Řepy byla navržena s ohledem na plánovaný rozvoj 

                                                           
45 Petr Bechyně: Dejvické autobusové garáže zrušeny již před pěti lety, 1. díl, s. 12-16. 
46 Rozhovor s Jaroslavem Kobrem (*1978, v DP od 1999) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 
47 Petr Bechyně: Dejvické autobusové garáže zrušeny již před pěti lety, 1.díl, s. 12-16. 
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výstavby v oblasti Jihozápadní části Prahy, ke kterému nedošlo po změně politicko-

ekonomických poměrů po roce 1989 v takové míře, jak se předpokládalo. Negativním 

důsledkem pro řepské garáže je skutečnost, že tradiční výkony autobusové dopravy postupně 

nahrazovala elektrická trakce, jako metro a tramvajová doprava. Autobusy řepských garáží, 

najížděly často velké množství režijních kilometrů na vzdálené linky. V některých obdobích 

byla i větší část kloubových vozidel bez využití do doby, než se pro ně našlo vhodné 

uplatnění.48 

 Důležitou událostí v historii řepských garáží byl rok 2004, kdy se definitivně 

rozhodlo o zrušení autobusové garáže Dejvice na Praze 6. Jak už bylo zmíněno výše, ke 

zrušení dejvické provozovny přispěl fakt, že se otevřel nový tramvajový úsek a byl 

prodloužen úsek metra C „Nádraží Holešovice – Ládví“, výsledkem bylo omezení 

autobusové dopravy. Dejvické garáže se na zrušení připravovaly skoro celý rok 2004, proto 

už nedostávaly nové autobusy. V červnu téhož roku nakoupilo hlavní město Praha na 30 

autobusů typu Karosa B951E, které byly přednostně určeny pro provoz na linkách řady 300. 

Garážím Řepy byly přiděleny autobusy, které měly být pravděpodobně přiděleny i dejvické 

provozovně. Velmi nepříznivá situace nastala v uplatnění řepských kloubových autobusů, 

kdy velké množství z nich bylo odstaveno v přepravních špičkách pracovního dne. Po 

otevření nového úseku metra se situace ještě zhoršila, proto byly některé autobusy převedeny 

zpět do garáží Klíčov. Linky vypravované provozovnou Řepy nedoznaly v následujících 

letech zásadních změn. Na konci roku 2004 převzala provozovna Řepy větší část linek za 

zrušené dejvické garáže. Po letech stagnace v oblasti počtu přidělených a vypravovaných 

vozidel, se díky zrušení Dejvic, staly Řepy druhou největší garáží Dopravního podniku 

hlavního města Prahy.49 

 Zde jsem v krátkosti načrtl historii obou garáží. I když se na první pohled může zdát, 

že je zbytečné jí věnovat tolik prostoru, myslím si opak. Je zde důležité uvést, jak na historii 

pohlíží psané prameny, které jsou z větší části odosobněny od názoru samotných řidičů 

autobusů. Zde vidím velký přínos orální historie, protože vzpomínky pamětníků mohou 

dodat nový rozměr, jak nahlížet na dobu, ve které garáže fungovaly. Narátoři, kteří pracovali 

v obou garážích, vzpomínají na přechod do Řep s jistým pocitem hořkosti. Dejvické garáže 

se podle jejich názoru vyznačovaly přátelštější atmosférou a větší sounáležitostí mezi řidiči. 

Přesto je dobré si uvědomit, že všichni řidiči, kteří přešli do garáží v Řepích, sem přišli jako 

                                                           
48 Pavel Fojtík: Garáž Řepy 1982-2002. Praha, Dopravní podnik hlavního města Prahy 2002, s. 3-8. 
49 Petr Bechyně: Dejvické autobusové garáže zrušeny již před pěti lety, 1. díl, s. 12-16.  
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nováčci a museli si své postavení znovu vybojovat, i když už jezdili několik desítek let. Cítí, 

že přišli do nepřátelského území, ve kterém museli každý den bojovat o své místo pod 

Slunce. Proto jsou jejich vzpomínky podobnou zkušeností ovlivněny. Řidiči, kteří dejvické 

garáže nezažili, se o těch řepských podobně nevyjadřovali.  

 

4. Motivace pro výkon povolání. 
 

4.1 Nábor 

 

Nábor měli na starost odbory a probíhal formou letáků, vývěsných reklam (ať už 

v metru, tramvaji nebo autobuse) nebo formou spolupráce s jinými odborovými 

organizacemi rámci Revolučního odborového hnutí (dále jen ROH) v období tzv. 

normalizace. Protože měl DP Autobusy nízký počet pracovníků, snažil se získat každého, 

kdo byl ochoten jezdit. Špatnou situaci řešil i formou brigád. Přesto se DP v 80. letech 

nedařilo neutěšený stav zlepšit. V 70. a 80. letech bylo běžné, že DP přejímal část závazků 

za příchozí řidiče. Například řidič, který získal řidičský průkaz na vojně nebo v rámci 

vyučení, musel uhradit určitou částku, aby mohl začít pracovat na jiném místě.50  

„A když jsem se vyučil, šel jsem na vojnu hned. A po té vojně, za to vyučení, se mělo 

vyplatit něco. Já nevím 3000 nebo kolik, jo. A ten dopravní podnik to za mě zaplatil, jo. 

Rozšířil mě na D, já měl C bez praxe a za měsíc jsem měl D.“51 

Část narátorů se o práci dozvěděla přes známé nebo členy rodiny. Motivovala je 

především finanční stránka. 

„No, vojenský řidičák, za 3 kila papíry plus nějaká praxe. To už jsem říkal, že jo, ve 

fabrice, peníze ne, tak já říkám, že potřebuju zálohy povinně. 2 roky člověk někde dělá 

pitomce, k čemu v podstatě. Tak jsem šel jezdit, no. Tak nějak trošku, ježdění po tom světě, 

po té republice. Člověk měl taky děti, že jo. Takže jsem říkal, že jdu na město. A taky pár 

mých kamarádů bylo, můj kamarád tam už byl nějaký 2 roky, jezdil. Pořád si to vychvaloval, 

jak je to dobrý, žádná práce a jenom sedět za volantem. Hodně hodin, hodně peněz.“52 

                                                           
50 Archiv DPP: DP hl. m. Prahy Autobusy. Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1986, 6/2: Zpráva 

o náboru nových pracovníků. 
51 Rozhovor s Martinem Nehonským (*1958, v DP od 1981) vedl Jakub Sommer, 15. 3. 2016. 
52 Rozhovor s P. K (*1951, v DP od 1983) vedl Jakub Sommer, 3. 3. 2016. 
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Samotný postoj k odborům v rámci ROH byl odlišný u narátorů. Záleželo, jakou měli 

zkušenost. Někteří v rámci ROH Autobusy jezdili do rekreačních středisek. V roce 1989 jich 

dopravní podnik vlastnil celkem devět.53  

„Tak zájezdy, zájezdy byly. To byla parta, nějakých šejdristů a dali se peníze do 

pytlíku a jednou za rok se někam vyrazilo, že jo. Jsme jezdili hodně do Sobotky s tou partou 

těch šejdristů. Ten maník tam měl chalupu a znal to tam. Hrad Zámek po cestě, pak oběd, 

pak se to šlo nahoru na tu Kost, projít se, zachlastat si, pak se ráno nebo večer jelo domu.“54 

Jiní naopak nikam nejezdili, i když v odborech byli a dodnes to považují za křivdu. 

„Ale jinak jsem od toho dopravního podniku nedostal nic. Nikdy! Nikdy nic, ani 

zájezd, ani dovolenou a ještě vlastně jste na Vánoce dostával kolekce, takže jsem byl v tom 

ROH, takže to bylo jediný.“55 

Po roce 1989 ROH Autobusy přestávají existovat a jako jejich nástupce vzniká 

několik odborových hnutí. Podle některých narátorů měly odbory problémy, aby se udržely, 

protože jim nikdo po minulých zkušenostech nevěřil. K negativnímu vnímání odborů 

přispěla i situace, kdy si sami řidiči založili odborovou organizaci, ale její předák zpronevěřil 

peníze, které si řidiči nashromáždili.56 

„Dobrý bylo, že my jsme si jednu dobu udělali odbory řidičů. Ale on tomu pak šéfoval 

nějaký kluk, co všechny ty peníze zpronevěřil. Protože jsme si všichni přispívali do toho 

fondu, tak on je všechny ukrad. A pak to ani nikdo nechtěl dělat, jo, takže to pak odpadlo. 

Jak někdo slyšel odbory, tak se každému zvedal žaludek, protože to byly ty největší bestie, co 

existovaly, protože ty šly vždycky podniku na ruku.“57 

Období privatizace po roce 1989 se ve vzpomínkách narátorů nevyskytovala. Od roku 

1989 do současnosti se odprodalo osm rekreačních středisek. Dopravní podniku z dob 

minulých zbylo jen jedno rekreační středisko.58  

                                                           
53 Seznam rekreačních středisek je uveden v materiálech, které jsou v archivu DPP pod označením. In: 

Dopravní podnik hlavního města Prahy, koncernová účelová organizace: Rozbor hospodaření za 1-3. čtvrtletí 

1989. 
54 Rozhovor s P. K (*1951, v DP od 1983) vedl Jakub Sommer, 3. 3. 2016. 
55 Rozhovor s Janem Stehlíkem (*1957, v DP od 1979) vedl Jakub Sommer, 19. 2. 2016. 
56 Tato informace se mi nepodařila podložit archivními materiály. Sami pracovníci archivu netuší, kde by se 

mohly nacházet. 
57 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
58 In: Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-

2017. Sociální oblast, s. 17. 
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4.2 Důvody, proč se narátoři stali řidiči. 

 

Důvodů k výkonu povolání byla celá řada. U některých narátorů se jednalo o jistý 

pragmatismus, kdy práci volili z časové úspory a možnosti lepšího výdělku, aby mohli lépe 

zabezpečit svojí rodinu. 

„No, a že jsme neměli peníze. Na tom Barrandově byla teda šílená legrace a mohl 

jsem si tam dělat, co jsem chtěl, jsem se mohl vypařit v podstatě na stavbu kdykoliv, protože 

tam byl pořád někdo, nějaký vrátný, co mi to tam ďobnul. Takže to nebyl takový problém, 

protože jsem většinou kolem té 1 hodiny mizel, jen bylo blbý, že z toho Barrandova na Bílou 

Horu to bylo daleko, že jo … Tak odtamtud jsem přešel na Kulaťák, protože jsem bydlel 

v Dejvicích a ta v Dejvicích59 byla pro mě nejblíž, že jo.“60 

Motiv, který převládal u většiny rozhovorů, byla jakási romantická představa o 

samotné práci. V době, kdy narátoři vyrůstali, bylo povolání řidiče prestižní záležitostí. 

Především na malých vesnicích, kde byl autobus často jediným spojením s okolním světem. 

Navíc můžeme vzít potaz i to, že například v 60. letech bylo malé množství automobilů a 

autobusů celkově, proto nebylo ani mnoho řidičů.61 Řidičské umění vzbuzovalo respekt 

okolí. Některé narátory ovlivnila zkušenost či osobní setkání s řidičem autobusu natolik, že 

od mládí snili o tomto povolání. 

„No, musím se přiznat, že byla pro mě v něčem prestižní, asi docela byla. Už když 

jsem byl děcko, tak otec mého kamaráda byl řidič autobusu a vozil nás tam kolem. Takže 

jsem tak trochu k němu vzhlížel, že má dobrou, on byl sympaťák, takový hodný chlap. Možná 

už i tenkrát tohle to mělo na mě nějaký vliv,…“62 

„No, že budu dělat řidiče. To mě uchvátilo, že budu dělat řidiče. Třeba na Petřinách, 

to jsem obdivoval. Tam nacouvat, vyjíždět. To bylo těsný. To jsem je obdivoval a chtěl jsem 

se stát taky řidičem autobusu.“63 

U jediné ženy, se kterou jsem rozhovor uskutečnil, hrál velkou roli ve výběru 

povolání její otec. Narátorčin otec byl řidičem autobusu, a přestože se její rodiče rozvedli, 

                                                           
59 Garáž Dejvice. 
60 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
61 Jan Křen: Dvě století střední Evropy. Praha, Argo 2005, s. 696-699. 
62 Rozhovor s Bedřichem Sosnou (*1955, v DP od 1977) vedl Jakub Sommer, 2. 3. 2016. 
63 Rozhovor s Martinem Nehonským (*1958, v DP od 1981) vedl Jakub Sommer, 15. 3. 2016. 
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když byla malá, zanechala vzpomínka na otce natolik silnou stopu, že si vysnila stejnou 

práci, jakou vykonával i on.  

„On jezdil, když já jsem byla malinkatá, takže já si to ani nepamatuju, jo. Jako vím to, já 

vlastně, když jsem vyrůstala, tak už nejezdil, to už zase ne. Ale je fakt, že ta práce mě 

zajímala, líbilo se mi to. Ale z části asi taky. My jsme se vlastně z Prahy, on jezdil tady na 

Pankráci a pak taky v Dejvicích, ale my jsme se stěhovali do jižních Čech, když mi byly 3 

roky… Ale jako je pravda, že jsem asi nějaký řidičský vlohy podědila.“64 

 

4.3 Představy a realita 

 

U většiny narátorů se realita výrazně nelišila od představ, kterou o práci měli. 

Všechny však spojovala otázka času, kterou v práci strávili. Opět několikrát zmiňovaný 

nedostatek řidičů měl vliv na hodiny, které řidiči odjezdily. Každý z pamětníků přistupoval 

k nárokům DP jinak. Někdo si vysloveně užíval, že mohl jezdit neustále. 

„To mě vůbec nepřipadalo, to nevím, to nemůžu říct. Já jsem vůbec nic jiného neměl 

než ty autobusy. Já jsem žil na Břevnově na Malovance a prostě mě se to teda líbilo. Mě se 

naopak volno zdálo děsivý, já už jsem třeba desátého měl 120 hodin, což je vlastně hodně. 

To byly většinou služby jedenáctky, ty nejdelší, že jo.“65 

Někdo odmítal strávit tolik času v práci a jasně řekl svému vedoucímu, že jsou jisté 

hranice, které nechce překročit. 

„Dřív to bylo, nebyli řidiči, když já jsem přišla k podniku. Já jsem vlastně v tom 

prosinci odpracovala nějakých 230 hodin, což tenkrát bylo minimum. Kolegové ti opravdu 

jezdili šíleně, ale pro mě to bylo tak šílený, že jsem řekla, že už nikdy víc. Já prostě chodím 

do práce proto, že mě to baví a to neznamená, že tam budu od rána do večera.“66 

Jiný tlak nevydržel a raději podal výpověď. 

„No jako už, pro mladého to nebylo. Tam se jezdilo hodně hodin, nebyli lidi, že jo. 

Žádný volno nechtěli dát, já se s nimi musel furt dohadovat. To byla vždycky sobota, neděle 

                                                           
64 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
65 Rozhovor s Janem Stehlíkem (*1957, v DP od 1979) vedl Jakub Sommer, 19. 2. 2016. 
66 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
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a měl jsem už napsanou šichtu, viď. Já jsem říkal, že nechci, tak mi to přepsali. To pro mě 

nebylo. Pak už jsem byl starší kluk, tak už jsem se zase vrátil, viď.“67 

Pro jiného pamětníka se jednalo o velmi stresující, až traumatizující období. Ale 

musíme k tomu přičíst i skutečnost, že narátor v období velkých přesčasů, stavěl dům. 

Kdyby měl jen práci a nemusel stavět, mohli by vzpomínky vypadat jinak. 

„No a pak začaly galeje, protože tam se dělalo 1000 přesčasů ročně, a když jsi měl 

volno, tak jsi musel ohlásit, že si bereš volno a pomalu jsi musel přinést omluvenku, proč 

nepůjdeš do práce, že jo. U tohohle blázince jsem ještě stavěl… Takže já jsem byl úplně 

vyřízený. Ty čtyři měsíce jsem dřel jako magor, opravdu, měl jsem jen tři dny volna, za ty 

čtyři měsíce.“68 

V roce 1978 připadalo na jednoho řidiče autobusu přibližně 550 přesčasových 

hodin69. Vezmeme-li v potaz, že někteří řidiči odmítali neustále jezdit, tak nebylo výjimkou, 

že se někteří dostali přes 1000 hodin přesčasů ročně.  

  

                                                           
67 Rozhovor s L. L. (*1956, v DP od 1993) vedl Jakub Sommer, 1. 4. 2016. 
68 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
69 Archiv DPP: DP hl. m. Prahy Autobusy. Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1979: Zpráva o 

přesčasových hodinách.   
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5. Kontexty a podoby řidičské rutiny 
 

V následujících stránkách popisuji, jakým způsobem se vyvíjely podmínky přijetí 

zájemců o povolání řidiče autobusu v hlavním městě Prahy. Stačil zájemcům základní 

řidičský průkaz? Museli absolvovat nějaké speciální testy nebo mohli začít řídit ihned po 

nástupu? Jak se dělily jejich směny? A jak se jejich povinnosti vyvíjeli v čase? Na tyto i další 

otázky se snaží odpovědět následující část.  

 

5.1 Podmínky přijetí. 
 

5.1.1 Řidičský průkaz. 

 

Podmínky přijetí se průběhu let měnily v závislosti na počtu řidičů autobusů u DP. 

Byla období, kdy se stav blížil ideálu a řidičů byl dostatek. Takový stav byl však výjimečný. 

