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1. Zahájení 
 
Jednání řídil předseda parlamentu Martin Pikous. Vzhledem k účasti 12 členů (viz prezenční 
listina) byl parlament usnášeníschopný. Jednání se účastnil též zastupitel Milan Brabec a 
hosté přizvaní podle programu: Robert Mach (Dopravní podnik města České Budějovice), 
Barbora Vágnerová (Respekt Institut) a Jan Vondruška a Veronika Kadlecová (Studentská 
rada Jihočeské univerzity). Z jednání se kvůli zasedání bezpečností rady města omluvil 
tajemník parlamentu M. Bosák, zápisu se místo něj ujal M. Brabec. 
 
 
2. Schválení programu 
 
S ohledem na hosty a jejich čas navrhnul předseda pozměnit navržený program jednání s tím, 
že dopředu budou zařazeny body s účastí hostů. (12/0/0) 
 
 
3. MHD – Změny a novinky od 1. 4. 2012, obecná diskuse 
 
Robert Mach z Dopravního podniku města České Budějovice, a.s., členům parlamentu 
prezentoval následující: 

 provoz MHD od 1. 4. ovlivní 2 věci: nová trolejbusová trať na E. Rošického a uzavření 
viaduktu na Rudolfovské (od 1. 4. do 14. 10. 2012 a též od 1. 3. do 3. 6. 2013) 

 nově trolejbusová linka 1 proto bude jezdit pouze k nádraží, na Rudolfovské ji nahradí 
nová linka 18 vycházející z požadavků obcí v tomto směru; na sídlištích Šumava a Máj 
bude linka 1 „okružní“, střídavě jezdit E. Rošického nebo O. Nedbala; Haklovy Dvory a 
Zavadilku obslouží další linka 21 

 zkrácení linky 9 k nádraží, za viaduktem nahrazena novou 39 
 linka 12 místo viaduktem na Rudolfovské bude projíždět viaduktem na Pekárenské 
 od 1. 4. se také změní tarif – mírné zlevnění kuponů pro studenty 16-26 let, jízdné 

zdarma pro rodiče na mateřské nebo rodičovské doprovázející dítě; časové kupony 
bude též možné koupit přes e-shop 

 
Dále členové parlamentu pokládali otázky týkající se MHD, které p. Mach zodpověděl. 
 
J. Axman: jak fungují elektronické zastávkové jízdní řády  
 GPS je ve všech vozech, chybovost systému do 4%; na celý systém dosti externích vlivů 

– např. GPRS přenos dat od T-Mobile, připojení na internet DPmČB; zatím není možné 
provádět zásadní změny v systému, dokud nevyprší záruka 

 
J. Axman: jak DP vybírá řidiče, někteří arogantní, ujíždějí lidem 
 přijímají se ročně 1-2 lidé, na inzerát, ve spolupráci s úřadem práce; zájemci sezváni 

personálním oddělením, vedoucí autobusové dopravy si vybere vhodné na základě 
pohovoru; je to dělnická profese, kvalifikací pouze řidičský průkaz na autobusy 

 poté jsou odesláni na psychologické vyšetření, pokud kladné, přijati; 3 měsíční 
zkušební doba a smlouva na dobu určitou; pokud jsou problémy, propustí se 

 problémy obvykle bývají s týmiž řidiči, ale některé věci se jim těžko prokazují; byli ale i 
propuštěni 
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 za poslední 1,5 roku nárůst stížností u všech DP v ČR o 30%, spíše problém celkové 
atmosféry ve společnosti 

 pokud kdokoliv narazí na problém, na zastávkách je na jízdních řádech uvedeno 
telefonní číslo, na které lze podat stížnost; stěžovat si pokud možno ihned, později 
nahlášené chyby se těžko prokazují 

 
J. Axman – výhled rozvoje MHD v příštích 5 letech 

 na webu www.dpmcb.cz strategický dokument Generel městské hromadné dopravy 
pro roky 2010-2020, uvedl několik konkrétních příkladů, ale vzhledem k objemnosti 
dokumentu doporučil spíše prostudovat, téma na samostatné jednání 

 
J. Axman – porovnání nákladů trolejbusů a autobusů 

 trolejbus o 2 Kč na km levnější, avšak započteme-li údržbu trakčního vedení, tak o 2 Kč 
dražší; trolejbusy mají také výrazně vyšší pořizovací cenu 

