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Rodák ze Znojma, přesto 
Jihlavan srdcem i duší. „Jihla-
va je krásné město, mám tady 
všechno rád,“ říká Josef Vilím, 
který žije v krajské metropoli 
již přes půl století. Od roku 
1982 se stará o zdejší měst-
skou hromadnou dopravu, 
nejprve jako technický ná-
městek a poté jako ředitel. Po 
úctyhodných 37 letech Josef 
Vilím z Dopravního podniku 
odchází, připomeňme si proto 
jeho historii a vývoj přímo 
z úst jejich iniciátora.

Aneta Hrdličková ז

Začneme pěkně od začátku. Jak 
jste na dopravní podnik nastou-
pil?

Za svého mládí jsem pracoval v Pra-
ze, v Žilině, ale i na Jihlavsku. Větši-
nou to byla technicky založená prá-
ce, přesto jsem měl pořád dopravu 
někde vzadu v mozku uloženou. A 
pak jsem zjistil, že dopravní podnik 
hledá náměstka, tak jsem to zkusil a 
ono to vyšlo. Přišel jsem do podni-
ku postaveného v 60. letech, servisní 
zázemí téměř nebylo, pracovníci ne-
měli kde opravovat vozidla, pracovali 
v zimě v nevytápěných místnostech. 
V první fázi jsem se tedy zabýval tím, 
aby vůbec bylo kde začít.

Začátky tedy byly krušné…
Sedm let po mém nástupu se poda-

řilo za finanční podpory Jihomorav-
ského kraje postavit servisní oprav-
nu autobusů a trolejbusů, budovu 
s technickým zázemím a slušnými 
podmínkami pro zaměstnance. Pak 
nás ale přejmenovali na Dopravní 
podnik – státní podnik, což se nelí-
bilo městu, které nás přestalo pod-
porovat finančními prostředky pro 
nákupy nových autobusů a trolejbu-
sů. Přejmenování neznamenalo ani 
pomoc od státu. Naštěstí jsme měli 
v pražském dopravním podniku pár 
kamarádů, kteří nám dali vědět, že 
vyřazují staré vozy. A tak jsme těsně 
před revolucí pořídili několik sta-
rých autobusů, pamatuji si, že jeden 
stál čtyři až pět tisíc, které jsme v Jih-
lavě provozovali dalších 10 let.

Po revoluci ale přišla změna…
Ano, každý tehdy vytvářel privati-

zační projekt, tak jsme si také jeden 
udělali. Dopravní podnik dostal opět 
příponu „města Jihlavy“ a stal se ak-
ciovou společností od 1. 1. 1998. 
Generální změna, co se týče vozo-
vého parku, však přišla až po vstupu 
do Evropské unie. Dotací na udrži-
telnou mobilitu jsme začali využí-
vat okamžitě, a tak se v roce 2009 a 
2010 začaly nakupovat nové vozy. A 
dnes jsme již téměř na půl miliardě 
z evropských dotačních peněz.

Všimli si změny také cestující?
Lidé vnímají, v čem jedou, proto 

je potřeba pro jejich pohodlí udělat 
maximum. Od bezbariérového vstu-
pu počínaje, po kamerový systém, 

Ničeho nelituji, říká ředitel DP MJ Vilím, 
který po 37 letech odchází z funkce

wifi nebo USB porty pro nabíjení, 
které mají například autobusy, které 
jsme nakoupili loni. Denně převeze-
me průměrně 43 tisíc cestujících a 
počet se rok od roku zvyšuje. Poved-
la se i mnohými kritizovaná Jihlavská 
karta, kterou má již 57 tisíc lidí. Ně-
které věci jsme ale museli pozastavit, 
například možnost placení bankovní 
kartou. Čekáme totiž na to, jak kraj 
vymyslí projekt integrovaného do-
pravního systému Veřejná doprava 
Vysočiny.

Jaký máte na projekt integrované 
dopravy názor?

Často je mi podsouváno, že s  inte-
grovanou dopravou nesouhlasím, já 
jsem ale všemi deseti pro. Musí být 
však přesně stanoveno, kdo cestují-
cího kam přepravil a komu za cestu 
kolik platil. Proč by měl krajský ob-
čan jet v jiném tarifu než Jihlavan? 
Kraj nám ale nabízí pouze odhady 
cen a to je podle mě v dnešní době 
málo. Technika dokáže přesně kal-
kulovat, kolik krajských cestujících 
z VDV jsme přepravili, tak proč ten-
to systém nevyužít? Obchodní vzta-
hy, zejména pokud jde o finance, se 
nemohou zakládat na odhadech.

Má dopravní podnik dostatek ři-
dičů?

Řidičů je v pracovním poměru 
kolem stovky a chybí jich do plné-
ho stavu cca 5. Také letní jízdní řád 
na trolejbusových linkách byl od 
1. 6. 2019 motivován kromě jiného 
možností řidičů čerpat více dovole-
ných. Stav je ale potřeba posílit, pro-
tože věkový průměr řidičů je 55 let. 
Takže i když nám 21 řidičů meziroč-
ně přijde, tak jich zase třeba 16 ode-
jde do důchodu. Naštěstí nám mnozí 
z nich pomáhají formou brigády.

A jak pohlížíte na stížnosti, které 
na řidiče od cestujících přicháze-
jí?