Většinou dopravní podnik trpěl jejich akutním nedostatek, především ke konci 70. let a 

v průběhu 80. let.70 V závislosti na neutěšenou situaci, vypisoval výběrová řízení, kdy 

zájemce mohl splňovat i minimální požadavky. V ideálním případě, kdy byl řidičů dostatek, 

byl nutný řidičský průkaz skupiny C s praxí. Řidiči, co měli řidičský průkaz skupiny D, měli 

přednost. K výkonu povolání stačilo i základní vzdělání, což platí i v současnosti.71  

„Oni chtěli řidičský průkaz, přednost měli ti, co měli na náklaďák, kteří měli jakoby 

praxi. To jsem měl. Ten kurz s tou praxí byl pak kratší. Oni pak brali i řidiče bez praxe. Pak 

byla dokonce výjimka pro hlavní město Prahu, že brali jenom z béčka, že stačilo, že měl jen 

béčko. Tak tam se ten kurz dělal, udělal se na náklaďák, bylo to sice delší, ale dalo se to 

udělat i s béčkem. Jakože brali.“72 

Situace byla pro dopravní podnik občas natolik zoufalá, že přijímal řidiče, kteří 

neměli ani řidičský průkaz.73 

                                                           
70 Zpravodajská relace Československé televize. IN: Archiv ČT, pořad „Před 25 lety“, vysílaný 11. 2. 2008. 

[online] [2016-06-21]. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10132488909-pred-25-lety/208411000110211  
71 Nabídka práce na stránkách pražského dopravního podniku. [online] [2016-06-21]. http://dpp.jobs.cz/  
72 Rozhovor s Janem Stehlíkem (*1957, v DP od 1979) vedl Jakub Sommer, 19. 2. 2016. 
73 „Dále přijmeme ihned pracovníky, kteří splňují věkovou hranici (21 let) a zdravotní podmínky a kteří 

nevlastní žádné řidičské oprávnění – těmto pracovníkům umožníme postupné získání řidičského oprávnění 

skupin B, C, D v průběhu 18 měsíců od nástupu k podniku. Po této době budou zařazeni do funkce řidiče 

autobusu MHD na provozovnách podniku v Praze.“ Náborový leták nalezený v archivu DPP z roku 1981. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10132488909-pred-25-lety/208411000110211
http://dpp.jobs.cz/
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„Jsem měl mladého kluka na zácvik. Já jezdím s dlouhými autobusy skoro od začátku. 

Jsem byl 3 roky na krátkém, pak jsme šli na dlouhý Ikarusy ještě. Tak od té doby jsem na 

dlouhých. A Jak máš vždycky zácvik, tak mi přišel nový kluk, co byl v tom kurzu. On je čeká 

zácvik, jak na dlouhým, tak i na krátkém autobuse. Sedíš vedle něj, on jezdí a ty ho sleduješ. 

A jak přišel ten mladý kluk, tak mu říkám: „Jezdil jsi někdy na dlouhym?“ On odpovídá, že 

ne. Tak říkám: „A s čím jsi jezdil? S osobákem?“ On říká, že má 2 roky papíry a 2 roky 

neřídí. Tak jsem si říkal „potěš pán Bůh.“ Jezdí tam dodnes, takže v pohodě. A teď jsem 

vlastně četl ty inzeráty, že přijímají jen s déčkem.“74 

Hlavní rozdíl spočíval v délce školení. Ale zde opět záleželo, jak moc bylo akutní, 

aby řidič začal jezdit. Řidič mohl skutečně absolvovat školení v celé délce nebo ve zkrácené 

verzi.  

„Já jsem vlastně nastoupila, kurz jsem dělala v říjnu a nastoupila jsem 

v listopadu,…“75 

„A jediné, co té době bylo jaksi finančně zajímavý, to byl dopravní podnik s tím, že 

on neměl žádný lidi, takže pak bral i lidi, co měli vlastně jenom na osobák papíry. Před tím 

to neexistovalo, že bys směl autobusem jezdit. Ty jsi směl autobusem jezdit, jen když si měl 

C, když jsi měl na náklaďák. A oni v té době byli v takovém srabu, tak jim dali výjimku, že 

jsi mohl absolvovat kurz, který jsi absolvoval zhruba během tří měsíců. Já tam přešel zhruba 

v 78, já šel z toho Barrandova k tomu dopravnímu podniku, takže jsem nejdřív jezdil na 

dispečink, na středisku služeb s dispečerem. No a pak jsem jezdil pro sklad s 1203, a zhruba 

v té době, v těch třech měsících, no to byl, leden, únor, duben, březen, květen, pěti měsíců. 

Takže v květnu jsem začal jezdit s autobusem, takže jsem si nejdřív udělal papíry na 

náklaďák a pak jsem si jej rozšířil i na autobus, a když jsem měl na autobus, tak jsem přešel 

do Dejvic z toho střediska služeb,…“76 

V závislosti na potřebě dopravního podniku, respektive plného stavu řidičů, se 

měnily i požadavky na přijetí. U dopravního podniku se může uplatit i ten, co vychodí 

základní školu a má řidičský průkaz skupiny B bez praxe. Přestože se na první pohled může 

zdát, že práci může vykonávat každý, realita je odlišná. Málokdo vydrží nároky, které jsou 

                                                           
Náborové materiály nejsou vedeny pod evidenčním číslem. Jsou uchovávány v krabicích spolu s dalšími 

letáky. Rozlišují se pouze rokem, kdy byly použity.  
74 Rozhovor s L. L. (*1956, v DP od 1993) vedl Jakub Sommer, 1. 4. 2016. 
75 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
76 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
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na řidiče kladené. Jako například neustálý stres a nutnost udržovat pozornost, aby řidič 

nezpůsobil nehodu.  

 

5.1.2 Psychotesty a zdravotní testy 

 

Při nástupu do DP absolvovali narátoři psychotesty a zdravotní testy. Hlavní cílem 

bylo zjistit, zdali jsou způsobilí k výkonu práce. Psychotesty se skládaly z vyplňování 

tabulek, kde pamětníci vyplňovali různé vzorce nebo cvičení zaměřená na reakci a 

rozeznávání barev.77 Zdravotní prohlídka probíhala standardní cestou. Nejednalo se o nic 

výjimečného, co by nezažil kdokoliv z nás u praktického lékaře. 

„Když jsem nastupoval, tak jsem dělal ty psychotesty. To bylo šílený papírování na 

koncentraci a na nějakou výdrž, nějaký měsíčky, nějaký barvy, tvary. Pak mě tam ještě ničili 

na tom počítači, to bylo barva na ruce, zvuky byly na nohy, pak rychlost. To jsem dělal, to 

bylo dole, to bylo ještě, to bylo dole na Švábkách, to jsme ještě měli autoškolu a tam bylo to 

školící středisko, tam byl psycholog, všechno.“78 

  „S těmi testy, no jako jste normálně šel na lékařskou prohlídku, že jo. Akorát byl blbý 

ten zrak, ale normální kontrola jo, moč, atd. Měl jste teda výpis, když jste byl kmenový řidič79, 

tak jste měl kartu u ní, takže ona tu kartu měla vaší, takže vcelku to bylo taky dobrý, že jo. 

Já si myslím, že to byla úplně normální běžná prohlídka.“80 

Zdravotní prohlídky se pak v následujících letech opakovaly v závislosti na věku 

řidiče. U psychotestů byla praxe odlišná. Zde záleželo na několika faktorech. Řidič, který 

nemá nehody nebo si na něj nestěžují cestující, se už nemusí psychotestů zúčastnit. 

V současnosti absolvují sezení u psychologa dvakrát do roka, kde hovoří o svých pocitech. 

Zde už záleží na řidiči, jak moc chce být sdílný. 

„…teď už vlastně chodíme jen jednou za 2 roky k psychologovi, tam si člověk s nim 

jen pokecá, takový pohovor…“81 

                                                           
77 Určitý obrázek, jak psychotesty probíhaly, nám dokládá snímek „Výsledek testu“ z roku 1986. 
78 Rozhovor s Jaroslavem Kobrem (*1978, v DP od 1999) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 
79 Stálý řidič u DP. 
80 Rozhovor s Janem Stehlíkem (*1957, v DP od 1979) vedl Jakub Sommer, 19. 2. 2016. 
81 Rozhovor s Jaroslavem Kobrem (*1978, v DP od 1999) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 
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„Takhle, psychotesty. Jsem ještě jednou šel, byl jsem na ně poslaný, protože jsem měl 

takovou mimořádku. To bylo v roce 82 ještě na Pankráci, jel jsem pro děti, školní spoj po 

šejdru a bylo to v Lahovicích, tak tam jsem začínal po té ranní části. Tak tam jsem ty děti 

navážel do školy, z těch Lahoviček, Radotín až do Chuchle. Tam, když jsem přejížděl, když 

jsem přijel k těm šraňkám, jo tam svítila červená, tak jsme zůstali stát, pak červená zhasla, 

tak jsem tam najel. On byl vždycky rozbitý82, než se člověk překolíbal přes ty čtyři šraňky, 

tak spadly závory dolu, nás to tam zavřelo. Jsem si říkal, že tady nemůžu zůstat, že tu závoru 

urazím, tak jsem to projel vedle ní těsně. Vyšlo to, no. Děti však doma řekli, že řidič vjel na 

přejezd přes červenou a já to samozřejmě nenapsal do výkazu, měl jsem tam napsat aspoň 

něco, že mě tam potkalo. Pak přišla stížnost na garáž, ti mě okamžitě stáhli z linky, že jo“83 

Psychotesty sloužily a slouží k tomu, aby se odhalily, zdali je řidič způsobilý 

k výkonu povolání. Otázkou je, jak moc jsou úspěšná. Přesto se nejedná o cíl diplomové 

práce na podobnou otázku odpovědět. V minulých letech byly psychotesty povinné, ale 

v současnosti se týkají řidičů, kteří mají časté nehody. Ostatní řidiči chodí jednou za dva 

roky k psychologovi a je jen na nich, zdali se budou chtít vypovídat a svěřit se.  

 

5.1.3 Školení 

 

Řidiči jsou povinni každý rok absolvovat školení. Zásadní změna podoby školení 

přišla mezi lety v roce 2004, kdy došlo k velké transformaci Dopravního podniku. Velkou 

změnou na poli organizační struktury prošla autoškola i školící střediska DP-Autobusy, která 

získala větší samostatnost.84 

„Klasika, každý rok školení. Tenkrát teda, to zase díky nějaký legislativě bylo trošku 

jinak, že jo. My jsme psali každý rok ostrý testy. Školení byly 4 dny v roce, chodili jsme ráno 

jezdit, natahováky a od 10 školení do 6 do večera. 4x8, 32 hodin ročně muselo být a plus 

teda základ. Vyhláška, pak teda k tomu přiskočila podniková záležitost, jako předpisy, 

bezpečnost práce, to co k tomu prostě patří. Ve finále ostrý testy, a když to někdo nenapsal, 

tak šup.“85 

                                                           
82 Narátor má na mysli železniční přejezd. 
83 Rozhovor s Bedřichem Sosnou (*1955, v DP od 1977) vedl Jakub Sommer, 2. 3. 2016. 
84 In: Změňme se dříve, než budeme muset!. DP Kont@kt, roč. 6, č. 2 (únor 2004), s. 1-3. 
85 Rozhovor s P. K (*1951, v DP od 1983) vedl Jakub Sommer, 3. 3. 2016. 
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„Bylo třídenní školení, ano, to bylo perfektní, pak to zkrátili na 2 a teďka se už se 

chodí jen na jeden den ze zákona.“86 

„Pak nám to udělali jednou za 2 roky, pak za 3 a teď už to vypustili úplně. To víš, teď 

jak máš ten evropský, tak už se nedělá žádný přezkoušení. Jen děláme to, že za těch 5 let 

musíš mít, 40 hodin. My máme každý rok 8 hodin.“87 

Školení byla v období tzv. normalizace a v prvním transformační desetiletí (1989-

1999) vždy zakončena testem. Řidiči se snažili test obcházet a byli u toho velmi vynalézaví.  

„No tak, byla tam technika jízdy, to tam vyprávěli. Pak tam byly nehody, byly tam 

testy. Pak už se to udělalo, že tam jednou za 2-3 roky byly testy. Strčili tě, aby sis zkoušel, 

jestli něco umíš nebo neumíš. No a pak, abychom nemohli opisovat, tak tam dělali, jak máš 

ty testy, tak je rozstříhaly, takže jsi je měl složený, což se nesmělo. Ale zase český člověk 

vymyslí všechno, takže jsme měli taháky udělaný tak, že jsi měl podle dopravních značek a 

tak. Takže jsi věděl jaký je to test. Na tom dalším testě byly písmenka, na těch prvních třech 

čtyřech otázkách, takže jsi z toho odvodil, který je to test.“88 

Situace se změnila s novou vyhláškou z roku 2001, o které se zmiňují vesměs všichni 

narátoři, se kterými jsem uskutečnil rozhovor. Vyhláška se vyznačovala značnou složitostí i 

nesrozumitelností pro samotné řidiče. Nejvýraznější změna byla, že když jí řidič nesplnil, 

mohl přijít o řidičský průkaz a tím pádem by přišel o místo. Někteří z pamětníků se svěřili, 

že měli z testů obavy. 

„Jako nejtěžší testy byly ty předchozí. Ty jste teda měl, teďka nevím, jestli tam byly 4 

nebo 5 otázek a všechny mohly být správně. Byly tak formulovaný, že mohly být všechny 

správně, že jo. Nebo třeba byla jen jedna správně. Ale to bylo strašně náročný na čas, bych 

řekl, protože jste se tam strašně dlouho rozmýšlel. Někdy to bylo tak udělaný, že to bylo 

takové slovíčkaření. Vysloveně slovíčkaření, že vás to zmátlo a vy jste špatně odpověděl. A 

když jsme na tyto testy chodili každý rok, tak to byl černej den, to jste prostě nevěděl, jestli 

zítra půjdete do práce nebo nepůjdete. Podle mě to byl strašný nesmysl, on i ministr vnitra 

tehdy, ty testy neudělal.“89 

                                                           
86 Rozhovor s Jaroslavem Kobrem (*1978, v DP od 1999) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 
87 Rozhovor s L. L. (*1956, v DP od 1993) vedl Jakub Sommer, 1. 4. 2016. 
88 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
89 Rozhovor s Janem Lehovcem (*1954, v DP od 1993) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 



36 

 

Jistá absurdita, která dokládá, jak testy byly složité, ukazuje i následující událost. 

Vyhlášku nesplnil tehdejší ministr dopravy a sám mohl přijít o řidičský průkaz. 90Testy 

nebylo možné obcházet a řidiči se na ně museli pořádně připravit. 

„Protože tam za ty roky se už tolikrát vyměnily tolikrát ty vyhlášky, pak byly třeba, 

když to byla vyhláška, když to mělo ano ne, tak to mělo hlavu a patu, ale když jsi měl třeba 

jeden rok vyhlášku, když jsi mohl mít správně třeba jednu, dvě, tři odpovědi, no tak to bylo 

šílený, to pak nebyli pomalu schopní udělat ani ti instruktoři, teda ti školící pracovníci, takže 

to byl děs a hrůza...  Ale dalo se to, když sis k tomu sednul, ty 3-4 týdny před těmi testy, tak 

se to dalo zvládnout, když se to opakovalo.“91 

Školení se za posledních čtyřicet let vyvíjela výrazným způsobem. V minulosti měli 

řidiči školení, která jim zabrala skoro celý týden a byla zakončená ostrým testem. Na začátku 

21. století byly testy natolik těžké, se jich větší část narátorů obávala. Měli strach, že by 

přišli o řidičský průkaz a tím pádem i o svůj zdroj obživy. V současnosti školení probíhá 

formou přednášek o novinkách v legislativě, jak se chovat na silnicích, atd.  

 

5.2 Dělení směn 

 

Směny se v průběhu let neměnily.92 Jediné, co se za přibližně tři desítky let změnilo 

je, jak se hlídá střídání jednotlivých směn. V minulosti bylo běžné, že se řidiči mezi sebou 

domluvili a střídali se podle potřeby. V současnosti DP dohlíží, aby autobus řídil ten, kdo 

jej má řídit.93  

„Střídalo se většinou, skoro nikdy se nestřídalo podle času, jak bylo v jízdních 

řádech. Střídalo se kolem poledne, prostě všichni se vystřídali kolem poledne a tím, že se 

všichni vystřídali vlastně parťáci navzájem, tak to nikdo neřešil. Dneska? Dneska se řeší 

pomalu pět minut, jako všechno. Jako někdy mi připadá, že to jde do extrému, ale více méně 

jsem si říkala, že si za to můžeme sami, jako řidiči, protože pravda je ta, že některý řidiči se 

                                                           
90 Článek, který se této události věnuje. In: Pavel Baroch: Schling nezvládl testy z autoškoly. Idnes.cz, 27. 5. 

2001 [online] [2016-06-21] http://zpravy.idnes.cz/schling-nezvladl-testy-z-autoskoly-d69-

/domaci.aspx?c=A010527_222348_domaci_bac  
91 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
92 Povinnosti řidiče autobusu upravuje předpis D1/3, který v různých obměnách existuje už několik desítek let.  
93 In: Provozní předpis D1/3: Dopravní a návěstní předpis pro autobusy. Platný od roku 1999, s. 29. 

http://zpravy.idnes.cz/schling-nezvladl-testy-z-autoskoly-d69-/domaci.aspx?c=A010527_222348_domaci_bac
http://zpravy.idnes.cz/schling-nezvladl-testy-z-autoskoly-d69-/domaci.aspx?c=A010527_222348_domaci_bac
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vystřídali v deset hodin dopoledne a měli to do jedné do noci a to už je opravdu silná káva, 

že.“94 

5.2.1 Směny 

 

Směny se dělí na ranní, odpolední, noční, služební a tzv. „šejdry“. Ranní směna 

začíná okolo čtvrté hodiny ranní přibližně do dvanácti hodin odpoledne. Poté řidiče vystřídá 

„parťák“, který pokračuje v odpolední směně dalších osm hodin. Směnu zakončuje 

zatažením do garáží. Přibližně od dvacáté hodiny večerní začíná noční směna. Služební vůz, 

neboli „služebák“, vozí zaměstnance DP. „šejdr“ je jakýsi mix ranní a odpolední směny. 

Pamětníci popsali směny stejným způsobem, ale přidali i své vlastní poznatky, jako 

například, kdy přesně museli vstávat, aby stihli dorazit na směnu včas.  