 
M. Pikous – nezvažovaly se elektrobusy? 

 koncept zatím v plenkách, byl však jeden v ČB v testovacím provozu; hlavní nejistota je 
ohledně životnosti baterie, což je vysoký náklad; nebudou určitě ještě nějaký čas 
schopné nahradit autobusy a trolejbusy 
 

J. Axman – další experimenty s alternativními ekologickými pohony?   
 v posledních letech trend hybridních motorů – kombinace spalovacího a elektrického; 

elektrický se nabíjí při pohonu spalovacím a přebírá pohon při rozjíždění, kdy je 
největší spotřeba 

 zajímavá technologie, z ekologických pohonů asi to nejlepší, v poslední době se začínají 
v Západní Evropě rozmáhat, u nás byly testovány v Praze 

 další variantou jsou pohony na CNG (stlačený zemní plyn) a bioethanol, jenže jejich 
boom opadnul, růst cen, příliš nákladný provoz 

 rozhodně lze říci, že města, která budou rozumně udržovat a rozvíjet současnou 
elektrickou dopravu (tramvaje/trolejbusy), mají výhodu a náskok; např. v Salzburgu až 
90% výkonů zajišťují trolejbusy – nyní je chtějí i do okrajové částí obsluhovaných 
dosud autobusy; příští týden zástupci salcburského dopravního podniku přijedou pro 
inspiraci do ČB, neboť zdejší předměstská trať Nemanice-Borek je unikátní co do 
technického řešení trakčního vedení 

 v ČB lze trolejbusovou dopravu také dále rozšiřovat, např. trakční vedení na Dlouhé 
louce by umožnilo zvýšit objem trolejbusové dopravy o 25% 

 
 
4. Budějovické jamování nápadů, Mládež a město – průběžné informace 
 
S prezentací projektu studentského jamování nápadů vystoupila Barbora Vágnerová 
z Respekt Institutu, o.p.s. (kontakt vagnerova@respekt.cz). Projekt byl představen již na 
minulém zasedání studentského parlamentu, přednesla proto informace z dosavadního 
průběhu a byla k dispozici pro dotazy. 

 zatím z průzkumu na školách vzešla témata pro České Budějovice: veřejné záchodky, 
zkušebny pro mladé kapely, kavárenská setkání „na gauči“ 

http://www.dpmcb.cz/
mailto:vagnerova@respekt.cz
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 od 16. do 20. dubna budou moci účastníci jamování kompletně zpracovat projekt a 
představit ho veřejnosti, spolupráce s magistrátem a lidmi z praxe; marketing, 
rozpočtování, argumentace, řízení lidí, další dovednosti, které se budou hodit i dále, na 
VŠ, v zaměstnání 

 ještě do 31. března příležitost se přihlásit 
 mělo by být vybráno 20 lidí ze všech škol, 4 projekty s 5 člennými týmy; stav není 

zaplněný, určitě přivítáme kohokoliv, kdo se přihlásí, mohou to být i jednotlivci, kteří 
se do týmů posléze zařadí 

 jamování se bude konat na radnici 
 všechny informace na webu www.respektinstitut.cz i na Facebooku 
 pokud by zájemci měli nápad, ale nebyli si jistí, zda se do jamování hodí, mohou se na 

p. Vágnerovou nebo p. Prokeše z Respekt Institutu klidně obrátit a oni s nimi vše 
zkonzultují 

 
Předseda parlamentu M. Pikous doporučil ostatním, ať jamování nápadů připomenou na 
svých školách. 
 
Zastupitel M. Brabec doplnil, že pro parlament obdržel od p. Michny z DDM ČB, který má na 
starosti projekt Mládež a město (jenž je zaměřen spíše na mladší kategorii žáků 2. stupně ZŠ a 
1. stupně gymnázií), pozvánku na zasedání dětského zastupitelstva, které se koná 3. 4. 2012 
od 14:00 hodin, na němž se právě Mládež a město bude probírat. Na posledním zasedání 
parlamentu se diskutovala možnost spolupráce s dětským zastupitelstvem. Doporučil proto 
členům parlamentu vyslat na dětské zastupitelstvo své zástupce. 
 
K účasti na dětském zastupitelstvu se přihlásili J. Axman a D. P. Bošanská. 
 