Ty závažnější řeším osobně. Není 
jich však tolik, průměrně jen jedna, 
dvě měsíčně, což je při počtu přepra-
vovaných velký úspěch. Je důležité 
na problém řidiče upozornit, vzá-
jemně komunikovat. Často je ale těž-
ké najít pravdu a případ objektivně 
vyhodnotit. Cestující si do historek 
přidávají a řidiči z nich zase ubírají. 
Přiznávám však, že to na naší straně 
není úplně ideální. Mnozí řidiči si 
za dlouhý čas za volantem vypěstují 
averzi k cestujícím. Je to taková je-
jich nemoc z povolání.

Slyšela jsem, že se již práce po-
ptává v zahraničí…

Ano, v současné době nám tady 
pomáhají už tři Ukrajinci a budeme 
se muset do těchto zemí začít ohlí-
žet častěji, protože na pracovním 
trhu nikdo jiný není. A přitom řízení 
trolejbusu nebo autobusu je dobrá 
práce, vhodná i pro děvčata! Dnešní 
vozy mají na vše posilovače, navíc je 
to finančně rozhodně zajímavější než 
třeba práce za kasou supermarketu 
nebo uklízení apod.

Jak vůbec vypadá nástupní pro-
ces do dopravního podniku?

Nejprve je potřeba zajistit všechny 
potřebné kvalifikace, tedy řidičský 
průkaz, profesní průkaz a tak dále. 
To zabere přibližně čtyři měsíce. Pak 
se pár dní věnují novému řidiči zku-
šení instruktoři, kteří jej učí vedení 
jednotlivých linek a práci s elektro-
nickým zařízením ve voze. Není na 
tom nic těžkého, a jak jsem říkal, ři-
dičem se může stát opravdu každý, 
přivítáme každého zájemce a klidně 
ho nezávazně informujeme o pod-

mínkách přijetí do zaměstnání. Stav 
řidičů je potřeba stále posilovat.

Což může být i jeden z úkolů pro 
nového ředitele…

Věřím, že si nový kolega vytvoří 
vlastní názor na věc. Má z dopravy 
vlastní zkušenosti a já mu jen pře-
dám potřebné informace. Je pravda, 
že člověk za ta léta sklouzne do pro-
vozní slepoty. Je nám například vy-
čítáno, že nemáme PR nebo tiskové 
či marketingové oddělení. Jenže to 
jsou podle mě zase velké meziroční 
náklady navíc. Třeba na to ale bude 
nový ředitel pohlížet jinak. Ani mně 
samotnému se tady nic nelíbilo, 
když jsem před 37 lety přišel. Před-
pokládám, že i pan kolega bude chtít 
spoustu změn.

Zažil jste několik garnitur, jaký 
máte názor na současné vedení 
města?

Musel bych s nimi pracovat déle, 
abych to mohl posoudit. Domlouvá-
me se ale na všem docela dobře. Měl 
jsem však problém s předchozím ve-
dením, protože jsem ze všech stran 
jen slyšel: „Pryč s Vilímem,“ a já ne-
věděl, co bylo pro taková prohláše-
ní motivem. Za těch skoro čtyřicet 
let jsem zažil přibližně šest radnic a 
musím říct, že v začátcích jsme byli 
samostatnější, rozhodovali jsme bez 
složitých procesů. Dnes se vše kon-
zultuje a procesy schvalování jsou 
zdlouhavé.

Smířil jste se s odchodem do dů-
chodu?

S námětem, že bych měl odejít, při-
šlo město už před mnoha lety. Tehdy 
jsem měl rozporuplné pocity a nelí-
bilo se mi to. Postupem času se mi to 
ale v hlavě rozleželo a s koncem jsem 
se začal smiřovat. Teď už vím, že to 
je dobře a ničeho nelituji!

A jak se rozloučíte se svými ko-
legy?

K rozloučení bude ještě spousta 
příležitostí. Odcházím sice z podni-
ku, ale v Jihlavě zůstávám. Městská 
hromadná doprava je stále mým ko-
níčkem a po těch letech se od do-
pravního podniku už nedá úplně od-
trhnout.

Jak vypadal váš poslední měsíc 
v práci?

Představoval jsem si to jinak, že to 
bude pohoda a já si v klidu vše srov-
nám. Ale probudily se dva projekty, 
na které jsme v minulosti požádali 
o evropské dotace a teď musíme vše 
najednou a rychle vyřešit. Takže ješ-
tě než odejdu, postarám se o posled-
ní nákup ekologicky šetrných vozidel 
a parciálních trolejbusů za téměř 200 
milionů z evropských dotací.

A co plánujete po odchodu?
Nevím, čekám, že něco přijde 

samo. Mým koníčkem byly tech-
nologie v oblasti elektroniky, jenže 
jsem je za ta léta úřadování dost za-
spal. Co však vím, je, že nebudu po-
sedávat na lavičkách, dívat se na tele-
vizi ani z okna, to mě nebaví.

S DLOUHOLETÝM ředitelem Dopravního podniku Jihlava Josefem Vilímem se 
rozloučili také členové vedení města Jihlavy. Za jeho službu mu poděkovala osob-
ně i primátorka Karolína Koubová. Foto: archiv MMJ