„Unavený? Já jsem ještě jezdil šejdry za ty Dejvice, což znamenalo od pondělí do 

pátku s tím, že v tom sedle byla ta pauza, že jsem jezdil od 5 do 9 a od 13 do 19, třeba. Takže 

člověk, já jsem bydlel ještě v Roztokách, to bylo 7 kilometrů, takže jsem skočil do auta, dojel 

jsem do práce ráno, koupil jsem svačinu, snídani. Holka byla malá prostě, takže jsme udělali 

kolo po Roztokách, manželka byla doma, tak jsem si ještě na hodinu lehnul během těch šichet, 

jo“95 

Na jednom autobusu se střídali dva řidiči, proto slovo „parťák“. Pro narátora bylo 

důležité, jaký jeho partner byl. Když se s ním dalo domluvit a spolehnout se na něj, mohl 

například skončit dřív na své lince a parťák dojezdil zbytek diagramu/směny. Neexistovala 

kontrola, která by zjistila, že nejezdí daný řidič. Narátor se pak odvděčil podobnou 

protislužbou pro svého parťáka. 

„No a podle toho, jak bylo volno v jakém diagramu a jaký diagram byl třeba lepší 

horší, na který jsi měl třeba parťáka, protože jsme vždycky měli zhruba dva přidělený na 

jeden autobus a střídali jsme se. Třeba to bylo dobrý v tom, že když jsi měl dobrého parťáka, 

tak se v té době dalo střídat dřív, takže jsi měl třeba ranní, tak ten tě přišel vystřídat ve 

dvanáct a ještě ty dvě tři hodiny jezdil za tebe.“96 

                                                           
94 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
95 Rozhovor s Jaroslavem Kobrem (*1978, v DP od 1999) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 
96 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
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Směny, které řidiči autobusů mají, nedoznaly změn za dobu, co narátoři u dopravního 

podniku jezdí. Jediný rozdíl je v tom, že se více dohlíží, aby se řidiči střídali v době, kdy 

mají. 

 

5.3 Povinnosti řidičů. 

 

Povinnosti řidiče se v průběhu let měnily. Byly doby, kdy řidič autobusu jen přišel 

na odstavnou plochu, kde byl připraven autobus, on si jej prohlédl a vyrazil na linku.97 

V podstatě se nemusel o nic starat. V současnosti má řidič více věcí na starost. Řepské garáže 

měly pracovnice, které tankovaly autobusy. Dnes si je řidiči tankují sami. 

„Tak třeba rozdíl je oproti tomu, před těma lety, co jsme začínali, tak jsme měli 

pumpařky, tak mi vlastně, když jsme přijeli do garáže, tak jsme najeli k pumpě, pumpařka 

přišla, měla montérky, rukavice a natankovala. Projeli jsme, dojeli jsme na kanál, tam byli 

manipuláci, tam byli řidiči manipulační, že jo a tam v montérkách nám prohlídli celý 

autobus a my jsme odjeli na plochu. A dneska? Jo, to jsme ještě měli černý uniformy, tmavě 

modrý trika a tohle to. Dneska my máme světle modrý trika, přijedeme do garáže, vezme si 

igelitový rukavice a jdeme tankovat, už se hodně kolegům stalo, že se netrefili a zlili se od 

hlavy až k patě naftou a zkontrolovat si všechno musíme sami.“98 

V současnosti povinnosti řidiče vypadají následovně. Řidič autobusu před jízdou 

provede kontrolu dokladů a čistoty interiéru vozu, zdali je vše na místě a nic nechybí. Prověří 

osvětlení vozu a vnější stav karosérie. Stav pneumatik pohledem a poklepem. Dále 

prohlédne stav a upevnění disků kol. Pohledem a poslechem zkontroluje vzduch a provozní 

kapaliny. Na závěr ověří funkčnost dveří signalizace, zajištění ovladačů nouzového otevírání 

dveří u autobusů (plomby nebo zasklení), zdali jsou na svém místě. V průběhu služby řidič 

autobusu provádí podobné kontroly, které jsou zmíněné výše. Rozdíl je jen, že by měl 

dohlížet, aby autobus byl čistý a uklizený. Vše provádí v době, kdy už má za sebou dobu 

stanovenou pro odpočinek a jídlo nebo má nařízenou bezpečnostní přestávku. Po příjezdu 

do garáží, řidič autobusu doplní palivo a kapaliny v ostřikovačích. Kontroluje pak stav všech 

kapalin. Poté provádí podobné úkony jako před jízdou, zdali je autobus bez závad. Vše 

ukončuje uzavření oken, poklopů a dveří. Poté může jít. Do zakázkového listu (dále jen ZL) 

                                                           
97 In: Provozní předpis D1/3: Dopravní a návěstní předpis pro autobusy. Platný od roku 1999, s. 28. 
98 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
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se musí uvádět všechny zjištěné závady autobusu, jeho vybavení, atd. Když řidič neuvede 

závady, je autobus považován za způsobilý k dalšímu provozu.  

O ZL se zmiňuje několik narátorů. Považují jej za nástroj, kterým se sami mohou 

chránit, kdyby byli nařčeni, že mohou za poruchu na vozu. Píší do něj neobvyklé události, 

které nastaly během jejich služby. 

„Je dobrý to mít napsaný v nějakém výkazu, že se tam něco podělalo. Kdyby potom 

někdo pátral po čase, že jsem tam nenapsal, že jsem tam někam nejel a pak: „ale on tam 

nejel autobus“ „No, nejel. Počkejte.“ Nalistují si to: „jo, vždyť padal sníh. Šofér to tady má 

napsáno.“ Nejetý úseky, prostě z důvodu nesjízdnosti. Takhle, a když to nenapíšu, tak oni: 

„Proč si nejel? Kde jsi byl?“ „Vždyť to bylo ledovatý.“ „Tak proč jsi to tam nenapsal?“. 

To funguje, tenkrát to fungovalo takhle a dneska to funguje stejně. Nemusím ani volat, ale 

stačí, že to napíšu.“ 

Ti, co ZL nezapisují, mají později problémy. Podobnou zkušenost jsem už popisoval 

výše, přesto zde ještě jednou citaci využiji, ale ve zkrácené verzi. 

„Děti však doma řekli, že řidič vjel na přejezd přes červenou a já to samozřejmě 

nenapsal do výkazu, měl jsem tam napsat aspoň něco, že mě tam potkalo.“ 

Povinnosti řidičů se měnily v závislosti na počtu podpůrného personálu. Co však 

řidičům zůstalo, je zapisování do ZL. Což je svým způsobem paradoxní, když uvážíme, jak 

se technicky profese řidiče autobusu vyvinula za posledních třicet let.   
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6. Pracovní a platové podmínky. 
 

6.1 Platy a přesčasy 

 

Vedle základního platu měli na různé případky a odměny (například výkonnostní 

odměny za ujeté kilometry bez nehody, šetření nafty, odměna za práci přes čas, atd.). Jejich 

platy byly průměrné v porovnání s ostatními složkami společnosti. Přesto si formou přesčasů 

mohli přijít na velmi zajímavé peníze, Velkou motivací pro výkon povolání bylo platové 

ohodnocení. Při standardní pracovní době se nijak výrazně nelišilo od jiných povolání 

v období tzv. normalizace i v první desetiletí transformace. Velkou devízou povolání, byla 

možnost dělat velké množství přesčasů, které byly zajímavě ohodnoceny.  Vezmeme-li 

v úvahu, že průměrný plat v civilním sektoru národního hospodářství v roce 1986 činil 2964 

Kčs99, jednalo se o nadstandardní výplatu, která byla vykoupena množstvím času, který 

museli narátoři strávit v práci. Navíc velký počet odježděných hodin způsoboval, že někteří 

z narátorů byli značně unaveni a usínali během služby. 

  „…no já jsem poměrně velkou výplatu na tu dobu. Proti tomu kožedělnému podniku. 

Když já jsem vlastně bral první, to byla veliká výplata, ta druhá byla ještě větší, já si právě 

nedokážu vzpomenout, kolik to furt bylo. Já furt pátrám v paměti a mám pocit, že to bylo 

kolem 6000, což bylo hodně. Já jsem v tom kožedělném podniku měl asi 2200, jo. Jako u těch 

autobusů, to se vždycky dalo vydělat peníze. Protože se to tam dalo nahnat hodinami, protože 

já jsem tam měl vždycky hrozně moc hodin, jo. Já jsem jezdil ze začátku kolem 300 hodin, 

hlavně ty první měsíce.“100 

Pravdou zůstává, že když řidiči jezdili velké množství přesčasů, mohli mít velmi 

zajímavou výplatu. Vezme-li v potaz, že průměrný plat byl v roce 1986 přibližně 2900 Kčs, 

tak výplata okolo 6000 Kčs je velmi nadstandardní. Co se týče průměrného platu DP v roce 

1986 bez započítání přesčasů, dostali se řidiči na přibližně 4000 Kčs. 101 

  „A vlastně řikají, že chtějí být s rodinou, takže ti ty hodiny nedělali, ale dřív, kdo chtěl 

jezdit a chtěl vydělat třeba peníze, jo. Tak ten mohl jezdit těch hodin de fakt to neomezeně. 

                                                           
99 Průměrná měsíční hrubá mzda zaměstnanců v civilním sektoru podle údajů Českého statistického úřadu 

v roce 1986. In: Karel Doležal: Mzdy včera a dnes. [online] [2016-06-21] http://www.mesec.cz/clanky/mzdy-

a-ceny-vcera-a-dnes/) 
100 Rozhovor s Janem Stehlíkem (*1957, v DP od 1979) vedl Jakub Sommer, 19. 2. 2016. 
101 Archiv DPP: DP hl. m. Prahy Autobusy. Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1986, 6/2: Zpráva 

o náboru nových pracovníků, s. 9-10. 

http://www.mesec.cz/clanky/mzdy-a-ceny-vcera-a-dnes/
http://www.mesec.cz/clanky/mzdy-a-ceny-vcera-a-dnes/
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Ještě pak ke konci roku bývalo, že třeba bylo povoleno 1000 hodin přesčas za ten rok, no ale 

to už jste třeba v říjnu vybral nebo v září, tak vám ještě povolili 200 hodin a ty, když jste pak 

vybral, tak vám ještě povolili, nabídli, že jste mohl třeba ještě dělat revizora. To se chodilo 

na parník nebo se chodilo ještě na takový brigády, abyste mohl taky vydělávat. Jako ten 

dopravní podnik, co se týče peněz, já neříkám, že jako byly lehce vydělaný, ale dalo se tam 

vydělat, což bylo v málokterém podniku.“102 

Každý se s přesčasy vyrovnával jiným způsobem. Pro někoho se jednalo o špatnou 

zkušenost, zvláště proto, že byl neustále unavený a trpěla tím jeho práce. Pro většinu narátorů 

možnost přesčasů znamenala zajímavý bonus u jejich povolání. Dá se říci, že v pozdějších 

letech i jeden z hnacích motorů, aby v práci nadále pokračovali 

„Kolik hodin jsem chtěl, to jsem si udělal. Podepisovalo se 1000 hodin ročně 

přesčasů. Dneska? Dneska, týden, nevím kolik je dneska maximum, ale mám takový tušení, 

že to všecko běží na základních hodinách, takže nějakých 130 hodin, 170-180 maximálně. Je 

to nepřetržitý provoz, takže podle toho, kolik dáte daný měsíc. Takhle. Ale já nevím, jak bych 

to řekl, sociální jistoty plus teda, ale to asi platí i dneska, když člověk moc nevybočuje, tak 

má klid, že jo.“103 

Narátor je hrdý, že dokázal jezdit velké množství přesčasů. Dnes se jedná o něco 

neskutečného a narátorovi dělá dobře, když vidí reakce ostatních řidičů, kteří nemohou 

uvěřit tomu, kolik hodin dokázal během jednoho měsíce odřídit. Jako řidič autobusu byl 

někdo. Považoval se za jakousi „šlechtu“ mezi řidiči. Povolání bylo pro něj velmi prestižní. 

Dnes už povolání podobné kouzlo nemá, řidiči ztratili respekt, který měli. 

„Oni, aspoň, co si myslím já, že to udělali na čtvrtletně, že v tom čtvrtletí nesmíte mít 

a překročit tu pracovní dobu, ale když máte v tom měsíci, když se mi ten řidič chlubí, že bude 

mít 200hodin, tak to berou úplně něco neuvěřitelného.“104 

Jedním z důvodů, proč došlo k tak rapidnímu omezení přesčasů, má vliv Nařízení 

vlády č. 499/2000 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně 

rozvrženou pracovní dobou v dopravě, § 8. Jasně se zde stanovuje délka pracovní doby u 

zaměstnanců s dvousměnným, třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem, kteří řídí 

nebo doprovázejí vozidlo v městské hromadné dopravě. Délka pracovní dobu může činit 

                                                           
102 Rozhovor s Janem Stehlíkem (*1957, v DP od 1979) vedl Jakub Sommer, 19. 2. 2016. 
103 Rozhovor s P. K (*1951, v DP od 1983) vedl Jakub Sommer, 3. 3. 2016. 
104 Rozhovor s Janem Stehlíkem (*1957, v DP od 1979) vedl Jakub Sommer, 19. 2. 2016. 
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nejvýše 40 hodin týdně. Na jedné straně je přesčasová práce drahá a navíc je omezena i 

legislativně. Část pamětníků kvůli omezení přesčasů omezilo ježdění s autobusem, ale přesto 

pokračují u DP aspoň jako brigádní řidiči kvůli radosti z ježdění a možnosti si přivydělat. 

„To už jsem byl brigádník, to už jsem jezdil brigádně. Taky hodně hodin, co nejvíc 

hodin, ale tuhle tu konečnou dobu, tu už pamatuju jako brigádník, protože jsem už jako 

kmenový řidič nebyl. Ale co se týče ježdění, to bylo jedno, akorát jste za tu práci měl míň, 

ale to mi nevadilo.“105 

„Tak to byly ty přesčasy, to jsem odbočil, že prostě to tam rvali, že musíš, musíš a 

prostě se tam odepisovali, jo. Pak ještě v těch Řepích chyběli lidi, takže to tam prala pod 

tlakem, ale pak nějak nabrali lidi nebo přišli o nějaký linky, tak to nebylo tak horký, že jsem 

jí říkal, paní Jindrová, mám volný víkend, dejte mi tam nějakou službu, já si něco vydělám… 

Nabrali tam lidi, protože se jim to víc vyplatilo, než těm klukům platit přesčasy, takže to 

úplně zamítli ty přesčasy. Takže jestli si dneska kluci udělají pár hodin přesčasů, dřív to bylo 

desítky, to dělalo tu výplatu, ty přesčasy. Takže to bylo taky jeden z důvodů, proč jsem šel 

sem vlastně teďka, že si udělám tady nějakou práci, ano je to manuální,…“106 

Kromě mzdy, je velkou motivací k výkonu povolání i jistoty, které Dopravní podniky 

nabízí. Přestože se změnily politické poměry, narátoři neodcházeli z DP, i když mohli jezdit 

po světě. Řidiči, kteří to udělali, se pak většinou vraceli. Pamětníci měli strach ze změny a 

raději zůstali u Dopravním podniku, který jim garantoval, že dostanou výplatu v jasně 

stanovený termín. 

„Jako, protože začali, lidi odcházeli. Začalo být soukromníků mraky a tady ve městě, tak 

odešel. Ale že se za půl roku vrátil, to už je jiná. Ale ti lidi, se víc točilo, jo. Ale když ti lidi 

zjistili, že je to všude stejně kulatý a stejně černý, přišli na to, na co přišel normální člověk 

hodně rychle a hodně často, že tady to sice byla bída, ale jistota, že každého dvanáctého byly 

prachy na účtu bez nějakého dohadování, jestli to jde nebo tamhle to.“107 

 

 

                                                           
105 Rozhovor s Janem Stehlíkem (*1957, v DP od 1979) vedl Jakub Sommer, 19. 2. 2016. 
106 Rozhovor s Jaroslavem Kobrem (*1978, v DP od 1999) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 
107 Rozhovor s P. K (*1951, v DP od 1983) vedl Jakub Sommer, 3. 3. 2016. 
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6.2 Benefity 

 

Pomineme-li skutečnost, že velká část narátorů považovala za hlavní přednost svého 

povolání pocit seberealizace a uspokojení, patřily mezi další zmiňované klady řidiče 

autobusu různé sociální výhody. Nejčastěji se jednalo o možnost bezplatného jízdného pro 

blízké členy rodiny, nárok na výsluhu za odježděná léta. Celkově lze říci, že se DP o své 

zaměstnance, zejména od druhé poloviny sedmdesátých let, staral poměrně dobře.  

„No, měli jsme stravenky, ošacení, za to zaplať pán Bůh, pak byly tramvajenky pro 

celou rodinu, což bylo super.“108 

Dále byla zmiňována možnost dotovaného rekreačního nebo lázeňského pobytu. 