Usnesení: 
Parlament schvaluje jako své delegáty na zasedání Dětského zastupitelstva Jakuba Axmana a 
Denisu Patricii Bošanskou. (9/3/0) 
 
 
5. Spolupráce se Studentskou radou Jihočeské univerzity 
 
Členové Studentské rady JU (kontakt studrada@gmail.cz) Jakub Vondruška a Veronika 
Kadlecová nabídli studentskému parlamentu vzájemnou spolupráci: 

 členové SR JU by se rádi pravidelně účastnili zasedání parlamentu, řada otázek se týká 
studentů JU; pro město by bylo výhodné, kdyby se vše řešilo na jednom místě a ne 
parciálně 

 zástupci SR JU by se účastnili jednání SP ČB a zapojovali by se do diskuse, jen bez 
hlasovacího práva 

 nabízí to samé i parlamentu; recipročně by se zasedání SR JU účastnili dva členové SP 
ČB; hned příští týden ve středu 28. března se koná neformální setkání studentské rady 
v literární kavárně od 18 hodin; k účasti na neformálním setkání, na němž se proberou 
další podrobnosti spolupráce, se přihlásili J. Kubeš a J. Axman 

 
 
 

http://www.respektinstitut.cz/
mailto:studrada@gmail.cz
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Usnesení: 
Parlament schvaluje, aby se jako pozorovatelé s právem diskutovat, ale bez hlasovacího práva 
účastnili každého zasedání parlamentu dva zástupci Studentské rady Jihočeské univerzity. 
(12/0/0) 
 
 
6. Prezentace kulturních pořadů, tištěný přehled KAM 
 
Diskusi zahájil předseda M. Pikous. Podle něj město potřebuje kulturním internetový portál, 
zároveň jako nedostatečnou formu prezentace kulturních programu označil tištěný přehled 
KAM, který vydává město.  
 
Zastupitel M. Brabec doplnil, že město se zřízením kulturního portálu zabývá. Právě 21. 
března rada města vyhlásila výběrové řízení na zřízení a provoz nového volnočasového 
portálu, určeného pro obyvatele i návštěvníky Českých Budějovic, který v sobě bude 
integrovat dosavadní portály města (kultura.c-budejovice.cz, cb-info.cz, CBsystem atd.) a 
nahradí je v lepší formě i atraktivitě obsahu. Provoz bude na komerční bázi. Členům 
parlamentu rozešle zadávací dokumentaci, aby měl přesnější představu, co město požaduje a 
co by měl nový portál splňovat. Jeho spuštění odhaduje spíše na konec roku, nikoli před letní 
sezonou. 
 
M. Pikous upozornil na údaje, které k přehledu KAM členové parlamentu obdrželi od 
tajemníka parlamentu M. Bosáka: 
 minimální náklad KAMu 5000 ks 
 distribuční místa: ArtIgy (200 ks), DK Metropol (200 ks), Jihočeské divadlo (250 ks), 

Jihočeské muzeum (200 ks), Měsíc ve dne (70 ks), KD Slavie (150 ks), KD Vltava (200 
ks), Kino Kotva (250 ks), k.k. Horká vana (150 ks), knihkupectví Omikron (200 ks), 
Pansofie (20 ks), Music center (250 ks), Modrý dveře (60 ks), M – centrum Máj (120 
ks), novinový stánek J. Bendy (250 ks), TIC (880 ks), Turistické a mapové centrum (180 
ks), Trafika Hroznová (150 ks), Trafika u Štecherů (200 ks), Lanovka Mateřské 
centrum (120 ks). Zbývající počet 800 ks je distribuován do knihoven, inzerentům, do 
kaváren, archivu, na pošty a zbývajícím trafikám. Počty ks kulturního přehledu jsou 
průběžně aktualizovány a mění se dle situace. 

 zveřejnění informací o akcí prostřednictvím pí. Vranovské, stačí jí poslat podklady na 
email: vranovskah@c-budejovice.cz 

 finanční náklady na vydávání měsíčníku KAM na r. 2012: 230 000 Kč včetně DPH 
 
M. Pikous: 
Je zbytečné, aby vedle sebe existovaly oba projekty, nemá smysl, aby vedle sebe běžely 
webové stránky a tištěná forma a byly oddělené od sebe. 
 