V případě rekreace či lázní se nejednalo o automatický nárok. Rozhodnutí záleželo na 

nadřízeným, zdali zaměstnanci poskytne možnost využít těchto výhod. Rehabilitace 

v rekreačních pobytech byla poskytována zpravidla jednou do roka. Péče o pracovníky se 

výraznější způsobem v období normalizace neměnila. V omezeném množství nabízel 

Dopravní podnik svým zaměstnancům přidělení bytu. V roce 1986 bylo přidělených 10 bytů, 

což není nijak velké množství, které by do podniku lákalo novou pracovní sílu.109 

„Výhody ta práce, byla výhodná i v současnosti, z celorepublikového pohledu je 

dobře hodnocený, o něco vyšší než celorepublikový průměr. A dřív, potěšilo mě tenkrát, to 

už je dávno, to je 20 let nazpátek. Tady v Řepích, jsme už byli, tak měl podnik nějaký peníze 

a pro ty, co už tam jsou nějakou takovou dobu, tak nám udělal školení s nějakou rehabilitací 

a bylo to s výjezdem na podnikovou chatu na Lučánku, tak jsme tam jeli. Pár turnusů jsme 

tam odjeli tenkrát, to bylo dobrý. To jsme se tam sešli. Jindy jsme měli možnost se sejít jen 

na konečný nebo na výpravně, a teď jsme konečně mohli, já nevím, na 4 dny. Měli jsme tam 

i maséra, masérku a bylo to takové odpočinkové. To bylo příjemný, na to rádi vzpomínáme, 

ale to už dnes není. Na to peníze nejsou.“110 

Samostatnou kapitolu představovala možnost bezplatného ošacení a stravování, jež 

rezonovala mezi narátory v podobě rozporuplných reakcí. Zatímco většina chápala příděl 

bodů na nákup stejnokrojů a další částí řidičského oděvu, jako něco přirozeného, na co měli 

mít nárok. Druzí považovali ošacení za další formu zaměstnaneckého benefitu. Názory se 

                                                           
108 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
109 Materiály nalezené v Archivu DPP: DP hl. m. Prahy Autobusy. Komplexní rozbory činnosti a hospodaření 

od roku 1970 do 1989 v části „Péče o pracovníky“. 
110 Rozhovor s Bedřichem Sosnou (*1955, v DP od 1977) vedl Jakub Sommer, 2. 3. 2016. 
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také lišily i v pohledu, jak byly řidičské stejnokroje zpracovány, ať už se jednalo o prádlo, 

košile, obuv, kalhoty, atd.111 

„Když si vezmu, nejlepší bylo ošacení. Takže já jsem si do práce nikdy nenosil nic 

svého, dokonce se to ani nesmělo, takže to byla výhoda, protože já jsem vlastně měl ponožky, 

kalhoty, boty letní a zimní, košile, trička. Ale ze začátku to bylo blbý, protože jsi to měl, že 

sis musel všechno vyfasovat, ale později to udělali na body. To bylo super. Jsi nafasoval 

třeba jen ponožky. Čepice, já měl doma tolik čepic, že jsme nevěděli, co s nimi. Kluci si 

s nimi vždycky hráli na válku, rozumíš. Pak se to vyhodilo. Pak jsem třeba vyfasoval, jsem 

vyfasoval bílý košile později, přestože jsem říkal, že je na nic nepotřebuju. Dobrý bylo, že jsi 

měl kvádro, že vlastně, když se z toho sundaly různý nášivky, tak se dalo nosit, když byl třeba 

ples nebo něco takového… Takže jako, ty trička byly jinak dobrý, jo. Ze začátku byly suprový, 

ale pak už to bylo blbý, protože ty trička byly z umělých materiálů, protože nesály, takže to 

se ti z toho normálně stala igelitka. Když byla zima nebo foukalo, a ty jsi byl zpocený a pak 

ti byla šílená zima a spousta kluků z toho byla nemocná. Ale ty ze začátku, ty byly bavlněný, 

to bylo vynikající. Ponožky, boty, kalhoty, teplý zimní ponožky, to bylo taky jako super a 

nikdo pak nehlídal, kolik sis toho vzal, ale musel ses vejít do těch určitých počtů bodů. 

Záleželo, kolik jsi odjezdil hodin, tak podle toho jsi měl počet bodů.“112 

Další výhodou bylo poskytované stravné od zaměstnavatele, které se v průběhu let 

měnilo. V 80. letech dostávali řidiči tzv. „Mraženky“. Jednalo se o zamražené jídlo, které si 

mohli v peci ohřát a sníst.113 To oceňovali především narátoři, pro které bylo složité sehnat 

jídlo na místech, kde nebyla občanská vybavenost. 

„To mražený jídlo, to bývávalo dobrý. Jenomže, zase, musel člověk přijít včas, když 

to přivezli. To bylo jedno mražený jídlo, co šichta. Za 5-6 korun, nevím. Ale pak to nějak 

zrušili, to vařili někde v Hostivaři, mrazili to hluboko a vozili po garážích. Pak se to dálo do 

pícky, ale pak to pomaloučku utichalo, až to utichlo úplně. Potom začaly být stravenky, 

jenomže stravenka. Stravenka je dobrá, jenomže ta mraženka byla taková, že jste z toho 

autobusu nemusel vylézt.“114 

                                                           
111 Archiv DPP: DP hl. m. Prahy, koncernová účelová organizace: Rozbor hospodaření za rok 1989. 
112 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
113 Archiv DPP: DP hl. m. Prahy Autobusy. Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1984: Zpráva o 

náboru nových pracovníků, s. 9-10. 
114 Rozhovor s P. K (*1951, v DP od 1983) vedl Jakub Sommer, 3. 3. 2016. 
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V současnosti zaměstnavatel místo „mraženek“ vydává stravenky v poměru 50 ku 

50.115 Mezi další benefity patří příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění a pojištění 

odpovědnosti z výkonu povolání. Před rokem 2000 bylo běžné, že řidiči dostávali peněžní 

bonus za odježděné kilometry bez nehody nebo za příkladnou manipulaci s autobusem, kdy 

dokázali čistou jízdou ušetřit naftu. Bonusy za ušetřenou naftu se objevily v souvislosti 

s ropnou krizí v 80. letech, která strmě zvýšila cenu ropy.116 Sami pamětníci byli vděční za 

podobné bonusy a rádi na ně vzpomínají. 

„A bývávaly doby, kdy jsme měli za kilometry bez nehody nějaké peníze. To bylo navíc 

k výplatě. A jednou za rok, když člověk neměl nehodu, tak mu tam přiskočilo, plácnu třeba 

1000 korun, to na ulici nenajdeš a tenkrát zvlášť. A taky za ušetřenou naftu bylo. Tenkrát 

nafta stála 2 koruny (smích), ale dobře, víc se snažil i tenkrát, stimulovat lidi, aby nekradli, 

jo.“117 

Pro jedinou ženu z pamětníků, se kterými jsem hovořil, byl brán jako benefit i 

možnost zkráceného úvazku, aby se mohla věnovat své malé dceři. Domluvila se s vedoucím 

dejvických garáží, že bude jezdit dopolední směny.  

„…takže když dceři byl rok, tak jsem šla do práce a přišla jsem tam, jestli bych mohla 

na zkrácený úvazek a tam nebyl problém. Opravdu smekám před vedoucím, teďka musím 

říct, že tam nebyl problém, vždycky…“118 

Povolání řidiče autobusu nepřinášelo možnost pracovních cest za železnou oponu 

nebo přístup k volné měně, což byly aspekty, které nabízela například práce řidiče taxíku 

(například ti, co jezdili na letiště, měli kontakt s cizinci a velmi často s nimi měnili valuty). 

Zahraniční služební styky sice existovaly, ale přirozeně převažovaly kontakty s lidově 

demokratickými zeměmi. I zde se jednalo o cesty v omezené míře a převážně vyjížděli 

zaměstnanci, kteří pracovali ve vedení DP. Kontakt československých řidičů s ostatními 

řidiči z jiných států, mi není známý. Přesto probíhalo setkávání pražských řidičů s řidiči 

z jiných měst, například na šachových olympiádách v rámci dopravního podniku. Této akce 

se zúčastnil i jeden z narátorů, se kterým jsem hovořil. 

                                                           
115 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2017. 

Sociální oblast, Stravování, s. 15.  
116 Jan Rataj a Přemysl Houda: Československo v proměnách komunistického režimu. Praha, Nakladatelství 

Oeconomica 2010, s. 401-406. 
117 Rozhovor s P. K (*1951, v DP od 1983) vedl Jakub Sommer, 3. 3. 2016. 
118 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
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„A v Bratislavě, jednou jsem byl v Bratislavě. To mě taky vlastně, to se sešlo hezky, že 

jsem u tohohle zaměstnání hrál šachy za DP asi 3x. A jednou jsme byli reprezentovat 

v Bratislavě, kde byli řidiči z velkých měst jako z Plzně, Košic, atd.“119 

 

6.3 Prestiž 

 

Otázka prestiže je velmi zajímavá pro svůj vývoj. V 70., 80. a dá se říci i částečně 

v 90. letech bylo povolání prestižní, respektive jej takto chápou narátoři. Pro tyto narátory 

byl řidič autobusu králem silnice. Měl největší vůz a měl před ostatními přednost. 

„Já si myslím, že v té době, ten řidič autobusu byl taková, já nevím, možná to zní 

blbě, ale byl někdo. Nechci, nedokážu to říct, ale že to byl takový vrchol toho řidičství, víte, 

takhle bych to popsal. Možná na to koukám blbě, ale bylo to takový, že jste se jako mohl 

vytahovat. Prostě si myslím, že to bylo prestižní, když jste řekl, že se živíte jako řidič 

autobusu. A ono se říkalo, on jezdí s autobusem, jo.“120 

Prestiž se začala pomalu vytrácet v souvislosti s nárůstem automobilismu. Dnes je už 

zcela běžné, že skoro každá rodina vlastní automobil, někdy i dva. I cena, kterou autobus v 

minulosti stál, v současnosti některé osobní automobily mnohonásobně převyšují.   

 

6.4 Možnost výpovědi 

 

Před rokem 1989 bylo velmi složité podat výpověď, ale nemyslím si, že by se jednalo 

o něco mimořádného v tehdejším kontextu. Pro samotný podnik bylo pozdvižením, když 

chtěl zaměstnání opustit řidič. Odchod zaměstnance vrhal špatné světlo na zaměstnavatele. 

Navíc se opět projevoval nedostatek řidičů, proto podnik podnikal všemožné kroky, aby 

zaměstnance v podniku udržel. Například se svolala podniková rada121, která odchod řešila. 

Přesto, když si řidič postavil hlavu, že chce odejít, jednoduše odešel.  

                                                           
119 Rozhovor s Bedřichem Sosnou (*1955, v DP od 1977) vedl Jakub Sommer, 2. 3. 2016. 
120 Rozhovor s Janem Stehlíkem (*1957, v DP od 1979) vedl Jakub Sommer, 19. 2. 2016. 
121 Archiv DPP: DP hl. m. Prahy Autobusy. Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1983: Fluktuace, 

s. 8. 
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„Dřív, když jste chtěl dát výpověď, tak bylo pozdvižení. Svolala se schůzce, ROH, 

dílenský odbor, já nevím, co všechno. Například, když jste byl třeba v KSČ. To se řešilo proč, 

a co ti kdo udělal. Kvůli čemu odcházíš? To se prostě nechtělo ty lidi pouštět, jo. Ale vím, že 

si mi stěžoval řidič, který tam byl léta. Bylo to po revoluci a řekli mu, že když se mu to nelíbí, 

tak může jít pryč. Úplně ho to rozhodilo, nechtěl tomu věřit, že je to možný.“122 

Řidiči nacházeli různé kličky, aby mohli využít systémových nedostatků u DP ke 

svému prospěchu. V období normalizace bylo těžké opustit DP, protože bylo málo řidičů a 

byla i dlouhá výpovědní lhůta, která trvala 6+2 měsíců. K urychlení výpovědní lhůty řidiči 

využívali ZL, do kterých se psal technicky stav vozu. Jakmile bylo v knize napsáno, že 

autobus má technickou závadu a podle data bylo jasné, že se ihned neopravila, použil jí řidič 

k vlastnímu prospěchu. Podle narátora mohl řidič okamžitě odejít, aby se nedostala podobná 

informace mimo DP. DP následně přistoupil k odebírání vozových knížek, aby podobnému 

jednání v budoucnu zabránil. Vozové knížky byly nahrazené třemi sešitými papíry, které 

řidiči postupně předali, aniž by si jeden nechávali. Obávali se, že by při nehodě mohli mít 

problém, proto si stěžovali. Mělo se jednat o specifikum řepských garáží, který nedokážu 

ověřit z archivních materiálů. 

„Pak ještě bylo párkrát, když jsem se takhle cuknul, byla vozová knížka, kde se třeba 

psaly poruchy vozů, a když ti to nebrzdilo, tak ti to měli opravit. To třeba trvalo týden. To jsi 

tam měl týden nebo 14 dnů napsaný, že ten vůz nebrzdí, jo a když byl průšvih, tak první věc, 

co udělali, když přijeli z garáže k té nehodě a sbalili tu vozovou knížku. Pak zjistili kluci, že 

když se chtěli trhnout od dopravního podniku, tak se dalo udělat tak, že dopravní podnik 

neplnil povinnosti, který měl. Když ten kluk, který se chtěl cuknout, sbalil vozovou knížku, 

kde bylo třeba týden psané, že to nebrzdí a oni to neopravovali, tak to pak předložil a oni ho 

museli do měsíce nebo do dvou pustit. Jinak to trvalo 6+2, nebo já nevím, to byla strašně 

dlouhá doba, než jsi mohl od toho dopravního podniku odejít. Tak to byl malér, protože když 

jsi sehnal nějaký zaměstnání, tak se na tebe každý vyprdnul a nečekal na tebe 8 měsíců, že 

jo.“123  

Změna po roce 1989 se projevila v délce výpovědní lhůty, kdy se v současnosti jedná 

o 2 měsíce.   

  

                                                           
122 Rozhovor s Janem Stehlíkem (*1957, v DP od 1979) vedl Jakub Sommer, 19. 2. 2016. 
123 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
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7. Technické vývoj 
 

7.1 Investice do autobusové dopravy. 

 

Důraz na dopravu v hospodářské politice po roce 1968 vzrostl, přesto nadále zaostával 

v technické úrovni a kvalitě služeb proti západoevropským státům. Investice do silniční 

dopravy se ve většině případů soustředily na údržbu a vylepšování z minulosti zděděné 

dopravní sítě, nikoliv na její zásadnější přestavbu.124 Investice se výrazněji začaly projevovat 

až po roce 2000. Vliv má především ochrana životního prostředí. Omezování negativního 

vlivu provozu autobusů na městských a příměstských linkách PID na životní prostředí je 

zajištěno provozováním autobusů, které plní stanovené emisní limity, dodržováním 

průměrného stáří vozového parku dle NV 63/2011 Sb. A maximálního stáří vozidel dle 

příslušného standardu PID. V souladu s cílovou kvalitou bude průměrné stáří autobusů pro 

městské a příměstské linky PID maximálně 9 let. Minimálně 60% vozidel v evidenčním 

stavu bude mít stáří menší nebo rovno 12 let. 125 Nízké investice se projevovaly ve špatném 

technickém stavu vozů. 

 

7.2 Technický stav autobusů 

 

Je logické, že se autobusy ze 70. let se s těmi současnými nedají srovnávat, co se 

technické stránky týče. Zajímavější je, jak na technické změny reagují samotní narátoři. U 

narátorů, kteří hovoří o výhodách nových autobusů, je těžké uvěřit, že se jedná skutečně o 

výhody. Naopak, když hovoří o nedostatcích starších autobusů, mluví o nich s láskou 

v hlase, s jistou nostalgií. Dá se to přičíst tomu, že sami v té době byli mladí a plní síly a 

dnes, s dosluhujícími autobusy soucítí. 

„Automat je automat, ale já sorkám126, já jim nevěřím. Já říkám, že to co vydržela 

karosa, tak sorka ani náhodou, i když už jsou tady taky docela dlouho. Jak vím, kde to 

vyráběj, a jak to tam vypadá, jsem to viděl na obrázkách. Je to elektronické, to není dobrý. 

                                                           
124 Václav Průcha a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 2. díl, období 1945-1992. 

Brno, Nakladatelství doplněk 2009, s. 800. 
125 Interní materiál Dopravního podniku hl. m. Prahy. In: Standardy kvality služby. Výsledky měření v provozu 

autobusů 3. čtvrtletí 2015. s. 17. 
126 Typ autobusu „Sor“. 
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Já jsem ze staré školy, starej auťák je starej auťák. Raději se svezu s nějakou (není rozumět), 

než s mercedesem, ne že bych si tím neodjel, odjedu s lepším, ale spíš jsem takhle na tohle 

to. Stará škola.“127 

Druhá část narátorů kvituje pokročilý vývoj v autobusové dopravě. Jedná se spíše o 

mladší narátory, se kterými jsem vedl rozhovor. Mezi hlavní výhody nových autobusů 

považují, že jsou automatické, a proto odpadá náročná práce v podobě neustálého řazení. 

„Automatů tam bylo pár a dostat se na automatickou převodovku, já z toho byl 

vždycky vyřízený, protože to byla poloviční práce. To si neumí člověk představit těch 

rozjezdů, jo a teďka ty autobusy, ty převodovky měly zhuntovaný, takže prostě nespěchat na 

to. Teď ty s pomalým zadkem, tam se šlo rozjet na dvojku, že jo. Ale to bylo, 2-3-4 zastávka, 

2-3-4 zastávka, no to bylo nekonečný, člověk ušlapaný ze spojky“128 

„Taky říkám, když dneska vidím holky, co přijdou, tak dneska už jsou automaty, to je 

třetinová práce.“129 

Narátorka také oceňuje, že jsou nové autobusy klimatizované a v zimě topí. 

Problém v období tzv. normalizace a částečně i v 90. letech, představovala údržba a 

servis techniky, stejně jako nedostatek náhradních dílů (zejména u techniky dovážené ze 

Západu). Zcela běžnou praxí bylo, že údržbu zařízení a strojů, ale i samotných služebních 

objektů (garáží a odstavných ploch) vykonávali svépomocí sami řidiči autobusu.130 

Dopravní podnik byl rád za každého řidiče, který byl ochoten u něj pracovat, přesto byl ještě 

větším požehnáním řidič, který byl i zručným automechanikem. Svépomocí byla 

zabezpečována údržba částí autobusů. Řidiči si vylepšovali své vozy a byli náležitě hrdí, 

když získali kousek, který v tehdejším Československu byl nedostupný.  

„A já jsem pak sehnal, takový ty zrcátka, když s tím jezdily kamiony a jezdily s tím 

autobusy, jo, tak jsem prostě sehnal, tam prostě někdo prodával ty velký zrcátka. A to si 

pamatuju, že jsem měl takový oranžový obě a na straně dveří jsem měl takový velký a na tom 

levém jsem měl takový menší, ale veliký oproti těm městským, veliký no. A když jsem přijel 

                                                           
127 Rozhovor s P. K (*1951, v DP od 1983) vedl Jakub Sommer, 3. 3. 2016. 
128 Rozhovor s Jaroslavem Kobrem (*1978, v DP od 1999) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 
129 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
130 Pavel Fojtík: Garáž Řepy 1982-2002, s. 4-8. 
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na konečnou, tak si ti řidiči chodili do toho autobusu sedat, aby se vůbec podívali, jak je 

z toho vidět. A byli z toho úplně v šoku.“131 

Co všechny spojuje v souvislosti s moderní technikou, je pocit, že jsou neustále 

sledováni. Uvědomují si tak i stinné stránky moderní techniky.  

Pro tazatelku technický vývoj neznamená vyřešení nedostatku, který jí znepříjemňuje 

práci každý den. Narátorka hovoří o špíně a nepořádku, který jí vadí na její práci. Klišé, že 

se muži tolik nestarají o pořádek jako ženy, je hlavním důvodem, proč podobné věci řeší jen 

ona. Zvláště, když ve vedení DP jsou jen muži v kombinaci s malým zastoupením řidiček 

autobusů. U tramvají je situace lepší, protože zde řídí více žen. Má hrůzu z návštěv 

společných toalet. Do práce nosí své vlastní navlhčené ubrousky, kterými si čistí volant po 

svých kolezích.  

„Špína (smích). To jsem teďka říkala, špína mi na tom vadí nejvíc. Když si člověk 

uvědomí, že máme jednadvacáté století rok 2016, tak já bych vás někdy pozvala na konečný 

na záchod, jako.“132 

 

7.3 Informační systém 

 

Zcela zásadní technickou změnou, která přišla v průběhu sledovaného období, ne-li 

za celou historii provozu městské hromadné dopravy v Praze, je možnost sledovat autobus 

přes satelit. Využívá se řídící a informační systém AUDIS, zavedený v roce 2009.133 Jeho 

funkcí je přenos dat z vozidla a naopak. Pak je možné zobrazit aktuální polohu autobusu. 

Systém může zpětně ukázat historii dodržování jízdního řádu a i samotný pohyb autobusu 

po mapě. Kdyby například řidič nedodržel trasu nebo si zajel s autobusem mimo vyznačenou 

trasu. Systém vyhodnocuje a sleduje polohu autobusu, kontroluje dodržování jízdního řádu. 

Když řidič nedodržuje stanovenou trasu, oznámí skutečnost dispečerovi. Dále systém 

umožňuje oboustrannou datovou komunikaci mezi vozidlem a dispečerem. Zajišťuje 

distribuci přesného času a jeho sledování pro všechny technologie, včetně autobusu. 

                                                           
131 Rozhovor s Janem Stehlíkem (*1957, v DP od 1979) vedl Jakub Sommer, 19. 2. 2016. 
132 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
133 Dokumenty o systému Audis poskytl ze svého archivu pan Ing. Petr Bechyně. Jedná se o interní dokumenty 

Dopravního podniku, které nejsou volně dostupné. Systém Audis byl prezentován na Dni otevřených dveří 

Muzea MHD, který proběhl 18. 9. 2010.  
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Všechny data pak archivuje. Tak v krátkosti zní popis informačního zařízení, o kterém se 

zmínil každý narátor, se kterým jsem hovořil. 

„Dneska to vlastně jezdí po vteřinách, ono se jim to zobrazuje… No a teďka už to, 

když tě vidí, že nadjíždíš, to tam sleduje, a když to tam máš moc červený, tak zastávku, tak 

ti zavolá… To už taky nesmí být. Oni sledují…“134 

Informační systém má řidiče chránit, když jsou například napadeni agresivním 

cestujícím. Přesto si větší část narátorů myslí, že jsou určeny ke zcela opačným věcem. 

K potrestání řidiče. 

„Oni využili všechnu tu moderní techniku, ne aby tomu řidiči pomohli, ale aby ho 

hlídala, ale co se týče tohohle, se to všechno hrozně zpřísnilo. Ne, jako zpřísnilo, ale vidí 

vlastně všechno a dokážou vás chytit při těch věcech, co se nesmí dělat. Třeba bavení se za 

jízdy, to skoro vymizelo, jo. Volání telefonem, taky vymizelo, že jo. A já nevím, co všechno, 

všechno možný. Akorát, co tam tomu řidiči přibylo, k jeho ochraně, tak je tam takový tlačítko 

tísně, to tam dřív nebylo a když to tlačítko stisknete, tak se to spojí s dispečinkem. Přeruší to 

veškerý provoz a spojí se to s dispečinkem a městskou policií a ta vám jede na pomoc. 

Samozřejmě vám volají, co se děje a neděje. Ten autobus umí, ten když má kamery, všechny 

ty nový autobusy mají kamery, všechny 3 kamery nahrávají provoz v tom voze, nahrává to 

zvuk pomocí toho mikrofonu, ale to je jediná věc, to je všechno. Ale teď se třeba stalo, že 

řidič, tam měl svojí tu kameru a měl nějaký problém, a ta kamera to nahrála, ale v té paměti 

měl další dvě věci, který byly proti němu. Takže to vyřešili, že se o jeho chybu nejednalo, ale 

dvakrát tam měl, že jel ba červenou, takže mu to spíš uškodilo.“135 

  

                                                           
134 Rozhovor s L. L. (*1956, v DP od 1993) vedl Jakub Sommer, 1. 4. 2016. 
135 Rozhovor s Janem Stehlíkem (*1957, v DP od 1979) vedl Jakub Sommer, 19. 2. 2016. 
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8. Proměny pracovní každodennosti. 
 

Nařízení, která jsou uvedena níže, se neobjevila v poslední době, ale existují už několik 

desetiletí. Přesto bylo velmi složité kontrolovat, zdali jsou dodržována. Až v současnosti, 

díky moderní technice, je možné kontrolovat, jestli se dodržují.136 

 

8.1 Kontroly  
 

8.1.1 Dodržování času. 

 

Jak už bylo zmíněno výše, informační systém umožňuje dohled nad autobusem. 

Řidiči jsou kontrolováni, zdali dodržují jízdní řád a odjíždějí za zastávek v určeném času. 

Sami narátoři hovořili o době, než se systém zavedl, že bylo zcela běžné, že ze zastávek 

jezdili, jak se jim zlíbilo. Nebylo nijak zvláštní, že řidič vynechal celé kolo nebo jeho část, 

protože byl unavený a potřeboval si odpočinout. Neexistoval žádný systém, který by mohl 

kontrolovat, jestli je řidič na trase. Sice se na konečných zastávkách vyskytovali dispečeři, 

ale nebylo jich tolik, aby mohli ohlídat všechny. 

„Takže, když mě to moc nebavilo, tak jsem si hodil hodinu na konečný, vynechal 

jsem kolo a nic se nedělo. Dneska žádný, dneska je GPS, mají tě hned, kdybys někde usnul. 

Dřív akorát jezdili pozorkové, jednou za čas a to někam přijel, vysílačky měli akorát starší 

řidiči. Já nevím, to byl 1-2 na lince, takže tam to šlo se zašívat, nebylo to tak ostrý.“ 

V současnosti jsou pravidla, jak vyjíždět ze zastávek, nastavena následujícím 

způsobem. Povolená odchylka je stanovena u výchozích zastávek 0 min. (tj. 0 až +59s), u 

nácestných zastávek v rozmezí 0 až +2 min (tj. 0 až + 179s). Od roku 2007, kdy se měří 

standardy služby, se zvedla přesnost z 79% na 87%. Velký vliv má samotný postih řidičů, 

kteří si nedovolí ze zastávky odjet dříve.137 V rozhovorech se shodně všichni narátoři 

vyjádřili o sledování času negativně. Sledování času je podle nich přehnané, dovedené do 

absurdna. 

                                                           
136 Archiv DPP: Provozní ustanovení pro šofery autobusů a nákladních automobilů hlav. města Prahy. Praha, 

Správní rada elektrických podniků hlav. města Prahy 1930, s. 2-6. 
137 Interní materiál Dopravního podniku hl. m. Prahy. In: Standardy kvality služby. Výsledky měření v provozu 

autobusů 3. čtvrtletí 2015. s. 4-6. 
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„Dneska se řeší pomalu pět minut, jako všechno. Jako někdy mi připadá, že to jde do 

extrému…“138 

 

8.1.2 Vývoj dopravy v Praze. 

 

Důraz na dopravu v hospodářské politice po roce 1968 vzrostl, přesto nadále 

zaostával v technické úrovni a kvalitě služeb proti západoevropským státům. Investice do 

silniční dopravy se ve většině případů soustředily na údržbu a vylepšování z minulosti 

zděděné dopravní sítě, nikoliv na její zásadnější přestavbu.139  

V městské hromadné dopravě rostly výkony převážně rozšířením autobusové sítě a 

zahájením provozu metra. Ve dvaceti velkých městech přepravila v roce 1989 hromadná 

komunální doprava na 3185 mil. Osob, tj. v průměru 8,7 mil. denně. Autobusy se podílely 

na celkovém počtu přepravených osob okolo 44%. Velký vliv na autobusovou dopravu 

v Praze mělo metro. Například provoz prvního úseku pražského metra na lince C z Kačerova 

na Florenc, který byl zahájen 9. května 1974, navazovaly nově vzniklé autobusové linky. 

V pozdějších letech naopak došlo k omezení některých linek.140 

Otevření metra A mělo ulehčit pražské dopravě, pro narátora se jednalo o zcela 

opačný účinek, o kterém jsem hovořil výše.  

 

8.1.3 Dodržování trasy 

 

Systém AUDIS sleduje polohu autobusu, proto řidiči dodržují stanovenou trasu linek. 

V minulosti bylo běžné, že si řidiči mohli s autobusem zajet, kam potřebovali. Například, 

když měli pauzu a potřebovali si zajet na oběd nebo si odskočit něco nakoupit. 

„Potřeboval jste si někam s autobusem zajet, tak jste si s autobusem někam zajel. A 

nechal jste ho tam stát a šel jste si něco koupit. Nebo jste si něco přivezl, odvezl, jo. Prostě, 

ne že se to smělo, ono se to nesmělo, ale oni vás prostě nedokázali chytit jo. Já jsem třeba 

jezdil ze Strahova do Břevnova na jídlo, o přestávce a nebylo to nikomu divný. Autobus jsem 

                                                           
138 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
139 Václav Průcha a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 2. díl, období 1945-1992, 

s. 801. 
140Ibid, s. 805.  
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tam o přestávce zaparkoval a bylo to, no. Prostě na Malovance a nikomu to nebylo, to 

divný.“141 

Volnost řidičů došla až do takových extrémů, který dokresluje podobná historka. 

„Jsem kdysi slyšela vyprávět, že jeden kolega ve 147, která jezdí okolo Dejvic, tak 

spěchal domů, takže neudělal to poslední půl kolo, co měl. On by si toho nikdo nevšimnul, 

ale on vyběhl z garáže a on mu ten autobus nejel a on měl blbý nápad, že napsal služební 

hlášení, že nejel. A on to měl být jeho autobus, že jo. Takže sám na sebe napsal, že nejel, 

no.“ 

Je otázka, zdali se něco podobného skutečně stalo. Příběh je však zajímavý tím, jak 

vyobrazuje tehdejší reálie. Pro řidiče nebylo těžké, aby s autobusem ukončil směnu dřív, než 

mohl. Sami narátoři hovoří o tom, že sám DP byl rád, když mohl autobus vypravit jen pro 

to, aby byl vypraven.  

„Opravdu, tam se třeba vypravovalo tím způsobem, aby se vypravilo. A když nebyl 

člověk, který by tím autobusem jel, tak autobus vlastně projel bránou, tím se jako vypravil a 

pak se zase vrátil, jo.“142 

Protože řidičů bylo málo, mohli si v podstatě dělat, co chtěli. 

 

8.1.4 Dodržování ustrojení. 

 

Další výraznou změnou oproti 80. a 90. letům 20. století je, že se přísně dodržuje 

ustrojení řidičů. Podle DP je stejnokroj kompletní, když nejsou užity civilní součásti. Oblek 

je čistý, bez mechanického poškození a nepomačkaný. Dále má znatelné znaky dopravce. 

Celkový vzhled řidiče má být pozitivně reprezentující image DP. Podle statistik, které si 

dopravní podnik hlavního města Prahy vede, je aktuální stav hodnocen na 95%. Což 

znamená, že se blíží ideálu. Nedostačujících 5% spočívalo například v nepředpisové obuvi 

a nepovolené kombinaci stejnokroje s civilními částmi.143 

                                                           
141 Rozhovor s Janem Stehlíkem (*1957, v DP od 1979) vedl Jakub Sommer, 19. 2. 2016. 
142 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
143 Interní materiál Dopravního podniku hl. m. Prahy. In: Standardy kvality služby. Výsledky měření v provozu 

autobusů 3. čtvrtletí 2015. s. 11-12. 
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„Jaký je rozdíl, když jsem nastoupil já. Když jsem nastoupil, tak jsem přišel do práce 

v džínách, ve fáčové košili, vzal jsem si noty a šel jsem jezdit. A dneska? Když nepřijdete 

v obleku, tak vám práci nikdo nedá. Neexistuje, že byste jezdil v civilu.“144 

Pro jednoho z narátorů nošení uniformy způsobovalo psychické potíže. Když chodil 

do práce v uniformě, obával se o svojí bezpečnost. Domníval se, že si jej někdo spojí 

s revizorem nebo potká cestujícího, který se mu bude chtít pomstít, protože na něj nepočkal 

na zastávce. Narátor pak raději nechodil na místa, kde se vyskytoval velký počet lidí. 

„Spíš, jak člověk jezdil hodně, tak měl syndrom z lidí, že jsem nerad jezdil v uniformě 

mezi lidma. Třeba, když jsem jel metrem na střídání. Prostě jsem měl takový syndrom, že 

jsem někomu ujel nebo něco podobného. Jsem si říkal, že si mě teďka prohlížej, mají mě za 

revizora. Nebylo to příjemný prostě.“ 

 

8.1.5 Nařízení. 

 

Nařízení, která zakazovala řidičům kouřit ve voze, poslouchat rádio nebo se bavit za 

jízdy, existovala skoro od samého začátku dopravních podniků. Přesto se pravidla 

nedodržovala. Jednoduše nebylo možné řidiče ohlídat, aby pravidla plnili. Se zavedením 

kamer je jednodušší řidiče kontrolovat. Řidiči si už například neodvažují zapálit ve voze, 

protože jim hrozí poměrně vysoká pokuta.145 

„Já jsem dřív prostě kouřil, dřív jsem prostě kouřil i za jízdy, otevřel jsem si 

okýnko…Takže dneska neexistuje, že byste si zapálil, teda existuje, že byste si zapálil 

v autobuse, ale na vlastní riziko a pokud vás chytí z ROPIDu, tak to dělá 1500. 500 korun 

od našeho vedoucího a 1000 korun jde na ROPID.“146 

 

8.2 Nedostatek řidičů 

 

Po více jak čtyřiceti letech komunistické vlády, začal režim v ČSSR, ale i v ostatních 

zemích východního bloku, již zřetelně „ztrácet půdu pod nohama“. Nejvýrazněji se vše 

                                                           
144 Rozhovor s Janem Lehovcem (*1954, v DP od 1993) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 
145 Provozní předpis D1/3: Dopravní a návěstní předpis pro autobusy. Platný od roku 1999, s. 10-11. 
146 Rozhovor s Janem Lehovcem (*1954, v DP od 1993) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 



56 

 

projevilo ve druhé polovině osmdesátých let. Reformní pokusy o záchranu sovětského 

impéria paradoxně celý proces ještě zrychlily.  Krátce nato došlo v jednotlivých státech 

východní Evropy k pádu komunistických režimů.147 Tato řetězová reakce dorazila i do 

ČSSR, i přes jisté zpoždění v porovnání s okolními státy. Události 17. listopadu 1989 se v 

rozhovorech s narátory vyskytují v okrajovém měřítku. Rozhovory jsou zajímavé především 

pro svou apolitičnost. Přesto měl mít pád komunistického režimu zajímavé vyústění pro DP 

a jeho pracovníky. Pamětníci, kteří pracovali jako řidiči autobusu u Dopravního podniku, se 

často zmiňují o cíli, který dopravní podnik měl. Představoval jej plný stav řidičů, kterých 

byl v jistých dobách nedostatek. Redukce v rámci československé lidové armády 

představoval pro DP možnost, aby se sen stal skutečností. „Demokratizace“ armády v letech 

1990-1993 se nesl ve znamení několika klíčových procesů: depolitizace, podřízení se civilní 

kontrole, a pro DP nejdůležitější redukcí. Redukce měla mimo jiné radikálně snížit počet 

příslušníků armády. Armáda se během sledované období skutečně zeštíhlila, kdy odešlo na 

50% jejích příslušníků.148 

„Takže prostě, ten DP vždycky snil o tom, to bylo vždycky jeho, že bude mít dostatek lidí 

a že budou, to byly takový citáty, že za branou budou stát ti řidiči. Ono se to jednu dobu 

docela dařilo, jeden čas se jim to splnilo, ale ono to je tak nárazová věc, že nikdo neví, kdy 

to přijde a jak dlouho to potrvá, ale stává se to. Stává se to, že je pořadník, třeba. A pak se 

třeba stane, že ty lidi nemají a berou všechno.“149 

DP předpokládal, že propuštění řidiči od armády, půjdou hledat práci k dopravnímu 

podniku. Realita byla ve skutečnosti jiná. Uvědomovali si to i řidiči, kteří samotnou situaci 

zesměšňovali. 