D. P. Bošanská: 
KAM vnímám víceméně jako program do divadla, malá pestrost akcí, potřeboval by 
modernější nádech, přehodnotit jeho koncepci. 
  
Po další diskusi parlament dospěl k následujícímu doporučení pro radu města: 
 

https://exchange.c-budejovice.cz/owa/redir.aspx?C=27f6f6900f3f4795881137e836b4febd&URL=mailto%3avranovskah%40c-budejovice.cz
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Usnesení: 
Parlament shledává současné provedení přehledu KAM včetně distribuce jako nedostatečně, a 
proto navrhuje radě města přehodnotit jeho vydávání a zvážit tyto možnosti: 

1) Přehodnotit současnou koncepci přehledu KAM včetně způsobu distribuce a distribučních 
míst 

2) Zrušit současný přehled KAM a vypsat výběrového řízení na vydávání nového tištěného 
kulturního přehledu.  

3) Spojit vydávání tištěného kulturního přehledu s provozem nového volnočasového portálu 
kvůli synergii. 

4) Pokud by bod 3) nebyl možný, pak alespoň zavázat provozovatele nového volnočasového 
portálu, aby městu předával údaje o volnočasových akcích pro potřeby vydávání 
tištěného přehledu v režii města. 

(11/1/0) 
 
 
 
 
7. Setkání Open space – návrh na pravidelné konání 
 
M. Brabec upozornil, že se oproti původnímu předpokladu parlamentu tematická setkání 
Open Space konají i v letošním roce, stále je pořádá sdružení Budějovice kulturní. Podle avíza 
na jejich facebookové stránce by další mělo být 10. dubna, konkrétní téma a program ještě 
nezveřejněny.  
 
M. Pikous představil podstatu Open space – setkání na určitá témata za účasti příslušných 
odborníků, pro veřejnost, organizuje Budějovice kulturní. Navrhnul, že jedno z příštích témat 
Open space by se mohlo dotýkat kultury graffitti a legálních ploch pro ně, parlament by se 
mohl podílet na organizaci, zajistit, aby se zúčastnili lidé, kteří se této tvorbě věnují, aby se 
sami vyjádřili, kde by byly vhodné prostory. 
 
 
8. Sport ve Stromovce – debata o možnostech a vylepšení  
 
Příprava na příští zasedání. Předseda M. Pikous navrhnul členům parlamentu, aby na svých 
školách toto téma prodiskutovali a příště přišli s konkrétními nápady a návrhy, jimiž by mohl 
parlament k oživení Stromovky přispět.  
 
Na dotaz ohledně situace kolem FTP Stromovka M. Brabec stručně popsal dosavadní historii 
projektu i jeho koncepci. V současnosti město pro pozemek hledá nájemce, který by na 
pozemku původně určeném pro FTP Stromovka sám vybudoval a provozoval sportovní a 
rekreační areál. Zjistí, v jakém stadiu výběr nájemce je. (Doplněno při zpracování zápisu: Rada 
města výběrové řízení uzavřela 21. března, členové parlamentu spolu se zápisem obdrží 
podklady z jednání rady).  
 
V souvislosti se sportem ve Stromovce se diskutoval i budoucí park ve Čtyřech Dvorech 
v areálu bývalých kasáren. M. Brabec upozornil, že je vyhlášena otevřená architektonická 
soutěž, veškeré informace jsou na webu města.  
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9. Různé, diskuse 
 
Příštím tématem jednání parlamentu by mohl být kulturním dům Slavie, jeho současnost a 
budoucnost.  
 
M. Pikous připomněl výběrové řízení na bývalý Marty’s Club, všem byly rozeslány informace 
od M. Brabce z rady města, která nájemce vybírala. Rozhodnutí rady města nerozporuje, ale 
myslí si, že žánrově klub této kapacity bude ve městě chybět. Příště by parlament mohl 
navrhnout městu, zda by nemohlo poskytnout prostor pro klub, který by právě Marty’s Club 
žánrově nahradil. 
 
Z. Mrklas upozornil, že nedávno v Jírovcově ulici vzniknul nový hudební klub jménem 
Soundtrack, ale podrobnosti neví.  
 
J. Vondruška z SR JU na dotaz M. Pikouse ve stručnosti přiblížil projekt univerzitního 
internetového rádia K2.  
 
 
 
 
Zapsal: Milan Brabec 
 
Ověřil: Martin Pikous 
 