„No ze začátku to bylo docela zajímavý, protože oni byli přesvědčení, že v momentě, kdy 

je revoluce a tohle. Protože vyházeli spousty vojáků, rušili se ty komunistický hnízda, spousta 

z nich měli papíry na autobusy, takže všichni přejdou k nám. Je fakt, že jich spousta přešlo, 

zvlášť od vojáků, protože ti často měli papíry na ty autobusy a i ty z těch, co to byly, ty hnízda 

komunistický taky. Ale ti tam všichni vydrželi měsíc dva, ale pak utekli, protože takový 

služby, co jsme měli my, tak to nikdo normální nemohl dělat.“150 

                                                           
147 Jan Rataj – Přemysl Houda: Československo v proměnách komunistického režimu, s. 433-434. 
148 Miroslav Vaněk – Lenka Krátká: Příběhy (ne)obyčejných profesí. Praha, Nakladatelství Karolinum 2014, 

s. 110. 
149 Rozhovor s Janem Stehlíkem (*1957, v DP od 1979) vedl Jakub Sommer, 19. 2. 2016. 
150 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
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„A ona říká nějakou linku, ale já jí říkám: „počkej, počkej, ale já bych měl mít správně 

volno, ne?“ „No měl bys mít správně volno, ale máš tady psanou službu.“ Já jí povídám: 

„No to ne teda, já jsem ještě po dovolený, takže se musím ještě rozkoukat, to není jen tak.“ 

A ona mi říká, že jí to nemůžu udělat, že nepřijdu. Já povídám, proč bych nemohl, mám 

volno, tak mám volno. A ona říká: Prosím tě, já nemám lidi.“ Tak jí říkám: „Tak si zajdi za 

vrata, jste říkali, že tady budou tisíce lidí a že budeme škemrat o práci.“ A nepřišel jsem.“151 

Nedostatek řidičů měl kromě výhod, že řidiči mohli jezdit hodně přesčasů a vydělat si 

více peněz, i své stinné stránky. Daní za možnost mít nadstandardní příjem a další benefity, 

byla především abnormální délka pracovní doby, kterou museli řidiči strávit ve službě. 

Řidiči autobusů museli občas sloužit jako aktivní zálohy152 a čekat, zdali nevypadne některý 

z autobusů. Připočteme-li k tomu čas, který museli řidiči strávit během roku na různých 

školeních, nelze se divit, že výkon řidičské profese měl často negativní dopady na rodinný 

život. Vyšší plat nemohl při zpětném pohledu vyvážit čas, který narátoři svému zaměstnání 

v konečném součtu věnovali. Já osobně si vybavuji, že jsem otce viděl poskrovnu. Byla 

období, kdy jsme se viděli minimálně. Například, když měl odpolední směnu a já chodil do 

školy, tak jsme se míjeli a volné víkendy nebyly pravidlem. Jeden z narátorů měl kvůli 

nedostatku volného času pocit, že mu utíká život mezi prsty a podobné představy jej mohli 

frustrovat. 

„Na začátku mi docela dost vadily ty víkendy, ty odpolední, když kamarádi si různě 

užívali života a já jsem musel kroutit volantem, jo.“153 

Časová náročnost měla i značný vliv na způsob trávení volného času řidičů z povolání i 

jejich rodin. Svůj volný čas po skončení pracovní doby v rozhovorech nejčastěji spojovali 

s odpočinkem po náročném fyzickém vypjetí. Svůj volný čas vyplňovali spánkem nebo 

aktivní činností v podobě stavby domů nebo chalupy. 

„…musí se tomu člověk dost podřídit jako, nějaký večer jít do divadla? Jsem 30 let 

nevěděl, co je to jít do divadla. Když ráno vstávám, tak jsem věděl, že nemůžu večer do 

divadla, když vstávám. I kdybych vstal na krásně, tak tam budu stejně koukat jako kočka od 

almary a za 5 minut usnu někde, a to taky nejde, že jo.“154 

                                                           
151 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
152 Archiv DPP, DP hl. m. Prahy Autobusy. Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1979, s. 11-12.  
153 Rozhovor s Bedřichem Sosnou (*1955, v DP od 1977) vedl Jakub Sommer, 2. 3. 2016. 
154 Rozhovor s Jaroslavem Kobrem (*1978, v DP od 1999) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 
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Problémy s únavou řešili narátoři podobně. Například si otevřeli okénko, vzali si 

žvýkačku nebo na pár minut usnuli, když měli pauzu na konečné. 

„…a před křižovatkou takhle najednou vidím místo jednoho sloupu dva, jsem začal vidět 

dvojitě. To bylo fakt hnusný pocit, to mě dost vystrašilo, tak jsem si otevřel okýnko. Pak jsem 

ještě žvýkačku, to jsem překonal.“155 

„Když u mě stál a viděl, že jsem usnul, tak semnou zacloumal a říkal: „Bude zatáčka, 

Jiříku, bude zatáčka.“ Tak mě tím probudil, já zatočil a jeli jsme dál a já zase usnul. Takhle 

jsme jezdili, to bylo šílený, já se divím, že se v té době se něco nestalo, protože to bylo něco 

neskutečného.“156 

Ne každý z řidičů podobné nasazení vydržel. Podle mého názoru se jednalo o jednu 

z příčin, proč byl v Československu chronický nedostatek řidičů. Do ideálního stavu 

například v roce 1983 chybělo okolo 250 řidičů autobusů. 157 Nebylo divu. Zaměstnání totiž 

neskýtalo jednu z hlavních výhod, které byly v období normalizace k dispozici, služební 

byty. Respektive nabízelo velmi malý počet bytů a týkalo se to všech zaměstnanců 

dopravního podniku (řidiči tramvají, metra, atd.). Zaměstnání tedy neřešilo problém bydlení, 

který po celou dobu trvání reálného socialismu tížil zejména mladé rodiny.158 V roce 2008 

byl podstav řidičů přibližně 140.159 Na tomto příkladu je vidět, že problém s nedostatkem 

řidičů je neustálý, bez vlivu jaká ideologie je u moci.  

 

8.3 Rivalita 

 

U dopravních podniků existovala v minulosti, ale v jisté formě přežívá dodnes, 

hierarchie mezi řidiči. Základní dělení je na řidiče metra, tramvaje a autobusu. Podle 

některých narátorů bylo nejvíc prestižní povolání řidiče metra. Mezi zbylými dvěma tábory 

řidičů probíhal pomyslný boj o to, kdo bude na „druhém místě“. Tím, že rozhovory probíhaly 

jen s řidiči autobusu, byl by i zajímavý názor druhé strany. U řidičů autobusu, kteří rivalitu 

                                                           
155 Rozhovor s Bedřichem Sosnou (*1955, v DP od 1977) vedl Jakub Sommer, 2. 3. 2016. 
156 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
157 Zpravodajská relace Československé televize. IN: Archiv ČT, pořad „Před 25 lety“, vysílaný 11. 2. 2008. 

[online] [2016-06-21]. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10132488909-pred-25-lety/208411000110211  
158 Václav Průcha a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 2. díl, období 1945-1992, 

s. 924-928. 
159 Informace nalezené ve výroční zprávě Dopravního podniku z roku 2008, s. 51-52. Zpráva je dostupná na 

webu DP. Informace jsem využil ke komparaci materiálu, který mi poskytl pan Ing. Petr Bechyňa ze svého 

soukromého archivu. [online] [2016-06-21]. http://www.dpp.cz/vyrocni-zpravy/  

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10132488909-pred-25-lety/208411000110211
http://www.dpp.cz/vyrocni-zpravy/
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vnímali, převládal názor, že jejich povolání je těžší. Myslí si, že řidiče tramvaje může dělat 

kdokoliv. Například jeden z pamětníků uvedl, že kdyby nebyl úspěšný jako řidič autobusu, 

začal by jezdit s tramvají. 

„Mě šlo hlavně o to stavění, takže jsem šel k autobusům. Jsem si říkal, že když mě 

nevezmou k autobusům, že jsem blbej, tak půjdu k tramvajákům. Ale dobrý bylo, že když ti 

sebrali papíry od osobáku, tak jsi mohl jezdit dál, protože tramvaje byly kolejový vozidla.“160 

U jiného narátora podobná představa nepřipadala v úvahu. Kdyby měl řídit tramvaj, 

jednalo by se o něco velmi ponižujícího. 

„No, rivalitu, těžko říct. Dalo by se říct, že jo. Ale já jsem si jako myslel, že ten řidič 

autobusu je jako víc, než ten tramvaják…“161 

Domněnku o své nadřazenosti měli řidiči autobusu podloženou i vyšší mzdou. Jakmile 

se platy obou skupin řidičů vyrovnali, začala pomalu mizet i rivalita, která zde panovala.162 

„Rivalita spíš finanční. Trvala docela dlouho, trvala pár let, kdy se tramvaje přibližovaly 

autobusu. Dneska jsme na tom finančně stejně, takže v pohodě.“163 

Soupeření se ve většině případů vedlo na rovině zesměšňování nebo snižování 

schopností druhé skupiny. Řidiči autobusu vymysleli pro řidiče tramvají přezdívku „Ševci“. 

Nikdo z narátorů nedokázal říci, od kdy se začala přezdívka používat. Někteří ani nevěděli, 

co přesně znamená. Přesto jeden z pamětníků poskytl svojí verzi, jak asi mohla přezdívka 

vzniknout. 

„A říkalo se jim ševci proto, když Baťa si udělal ty svoje fabriky, tak zlikvidoval všechny 

soukromý ševce. Takže oni neměli práci, a když neměli práci, když to zabalili, tak první co 

šli, bylo jezdit s tramvají. Takže většinou, co tramvaják, to švec a od té doby to bylo ševci, 

ale to spousta lidí neví, proč se jím říká ševci. Takže když většinou tramvaják vešel do 

autobusu, tak všichni zvolali „ukaž palce“, jestli se ti ten mozek přetáhnul do toho palce. 

Protože, když jeli, tak pořád zvonili, protože jak pořád drželi to tlačítko, tak se jim zvětšoval 

ten palec, tak jsme si z nich vždycky dělali srandu.“164 

                                                           
160 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
161 Rozhovor s Janem Stehlíkem (*1957, v DP od 1979) vedl Jakub Sommer, 19. 2. 2016. 
162 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2017, 

Příloha KS, s. 3. 
163 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
164 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
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8.4 Řidič vs. cestující 

 

Podle mého názoru nejzajímavější pasáž vzpomínek se týká vztahu mezi řidičem a 

cestujícím, který v průběhu čtyř desetiletí doznal značných změn.165 Od nadřazenosti 

k rovnosti, až k jisté podřízenosti ze strany řidičů. V období tzv. normalizace a částečně i na 

začátku devadesátých let, měli řidiči výsadní postavení. Řidičů bylo málo a technicky nebylo 

možné hlídat, jak se během jízdy chovají. Řidiči si uvědomovali, jakou moc mají a také se 

jí nebáli využít. Když řidič nebyl spokojený s chováním cestujících, zastavil a kladl si 

podmínky, za jakých bude pokračovat dál. 

„I když řidič byl tenkrát pán, že jo. Když tě někdo naštval, tak jsi je mohl vyhodit všechny, 

že jo. Nikdo ani nepípnul.“166 

Někteří řidiči se bavili tím, že cestujícím ujížděli, nezastavovali v zastávce nebo 

vymýšleli jiné způsoby, jak ukázat svojí dominanci. 

„Jsme si dělali legraci z těch cestujících. Dělali různý vylomeniny. Já měl třeba 192 

tenkrát na Kačerově v sobotu a ta jezdila, tam byl kojenecký ústav v Krči, jenom snad dvě 

zastávky, to byla linka krátká. Tak já jsem v sobotu nebo v neděli to bylo, tak jsme tam 

pokuřovali u kašny na Kačerově a koukali a já jsem koukal na svojí zastávku „jak tam 

nebude 15 lidí, tak nejedu, nepromítám.“. Jako v kině, tam když nepřišlo 15 lidí, tak se 

nepromítalo. Tak jsem se tomu smál. Tam to mělo jezdit každou půl hodinu, tak to nejelo asi 

2 hodiny. Tam bylo málo lidí. (smích) A oni tam měli tím jiné autobusy, které jely u labutě 

vlastně před Tomayerkou a kousek mohli dojít. Zatímco tady musíš běžet přes celý Slivenec, 

že jo. Tam ta zastávka byla celkem zbytečná, ale nikdo si nestěžoval, že jo. A tam přišla paní 

potom a říkala „tady už nejel hodinu nebo hodinu a půl, kde je tady od toho řidič?“ tak jsem 

povídal „je mu špatně, je na záchodě.“. Pak jsem do toho sednul a ona na mě koukala „to 

jste vy?“. (smích) Byli rádi, že to jelo.“167 

Pamětníci velmi často používali tuto větu. 

„Všichni byli rádi, že jedou.“168 

                                                           
165 V rámci diplomové práce jsem se snažil sledovat a zaznamenávat sdělení s proměnou singuláru nebo plurálu 

(„já“, „my“, „oni“) a tvarů v pasivní nebo v aktivní formě, která odkazují na kolektivní rozhodnutí („dělalo 

se“, „rozhodlo se“, apod.). 
166 Rozhovor s L. L. (*1956, v DP od 1993) vedl Jakub Sommer, 1. 4. 2016. 
167 Rozhovor s L. L. (*1956, v DP od 1993) vedl Jakub Sommer, 1. 4. 2016. 
168 Rozhovor s L. L. (*1956, v DP od 1993) vedl Jakub Sommer, 1. 4. 2016. 
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„Byli rádi, že to jelo.“ 

Věta dokresluje, jak vnímali své postavení i skutečnost, že řidičů je málo. Cestující měli 

být vděční, že autobus přijel. Ještě větší štěstí cestující měli, když autobus dojel na určené 

místo. Velkou roli hrál i technický stav autobusů, který byl v mnoha ohledech velmi špatný. 

Z jízdy autobusem se stávala ruleta, zdali autobus přijede a jestli ano, zdali dojede do 

zastávky bez poruchy.  

Řidiči cestující častovali přezdívkou „Kaštani“. Narátor vysvětluje přezdívku následně. 

„Kaštani? No to ani nevím, to už bylo, když jsem přišel, to už bylo předtím. A bylo to, 

jako když jsi jel s tím autobusem a prudce jsi zabrzdil, tak dupali. Tak to bylo jako, když se 

ti sypou kaštany po podlaze, jo. A v zimě z nich bylo teplo, jako když se v zimě prodávaly 

pečený kaštany.“169 

V 90. letech se projevuje změna v přístupu k cestujícím. Řidiči museli k cestujícím 

přistupovat s respektem, který se projevil i změnou oslovování. Z cestujících se stali 

„klienti“. V rozhovorech s narátory se objevuje několikrát slovo „klient“. U některých je 

znát v hlase jistý posměšek, někteří nad slovem nepřemýšlí nebo jej berou přirozeně. 

„A jinak to bylo pravidelně. A pak po revoluci, to se nesmělo, to se muselo říkat „klienti“ 

nebo nějak tak. To nikdo neříkal, všichni jsme je měli jako kaštany…“170 

„Dneska, to už člověk tak nepřehání, bere zodpovědnost za životy klientů, má hmotnou 

zodpovědnost.“171 

Za změnou postoje řidičů k cestujícím může kombinace stížností s nástupem nových 

technologií. V roce 2006 bylo podáno na 1 124 stížností, o rok později o 410 více. V letech 

1997 – 2007 vzrostl počet stížností pěti násobně. V roce 1997 bylo 309 stížností a v roce 

2007 jich bylo 1534. Postup vyhodnocení stížností v DP je následující. Cestující mohou 

stížnost podat přes poštu, email, fax, telefon nebo osobně. Stížnost prověřuje oddělení Styk 

s veřejností. Ten si vyžádá údaje z AUDISu a vyhodnotí, jestli je podání oprávněné. Stížnost 

zároveň předává na štábní útvar, provozovnu a dopravní kontrolu. Provozovna komunikuje 

s řidičem. Dopravní kontrola prověřuje výkon a službu řidiče. Jakmile je stížnost prošetřena, 

vrací je stížnost na Styk s veřejností, která jí vyhodnotí a pak stěžovateli odpovídá. Dvě 

                                                           
169 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
170 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
171 Rozhovor s Bedřichem Sosnou (*1955, v DP od 1977) vedl Jakub Sommer, 2. 3. 2016. 
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třetiny stížností v roce 2007 bylo oprávněných.172 Většina narátorů přisuzuje nárůst stížností 

faktu, že je mnohem jednoduší je podat. Dřív musel cestující absolvovat několik úkonů, aby 

stížnost podal. V současnosti stačí mít telefon s připojením. 

„Ale teď se vám něco stalo, někdo třeba ujel, tak jste napsal stížnost, jenže ono to s tou 

stížností nebylo úplně jednoduchý. Oni s tím museli jít, shánět obálku, známku, teď to nějak 

napsat, ono se vám to třeba nepodařilo, tak jste to psal třikrát. Třikrát jste popsal nějaký 

papír, že jo. Teď se stalo, že mezitím, jste se na to vykašlal, třeba jste nesehnal známku nebo 

co, jo pak jste musel jít. Tak se to neposlalo, jo. A já na to kašlu, já něco budu psát, vyhodil 

jste to a za hodinu jste ani o tom nevěděl, už vás to ani nenapadlo. Už jste zažil něco jiného. 

Ale v dnešní době, když můžete stížnost odeslat z mobilu, můžete ťuknout na internetu, tam 

máte kolonku „napiš stížnost“ a takové, jo.“173 

Pro řidiče stížnost znamená, že jsou pod větším dohledem a jsou na ně nasazeni 

kontroloři kvality jízdy. 

„Jsem měl vlastně ty kontroly, to je normální, že máš 2x do roka kontroly a pak ještě 

můžeš mít, když je stížnost, tak hned na tebe někoho pošlou, aby si to prověřili. Tak jsem 

neměl ani ještě jednou, všechno v pohodě.“174 

Dopravní podnik na stížnosti reagoval v roce 2008 vydáním desatera pro řidiče autobusů. 

Hlavním cílem bylo snížení stížností a zlepšení standardu provozu. Na druhé straně se může 

desatero jevit, jako snaha o vychovávání pracovníků DP. DP cíleně používá desatero, které 

má evokovat v řidiči nebo u kohokoliv jiného, cnosti, kterých bychom se měli držet. Normy 

jsou určovány samotným podnikem, neznamená to, že by se s ním museli automaticky 

ztotožnit i samotní řidiči.175 Narátoři si už dnes nedovolí, to co v minulých letech. Chovají 

se asertivně a s cestujícími nediskutují, aby se nedostali do problémů. 

„Spíš jde o to, že když se tenkrát v autobuse něco dělo a člověk zařval: „Tady ten bordel 

nedělejte, uklidněte se!“ Tak se většinou ti lidi zklidnili. Dneska, když to udělám, tak na mě 

vytáhne kasr nebo něco, a praští mě po hlavě. Ta prestiž je veškerá žádná, že jo.“176 

Na druhou stranu sami narátoři hovoří o nárůstu agresivity ze strany cestujících.  

                                                           
172 Interní materiál Dopravního podniku hl. m. Prahy, který mi poskytl pan Ing. Bechyně. Graf vývoje stížností 

je přiložen v příloze diplomové práce. 
173 Rozhovor s Janem Stehlíkem (*1957, v DP od 1979) vedl Jakub Sommer, 19. 2. 2016. 
174 Rozhovor s L. L. (*1956, v DP od 1993) vedl Jakub Sommer, 1. 4. 2016. 
175 Archiv DPP: Desatero dobrého řidiče.  
176 Rozhovor s P. K (*1951, v DP od 1983) vedl Jakub Sommer, 3. 3. 2016. 
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„Teď je to teda dobrý, ale dřív třeba bývalo, to napadení těch autobusáků, dá se říct, že 

častý. Dneska se to už uklidnilo, ale já sám jsem měl napadení. Dokonce to bylo v novinách. 

Když mě chytil za krk a stáhnul mě ze sedačky a strhl ten autobus do protisměru. Tam najel 

na chodník a zastavil se sám. Já už ho nepustil, dokud nepřijeli policajti.“177 

Přesto si řidiči nepřipouští strach o své bezpečí. Myslí si, že nárůst agresivity je spojen 

s dnešní uspěchanou dobou a nárůstem frustrace obecně. Až shovívavě hovoří o situaci, kdy 

na ně cestující křičí. Mají pro ně pochopení. I když řidiči s cestujícími občas „bojují“, 

největší potěšení narátorům dělají slova uznání ze strany „klientů“. Mezi pamětníky se 

nenašel jediný, který by nezavzpomínal na situaci, kdy po dokončení jízdy k řidiči přistoupil 

cestující a řekl mu, že lepší jízdu nezažil. Narátory podobná zkušenost nabíjela energií a 

chutí v práci pokračovat, že má smysl.“  

„Tak člověka, nejradši si vzpomene na ty, když někdo poděkuje nebo pochválí, že se mu 

dobře jelo.“178 

„A já mu povídám, tak co, jaký to bylo? A on, můžu vám říct, že takhle, jak jsem se svezl 

s vámi, tak takhle jsem se ještě nikdy nesvezl, já jsem normálně usnul.“179 

Prostřednictvím shromážděných rozhovorů lze (s jistou dávkou spekulace) dospět 

k hypotéze, že řidičské povolání přitahovalo jedince, kteří rádi pomáhali a chtěli sloužit 

společnosti.  

„Že třeba lidi přijdou a řeknou „jo s vámi ráda jezdím. Vy zajedete až k obrubníku, 

nemusím tady skákat, že jo.““180 

„Teda to celoroční, je to už levnější, ale stejně mi přijde, že ta jednotlivá jízda je dost 

drahá a říkám si, ať jedou teda v čistým. Ať se cítí dobře.“181 

Své práce si vážili a věnovali jí mnoho úsilí. 

 

 

                                                           
177 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
178 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
179 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
180 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
181 Rozhovor s Bedřichem Sosnou (*1955, v DP od 1977) vedl Jakub Sommer, 2. 3. 2016. 
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8.5 Mazáctví 

 

Ze shromážděných vzpomínek se zdá, že podobně jako ve vojenském prostředí, také 

v řidičském panovaly specifické hierarchické vztahy, jejichž základní strukturu představoval 

tzv. „bažant“ a „mazák“. Nově přijatí řidiči autobusu podstupovali různé „křty ohněm“. O 

podobné zkušenosti mluvila většina narátorů, kteří nastoupili k DP před rokem 2000. 

Nejčastěji „bažanti“ dostávali horší linky nebo autobusy. 

„No, začátek byl krušný, protože to bylo, taková jako mazácká vojna, jo. Nejhorší linky, 

co jsem nechtěl, tak jsem dostával. Šejdry a takový, jo. To končilo třeba v půl 9 večer a šel 

jste zase ranní směnu. A špatný linky, jo. Jako centrum. Ale já jsem si s tím nic nedělal. Mě 

to bavilo, jako“182 

U jediné ženy, se kterou jsem provedl rozhovor, se dá hovořit o podobné formě mazáctví. 

Jen s tím rozdílem, že narátorka spíše bojovala s faktem, že je jedinou ženou v čistě 

mužském prostředí. Jako jediná žena, která byla v dejvických garážích, očekávala, že se k ní 

ostatní spolupracovníci budou chovat s respektem. Neočekávala nijak velké výhody, ale střet 

s realitou byl velmi těžký. Dostávala nejhorší autobusy a linky, aby u DP nevydržela a 

odešla. Účinek byl opačný, chtěla mužům ukázat, že na práci má a zvládne jí, třeba i lépe 

než všichni ostatní. Hrdě vypráví, že když její kolega přebíral autobus po ní, který byl 

v hrozném stavu, propadl v úžas, že autobus dokáže uřídit, když on sám měl problémy. Svým 

způsobem byla feministkou, ne takovou, která by tvrdě bojovala za práva žen, ale do jistého 

boje mezi oběma pohlavími se pouštěla den za dnem. Chtěla mít stejná práva jako muži. 

„To bylo takový, pamatuju si, že jsem jednou dostala, to jsme jezdili i v Bohnicích, tak 

na tu jednu linku jsem dostala autobus 5489 a nešlo řadit. To bylo tak strašně rozviklaný, že 

tam prostě nešlo řadit. Trojka, dvojka, špatně úplně. Já jsem, když jsem s tím zatáhla do 

garáže, si říkala: „Ježiš, to je střep. Doufám, že už to nikdy neuvidím.“. No tak mi to přidělili, 

takže jsem se s tím naučila jezdit, ale kdokoliv mě střídal, tak říkal „Ježiš, jak s tím můžeš 

jezdit? Vždyť je to tak rozbitý“ a já říkám „to jde o zvyk.““183 

Popis historie garáží Dejvice a Řepy je bez hodnocení pamětníků neúplný. Pro narátory, 

kteří pracovali v dejvických garážích, znamenalo jejich zrušení velké problémy. Jelikož 

v Dejvicích pracovali léta, někteří i několik desítek let, považovali se už za „mazáky“. 

                                                           
182 Rozhovor s Martinem Nehonským (*1958, v DP od 1981) vedl Jakub Sommer, 15. 3. 2016. 
183 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
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Jakmile přešli do Řep, stali se z nich opět „bažanti“. Dostávali opět horší linky a staré 

autobusy, jako když byli nováčci. S podobnou šikanou se někteří nevyrovnali a raději podali 

výpověď. Ostatní se s novou zkušeností smířili nebo naopak dali jasně najevo, že si to 

nenechají líbit. 

Pro jedinou ženu, která byla v Dejvické garáži, začal nový boj o rovnoprávnost. 

V Dejvicích měla silnou pozici, protože ostatní mužům dokázala, že zvládne stejnou práci 

jako oni. Proto mohla řídit dlouhé kloubové autobusy, což byla do určité míry výsada mužů. 

Když dejvické garáže skončily a ona přešla do Řep, místní vedoucí jí řekl, že nemůže řídit 

dlouhý autobus, protože je žena. Ostatní ženy, které v Řepích byly, podepsaly, že 

s autobusem jezdit nebudou. Narátorka si nechtěla takovou diskriminaci líbit, proto bojovala 

za svá práva. Bojovala i za práva ostatních žen, ať si to uvědomuje nebo ne. Dnes je běžné, 

že se nedělají rozdíly, zdali autobus řídí muž nebo žena. Přesto se nejednalo o jednoduchou 

záležitost, na obranu narátorky se musely postavit i odbory.  

„Když jsem přišla před těmi 11 lety do Řep, tak já jsem tady v Dejvicích, jak pak přišly 

ty nový dlouhý kloubový autobusy, tak to bylo takový jako „Hele, ženská ale nemůže jezdit 

s dlouhým.“. A když mi to řekl asi pátý člověk, tak jsem šla za vedoucím a říkám: „Pane 

vedoucí, já se hlásím na dlouhý.“ Protože mě docela naštvalo, že někdo, jenom proto, že je 

žena... Tak mě to docela naštvalo. Tak jsem se přihlásila, a potom Dejvice skončili a šli jsme 

před těmi 11 lety do Řep, tak tam byl vedoucí, který normálně, já nevím, jak to přesně bylo, 

ale ty ženy jako, co tam pracovaly, tak mu podepsaly, že s nim jezdit nebudou, jako že s nim 

nemůžou jezdit, jo. A já jsem říkala, dokonce odbory se za mě musely postavit, že já mám už 

několikaletou praxi na tom dlouhém autobuse a nechápu, proč jako někdo z mých kolegů, 

kteří nikdy s dlouhým autobusem nejeli, s nim jezdit můžou a já s praxí tam jezdit 

nemohla.“184 

Přesto narátorka není feministkou v právem slova smyslu. Když hovoří o tom, že nové 

řidičky mají dnes mnohem jednodušší práci, než měla ona. Autobusy jsou mnohem 

modernější, jsou automatické, nemusí řadit, což je podle narátorky třetinová práce. Už ani 

nemusí bojovat proti silné diskriminaci, kterou zažila ona na začátku své kariéry. 

„Tak tenkrát vím, že ty odbory tam nějakým způsobem musely zatlačit na to, ale dneska 

už vlastně holky, co přicházej, tak se to neřeší, jako.“185 

                                                           
184 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
185 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
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Narátorka nebojovala za práva žen obecně, ale za svá vlastní práva.  

 

8.6 Alkohol a šmelina 
 

8.6.1 Alkohol 

 

Zákaz požívání alkoholu na všech pracovištích byl součástí plošnějšího opatření, 

kterým se vláda snažila řešit přetrvávající „problém alkoholismu a jiných toxikomanií na 

pracovištích“ (usnesení vlády ČSR č. 125/1973), s nímž se československá společnost 

potýkala už od padesátých let. 186  

U DP probíhal boj s alkoholem, jak v 70. letech, tak i v současnosti. Rozdíl je 

v množství měření a v důslednosti. V 80. letech se mohlo stát, že řidiči byli kontrolováni 

policisty na odstavné ploše, než vyjeli na linku.  

„V Suchdole, kde jsme vyjížděli z plochy, tak pod plochou, než se vyjelo tou lodí, tak 

zastavili policajti a každý, kdo šel, tak dýchal a v garážích taky. Jedna v garáži a druhá tady 

od policajta.“187 

Přesto nebyly kontroly časté. Narátoři mají za to, že kontroly byly nákladné, jak 

časově i finančně. Navíc nebylo výhodné pro dopravní podnik, aby byl řidič přistižen, že je 

pod vlivem. Našli se i řidiči, kteří si dali v práci pivo, i více nebo přišli na linku se zbytkovým 

alkoholem.  

„Chlastali kluci, jak studánky, a protože nebyli lidi, tak přišel kluk, ráno zatáhnul se 

šejdrem, jel na Zličín a tam se ožral ještě s jedním jako prasata a přišli, že nemohli ani 

pořádně chodit a ve výpravně výpravčí, když viděl, v jakém jsou stavu, tak jim tam položil ty 

tašky, kde byly ty cedule a utekl dozadu, aby neviděl, jako že si to berou. To bylo šílený, to 

bylo úplně běžný, takový věci.“188 

Situace ohledně alkoholu za volantem se začala vyostřovat až na konci 90. let. Podle 

narátor za to mohli nehody, kde se zjistil alkohol u řidiče. V současnosti si nikdo z nich 

                                                           
186 Jiří Knapík – Martin Franc a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-

1967. Praha, Academia 2011, s. 130-132. 
187 Rozhovor s P. K (*1951, v DP od 1983) vedl Jakub Sommer, 3. 3. 2016. 
188 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
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nedovolí jít do práce i se sebemenším podezřením, že mají například zbytkový alkohol. 

Kdyby byli přistiženi, přišli by o řidičský průkaz a nemohli by pracovat.  

„Teďka, já jdu jezdit, a když jdu v sobotu, tak každou sobotu dýchám, jo. Opravdu. 

Kamarád jezdil na autobuse, jsou to 3 roky, co ho vyhodili, že nadýchal, to bylo na udání 

teda.“189 

 

8.6.2 Šmelina 

 

Pro dokreslení reálií v tehdejší Československé socialistické republice, je důležité 

vysvětlit, jak fungovala tzv. Šedá ekonomika. Zdrojem nadprůměrné životní úrovně části 

společnosti – pomineme-li osoby ve vysokých nomenklaturních funkcích – byla šedá 

ekonomika. Činnosti v této sféře napomohly k tomu, že skutečné příjmy často převyšovaly 

vykazované pracovní příjmy. Mezi vedlejší příjmy patřilo podplácení, tzv. fušky 

(„melouchů“), ze spropitného a z produkce domácího hospodářství. Z výše zmíněných 

příjmů patřilo mezi nejvýnosnější rozkrádání státního majetku. Analýza ministerstva práce 

a sociálních věcí uváděla, že příjmy z šedé ekonomiky od poloviny 70. let do začátku 80. let 

vzrostly ročně z 6 na 20 miliard Kč. Kdyby tyto příjmy byly zdaněny, stát by získal okolo 

pěti miliardami korun ročně. V 70. a 80. letech byly uspokojeny základní potřeby, ale jejich 

kvalita a způsob opatřování neodpovídaly dosažené ekonomické úrovni. Uměle utvářené 

cenové relace deformovaly u zboží i služeb vztah mezi nabídkou a poptávkou, což 

ovlivňovalo spotřební chování domácností, a tím pádem i strukturu poptávky. Levné, státem 

dotované potraviny a další výrobky a službě, měly zcela jiný výsledek, než se zamýšlelo. 

Zvýhodněné ceny znamenaly navýšení spotřeby dotovaných statků a služeb. Navíc výrobky 

a služby, které byly považované za cenově nadstandardní, byly ještě více nedostatkové, kdy 

se některé daly sehnat jen na neoficiálním trhu. 190 

K rozdílnosti spotřeby mezi jednotlivci a skupinami obyvatelstva přispívala výše 

zmíněná šedá ekonomika. Obtížněji dostupné výrobky a služby byly často dostupné za vyšší 

ceny nebo prostřednictvím osobních známostí a protislužeb. Část nelegálních příjmů plynula 

na doplnění nezbytných potřeb, ale ve většině případů sloužila k získávání luxusních 

                                                           
189 Rozhovor s Jaroslavem Kobrem (*1978, v DP od 1999) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 
190 Václav Průcha a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 2. díl, období 1945-1992, 

s. 920. 
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předmětů, k výstavbě rodinných domů nebo rekreačních objektů. Z šedé ekonomiky se 

tvořila i část vkladů, které v 80. letech rostly rychleji než přiznané příjmy obyvatelstva. I 

další skutečnosti nasvědčují faktu, že se postupně rozrůstalo „tržní hospodářství“ uvnitř 

socialistického sektoru. To se týkalo i řidičů autobusů a dalších pracovníků DP, z nichž se 

někteří fakticky stávali drobnými podnikateli uvnitř státního podniku. Jevy spojené s šedou 

ekonomikou kritizovaly i nejvyšší orgány, ale v obecné rovině je tolerovaly, protože některé 

náročnější potřeby se stěží daly jiným způsobem uspokojit. Nelegální příjmy existují i dnes, 

v tržní ekonomice, ale mají odlišný charakter.191 

„Ale byli kluci, kteří si za tu kradenou naftu třeba koupili i auto, to ti můžu říct. Oni 

třeba k nim jezdili taxikáři, oni jim prodávali naftu a jeden kluk si za to snad koupil 

bavoráka, nebo co to měl, ale ne nového, ale staršího.“192 

Pro představu, jak v 80. letech fungovaly jednotlivé podniky, může posloužit zpráva, 

kterou vydal Výbor lidové kontroly ve druhé polovině roku 1986. Zpráva kritizovala 

nepořádky při ochraně majetku a vedení evidence, zneužívání postavení k obohacování 

jednotlivců, absenci odpovědnosti za svěřené hodnoty, beztrestné plýtvání s materiálem, 

velká manka, atd. Škody, které úřad zjistil při kontrolách, byly odhadnuty na 3,5 miliardy 

korun.193 

„Tak to vymysleli, prostě, jak se kradla ta nafta. To dokonce jeden rok, byla jedna 

parta na dílně, ta kradla naftu ve velkém. Oni odjížděli, vzadu za garáží byl velký plac, to 

bylo nad Karlovarskou a tam měli obrovskou hadici a dole parkovali s furgonem, s Ávií a 

tou hadicí stáčeli normálně z autobusů do barelů, dolu do toho furgonu naftu. Takže ty jsi 

jel a měl jsi prd, neměl jsi naftu, jo.“194 

Ve všech shromážděných vyprávěních se objevoval příběh o řidiči, který měl pár 

měsíců do důchodu, ale protože kradl naftu, dostal výpověď bez odstupného. Odstupné se 

mělo pohybovat ve výši 300 000 Kč, což pro narátory představuje obrovskou částku. Není 

ani tolik důležité, jestli je příběh pravdivý nebo není. Důležitější je význam, který příběh má. 

Především starší řidiči, kteří mají těsně před důchodem, se příběhem straší jako malé děti, 

kterým jejich rodiče vyprávějí pohádky.  

                                                           
191 Ibid, s. 921-922. 
192 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
193 Václav Průcha a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 2. díl, období 1945-1992, 

s. 924. 
194 Rozhovor s Jiřím Sommerem (*1952, v DP od 1978-2010) vedl Jakub Sommer, 15. 2. 2016. 
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„A teď si třeba vezměte, že tam byl kluk ze Stodůlek, co měl jít za půl roku do důchodu 

a měl dostat 300tisíc korun odstupný, to byly ty zlatý padáky. 300 tisíc korun, jo! A protože 

mu švagr něco dělal na chalupě a on neměl peníze, tak mu povídá, aby přijel do Stodůlek a 

vzal si ten 50 litrový barel a já ti za to dám naftu. Oni ho tam čapli, takže šel hned a žádných 

300tisíc nedostal, tak mi řekněte, co je to za idiota, jo.“195 

„Blbec si, někomu něco dlužil, tak on 25 litrů nafty a stálo ho to 300tisíc, zlatý padák 

v prdeli a takových by bylo.“196 

V současnosti řidiči věří, že se nafta nekrade. A když ano, tak jsou velmi opatrní. 

„Vratislav Kučera, tak ten potom šel tvrdě, tak to jsou desítky lidí, co vyházel za 

chlast a za naftu jako. Takže se to tam vyčistilo a málokdo si to tam troufne si vzít naftu, 

pochybuju, že to tam. Dřív se s tím ani netajili, to tahali.“197 

Dnes je obtížné krást naftu, protože máte jen dvě možnosti. Jednak můžete krást, když 

jedete autobusem. Podle GPS je jednoduché zjistit, že řidič zastavil na neobvyklém místě a 

zdržel se zde několik minut. Poté stačí porovnat stav nádrže. Druhá možnost je, že naftu 

můžete krást na konečné. Zde většinou není řidič sám a může být spatřen někým jiným, ať 

už kolemjdoucím nebo kolegou. Řidiči si rizika uvědomují a nebezpečí odhalení je natolik 

silné, že se čím dál méně krade.  

 

9. Od Chalupářů k Účastníkům zájezdu 
 

Dobové filmy či seriály mohou skvěle posloužit k ukázce, jak daná společnost 

nahlížela na některé profese. U řidičů autobusů je situace složitější v tom směru, že snímků 

věnované této profesi je poskrovnu. Mezi světlé výjimky patří legendární seriál Chalupáři198 

ze 70. let, kde vystupoval v roli řidiče autobusu Vladimír Menšík. S postavou je spojených 

několik zajímavých věcí, o kterých hovořili i sami narátoři.  Za prvé, postava má mezi 

obyvateli vesnice velký respekt, především díky svému povolání. Setkání s řidičem autobusu 

ovlivnilo dva narátory natolik, že v dospělosti chtěli vykonávat stejnou profesi.  

                                                           
195 Rozhovor s Janem Lehovcem (*1954, v DP od 1993) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 
196 Rozhovor s P. K (*1951, v DP od 1983) vedl Jakub Sommer, 3. 3. 2016. 
197 Rozhovor s Jaroslavem Kobrem (*1978, v DP od 1999) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 
198 Chalupáři. 7. díl. Romeo z autobusu [epizoda televizního seriálu]. ČST. 1975. 
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„I na vesnici ti lidi: „Jo, Bóďa, ten je v Praze, má náročnou práci.““ 199 

Výše citovaný narátor nad to poznamenal, že jeho rodiče byli pyšní, protože jezdí s 

autobusem v Praze. Jednak byli rodiče pyšní, že získal respektované povolání a navíc jezdí 

v Praze. Zjednodušeně můžeme říci, že se vypracoval z malého světa, který představovala 

vesnice, do velkoměsta v podobě Prahy. 

Za druhé, postava v podání Vladimíra Menšíka, se vyznačuje tím, že nemá nouzi o 

ženy. Respekt spoluobčanů je spojen i s obdivem žen. Především mužská část pamětníků se 

v rozhovorech svěřila, že jim práce usnadňovala navazování kontaktu s ženami. Všichni 

narátoři, kromě mého otce200, hovořili v podobném duchu, jak se můžete přesvědčit níže. 

„Pak nějaký holky. To jsem vylezl ven si zapálit a ony „pane řidič“. Já nevím, co to 

chtěli. Tak povídám „jasně, že jo. Běžte tamhle.“. Dal jim nějakou radu a ona: „nešel byste 

na kávu.“ A já říkám „Ježišmarjá, musím jet teďka zpátky.“. Takže, prostě to bylo 

příjemný.“201 

„No dřív, když byl člověk mladý, tak měl pomalu na každý lince nějakou známost 

nebo třeba když jsi tu holku potkal. Ono to dřív ty holky nějak přitahovalo, některý, tahle ta 

profese, stát vedle řidiče a bavit se s nim.“ 202 

„No, jako jestli je to myšlení v tom smyslu, že na mě letěly ženský, tak já jsem byl 

ženatý, tak mě to bylo jedno, ale občas nějaká se taky našla, ale to už je něco jiného.“203  

Druhým snímkem je televizní inscenace z roku 1986: „Výsledek testu“204. Hra se 

odehrává na půdě Výzkumného ústavu, kde dr. Černý, kterého hraje J. Abrahám, provádí 

psychologické testy řidičů z povolání. Testem neprojde řidič autobusu Šafář (L. Mrkvička) 

a je mu pozastavena činnost. Důležité je, kdy snímek vznikl. V roce 1986 už v Sovětském 

svazu probíhala Glasnosť, která v omezené míře pronikala i do Československa.205  Tzv. 

otevřenost se projevuje v kritice tehdejších poměrů, která ztěžovala práci i samotným 

narátorům. Především nedostatek řidičů, který byl alfou a omegou 80. let. 

                                                           
199 Rozhovor s Bedřichem Sosnou (*1955, v DP od 1977) vedl Jakub Sommer, 2. 3. 2016. 
200 Zde to přisuzuji faktu, že před synem nechtěl hovořit o náklonosti žen z toho důvodu, že je nadále ženatý. 
201 Rozhovor s Jaroslavem Kobrem (*1978, v DP od 1999) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 
202 Rozhovor s Bedřichem Sosnou (*1955, v DP od 1977) vedl Jakub Sommer, 2. 3. 2016. 
203 Rozhovor s P. K (*1951, v DP od 1983) vedl Jakub Sommer, 3. 3. 2016. 
204 Výsledek testu [TV film]. Režie Petr Koliha. Československo, 1986. 
205 Vladimír Nálevka: Studená válka. Praha, Triton 2002, s. 2012-215. 
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Zajímavé je i to, jak snímek pracuje s momentem, kdy řidič autobusu neprojde 

testem. Jednak se zde projevuje tlak vedení dopravního podniku i vedení výzkumného 

ústavu, aby řidič v práci pokračoval, protože má výborné reference a za druhé, možnost testy 

obcházet. Zde pomůže řidiči spolupracovnice Dr. Černého. O podobné praxi hovořili i řidiči, 

kteří v 80. letech jezdili.  

„Byla to vesměs hromadná práce (smích).“206 

Postava řidiče, kterou ztvárnil Ladislav Mrkvička, má problémy se zvládáním 

agresivity. Psychologické testy měly skutečně sloužit k odhalení podobných případů. V 

současnosti už psychotesty probíhají jen u řidičů, kteří mají časté nehody. Jsou nahrazeny 

pohovory s psychologem. Podle narátorky by se měly vrátit, protože by se pak podařilo 

rychleji diagnostikovat u řidiče, že má problémy s výbuchy vzteku a nestávaly by se podobné 

příhody. 

„…ale jinak chodíme jednou za dva roky k psychologovi na pohovor, jenomže on se 

vás zeptá: „je všechno v pořádku?“ a vy když máte nějaké problém, tak mu řeknete, že by to 

mohlo být lepší, atd. A hned to probírá. A takový ti, co vyhrožují cestujícím, tak ti jim řeknou: 

„Ne, žádný problém nemám.“ (smích). A opravdu, my jsme teď nedávno vyhodili jednoho 

kolegu, a nevím, jestli ho přímo vyhodili nebo to bylo na dohodu, ale on, normálně mi jedna 

cestující říkala „si představte“, taková starší paní, sympatická, semnou jezdívá do motolské 

nemocnice o holi, takže je pomalejší, že jo. Protože se vídáme už několik let, ona pozdraví a 

já odpovím, pak prohodíme pár slov, takže. Tak ta mi pak říkala“ „Představte si, že ten řidič 

mi vyhrožoval, že mě tou holí zmlátí, protože jsem pomalá.“ A já říkám, to je přesně ono, na 

co jsou pak ty psychotesty, když se k vám pak takový člověk dostane, že jo. To je normální 

magor, že jo.“ 207 

Třetím snímkem jsou „Účastníci zájezdu“208. Film byl natočen v roce 2006 a můžeme 

jej tak považovat za aktuální. Sice zde neobjevuje řidič městské hromadné dopravy, ale 

postava šoféra zájezdového autobusu může zapadat do mozaiky, jak v současnosti nahlížíme 

na toto povolání obecně. Oba dva řidiči, kteří ve filmu vystupuji, jsou svým způsobem 

groteskními postavami. Podle mého názoru je zde nejdůležitější, jak na řidiče a jejich 

pravidla reagují jejich cestující. Z nařízení, která mají dodržovat, si nic nedělají. Ani respekt, 

                                                           
206 Rozhovor s Jaroslavem Kobrem (*1978, v DP od 1999) vedl Jakub Sommer, 18. 3. 2016. 
207 Rozhovor s Martinou Rendlovou (*1971, v DP od 1991) vedl Jakub Sommer, 23. 3. 2016. 
208 Účastníci zájezdu [film]. Režie Jiří Vejdělek. Česko, 2006. 
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který si řidiči vynucují, jim nevěnují. Do značné míry tak scény, které se ve filmu odehrávají, 

odráží současné pocity narátorů. 

„Dalo se spíš s těma cestujícíma, pravomoc žádná dneska.“209 

  

                                                           
209 Rozhovor s P. K (*1951, v DP od 1983) vedl Jakub Sommer, 3. 3. 2016. 
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Závěr 
 

Můj otec pracoval u DP přes 30 let, ale přesto jsem jeho profesi neznal a nerozuměl 

jí. Jednoduše proto, že jsem se o jeho povolání nezajímal. Pravděpodobně to způsobila jedna 

zkušenost, kterou jsem zažil jako malý chlapec. S otcem jsem jel v autobuse a on začal křičet 

na cestující, protože se mu něco nelíbilo. Já se za otce styděl natolik, že jsem se vyhýbal 

čemukoliv, co mi jeho práci připomínalo. Až postupem času, kdy člověk získá nějaké 

zkušenosti a určitý nadhled, jsem se rozhodl, že jsem připraven uskutečnit rozhovor s otcem, 

který mohl být pro mne do jisté míry nepříjemný. Přestože jsem měl pocit, že už mám 

dostatečný odstup, abych mohl práci řidiče autobusu hodnotit nekriticky, jisté nepříjemné 

pocity ve mně přetrvaly. Tuto skutečnost jsem si připouštěl a snažil jsem se jí vnímat ve 

svých rozhovorech. Má představa o řidičích autobusu byla taková, že se bude jednat o lidi, 

kteří se stydí za svojí práci a dělali jí jen pro peníze. Jednoduše proto, že nic jiného jim 

nezbývalo. Podobná představa vzala rychle za své. Byl jsem velmi překvapený, že většina 

řidičů byla na svojí práci hrdá, brali jí jako prestižní a profesi si zvolili proto, že se jim líbila.  

Obraz normalizovaného a transformovaného Dopravního podniku hl. města Prahy se 

zaměřením na autobusovou dopravu v garážích Dejvice a Řepích, který jsem se pokusil 

načrtnout v tomto textu prostřednictvím orálněhistorických vyprávění, není obrazem 

objektivním či reprezentativním. Jedná se o představu a vzpomínky pamětníků, tzn. řidičů 

autobusů městské hromadné dopravy v Praze, v níž několik desítek let pracovali nebo ještě 

pracují. Obraz je tedy do značné míry stylizovaný a kombinuje v sobě pestrou paletu různých 

zdrojů vzpomínek. V rozhovorech se odrážejí nejen individuální prožitky a konkrétní 

zkušenosti tazatelů z doby, kdy jezdili či stále ještě jezdí u dopravního podniku, ale také o 

souhrn některých kolektivně sdílených názorů a postojů typických pro řidiče autobusů. 

Zjednodušeně řečeno, toto řidičské „sebeuvědomění“ sehrává klíčovou roli v konstrukci 

jednotlivých narativů a prostupuje většinou individuálních i kolektivních vzpomínek, které 

ovlivňují obsah i formu jejich vyprávění. Pod vlivem těchto skutečností je pak předkládána 

prezentace řidičské profese pomocí různých příkladů a argumentací, které mají za cíl ukázat, 

že jsou svým způsobem nepochopení ze strany veřejnosti. Práce, kterou vykonávají, není 

podle jejich názoru tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát.  

Určujícím rysem vyprávění těchto bývalých či současných řidičů a řidičky autobusů, 

je jistá apolitičnost. Politický a ideologický rozměr ve vzpomínkách zcela chybí nebo se 

objevuje ve velmi malém měřítku. Zásadní rok 1989, z hlediska historie Československa, se 
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v rozhovorech vyskytuje jako okrajová záležitost, která narátory ovlivnila minimálně, jak už 

jejich práci nebo jejich životy. Naopak, zcela zásadní pro jejich práci je jakýsi trojúhelník 

vztahů, můžu-li to takto nazvat. Vztah mezi řidiči a cestujícími; řidiči a dopravním 

podnikem; cestujícími a dopravním podnikem, který se vyvíjel po celou dobu jejich kariéry 

u DP.  

Z vyprávění je jasné, že si narátoři sami uvědomují změny, které jejich povolání za 

několik desítek let prodělalo. Profese řidiče autobusu byla považována svým způsobem za 

„elitní“ záležitost, která byla ovlivněna faktem, že v začátcích jejich kariéry nebyl tak hustý 

provoz jako v současnosti. Řidič autobusu byl králem silnic a okolí na něj podobným 

způsobem nahlíželo. Narátoři se vesměs shodli, že neměli nouzi o přízeň žen nebo se ve 

svém okolí chlubili prací, kterou dělali. V současnosti si nemyslí, že by jejich povolání bylo 

prestižní, ba naopak. Změna se projevuje nejvýrazněji ve způsobu jejich myšlení a přístupu 

k práci. V 70., 80. a částečně i v 90. letech měli řidiči natolik výsadní postavení vůči 

cestujícím i dopravnímu podniku, že jej v některých případech zneužívali. Dnes už si řidiči 

nedovolí, co si dovolili v minulosti. Dá se říci, že z dominantní role přešli do podřízenější 

pozice vůči cestujícím i dopravnímu podniku, jak se to v současnosti po zaměstnancích žádá. 

Je zde patrný posun k větší „profesionalizaci“. Řidič musí být upraven, musí dodržovat 

nařízení, reprezentovat dobré jméno podniku a nehádat se s cestujícími. To se projevuje 

například tím, že řidiči dodržují jízdní řád, cestujícím vycházejí vstříc a plní nařízení, která 

se v minulosti neplnila, i když už existují od samého počátku Dopravního podniku. Situace 

se změnila až s nástupem moderních technologií, které umožňují DP lepší dohled nad 

činností jejích řidičů a cestujícím otevřela možnost podat rychleji a jednodušeji stížnost. 

Dochází k paradoxní situaci, že moderní technika je vnímána samotnými řidiči jako něco 

negativního, co slouží k jejich kontrole místo toho, aby jim usnadňovala práci. Otázkou je, 

jestli slepé dodržování předpisů a lpění na absurdních nařízeních, je správnou cestou, kam 

by se řidiči měli ubírat. 

Podmínky přijetí se měnily v závislosti, zdali měl dopravní podnik dostatek řidičů 

nebo nikoliv. Byla období, kdy se řidičem autobusu mohl stát v podstatě kdokoliv a práce 

ztrácela na své exkluzivitě. Když byl nedostatek řidičů, přijímal dopravní podnik zájemce, 

kteří byli bez řidičského průkazu. Při ideálním stavu, tj. dostatku řidičů, byl nutný řidičský 

průkaz skupiny D s praxí. Motivací k výkonu povolání bylo několik. U některých narátorů 

se jednalo čistě o finanční stránku, kdy si mohli vydělat zajímavé peníze na tehdejší dobu. 

Pro jiné pamětníky se jednalo o dětský sen, který si splnili. Větší část narátorů se shodla, že 
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možnost lepšího výdělku byla spojena s velkým množstvím přesčasů. Bylo běžné, že řidiči 

v 80. letech odjezdili 1000 hodin přesčasů ročně, což už v současnosti není možné. Velké 

množství přesčasů mělo i negativní vliv na řidiče, kdy někteří bojovali s únavou nebo se 

nemohli naplno věnovat své rodině nebo koníčkům. Mezi stimuly, které motivovaly 

narátory, aby u dopravního podniku nadále jezdili, bylo například ošacení, volné jízdné pro 

celou rodinu nebo možnost rekreace. Větší část těchto benefitů přetrvala i do současnosti. 

Některé, jako možnost rekreace, byly nahrazeny jinými výhodami, jako penzijním nebo 

životním pojištěním. V 80. a 90. letech si někteří řidiči dopravního podniku vypomáhali i 

šmelinou nafty, která se podle narátorů v současnosti vymýtila nebo existuje ve velmi malém 

měřítku. Finanční stránka měla vliv i na rivalitu, která panovala mezi řidiči tramvají a 

autobusů. Řidiči autobusů sebe vnímali jako vyšší třídu, což měli podložené i vyšším platem. 

Jakmile se platové rozdíly vyrovnaly, rivalita začala pomalu mizet.  

Mezi stinné stránky povolání patřila i forma „mazáctví“, která se projevila například 

při zrušení garáží Dejvice. Část pamětníků přišla o výsadní postavení, které v původní garáži 

měli a museli začít od začátku. Jediná žena, se kterou jsem hovořil, musela s mužským 

vedením a kolegy bojovat o rovnost pracovních podmínek. Přestože mělo povolání mnoho 

stinných stránek, vzpomínají vesměs všichni narátoři rádi na svojí práci. Na své práci si 

cenili, že mohli být mezi lidmi a rychle jim utíkala. Někteří si považují, že můžou sloužit 

společnosti dobrou službou. Nejraději však vzpomínají na situace, kdy je cestující pochválí 

za skvělou jízdu.  

Tak jak je pestrý sám život, jsou pestré i jednotlivé osudy pamětníků i jejich výpovědi 

o době dávno minulé. Co je však spojuje, je společná uniforma, kterou nosí a ať bude u vlády 

kdokoliv, na jejich práci to nebude mít výraznější vliv. Jisté je, že svobodu a respekt, které 

měli v minulosti, se jen tak nevrátí. 
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