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Řídit autobus mě baví, říká žena za volantem
Řidičkou autobusu v Městské
hromadné dopravě ve Žďáře nad
Sázavou je Olga Pivovarníková.
Odpovídá na otázky ŽN.

jek na odbavování cestujících jsem
se naučila ovládat poměrně rychle
a po pár dnech jsem mohla vyrazit
sama.

Jak dlouho práci řidičky autobusu vykonáváte, co jste dělala
před tím, a co bylo impulsem,
který vás k této profesi přivedl?
Řidičkou autobusu jsem od loňského srpna. Předtím jsem pracovala
ve výrobní sféře, v zásobování a také
jako správce objektu. Už od svých
19 let jsem občas řídila náklaďák při
práci, kterou jsem tehdy vykonávala. Potom přišly děti. I po mateřské
jsem se nějaký čas živila jako řidička
za volantem tranzitu. Loni jsem se
rozhodla rozšířit své řidičské oprávnění na sk. D, abych mohla usednout
za volant autobusu.

Co vás na práci řidičky baví?
Především řízení autobusu. Ale
baví mě i práce s lidmi, s nimiž
jsem byla ve styku i v předchozích
zaměstnáních. Je sice pravda, že s
některými cestujícími je horší pořízení, ale většina z nich je v pohodě.

Vzpomínáte, jaké to bylo „přesedlat“ za volant autobusu?
Rozdíl není až tak v řízení jako
v tom, že za mnou sedí lidé. Loni
jsem byla již třetí řidičkou autobusu ve společnosti ZDAR. Vnímala jsem, že lidé sledují, jak řídím.
Ale po pár měsících jsme si na sebe zvykli, a žena řídící autobus už
není nic zvláštního.
Jak dlouho trvalo vaše zaškolení?
Loni v červnu jsem si udělala
profesní průkaz ke skupině D a v
srpnu už jsem seděla za volantem
autobusu. Musela jsem skloubit
řízení a odbavení cestujících. Stro-

Máte ve Žďáře nějakou oblíbenou trasu, kde se už s cestujícími
zdravíte jako známí?
Firma mi jako ženě nabízela kratší ranní a odpolední směnu. Mně
ale dlouhý turnus nevadí, protože už mám děti velké. Jezdím tzv.
„cédéčko“ celodenní turnus. Na trasu vyjíždím brzy ráno a většina cestujících jsou zaměstnanci místních
firem a děti, které jezdí do škol.
Odpoledne je zase rozvážím zpět do
jejich domovů. Mám stálé „zákazníky“ a tak se s většinou již známe.
Co byste jako řidička autobusu uvítala nebo změnila na žďárských silnicích?
Uvítala bych zlepšení situace na
křižovatce u cukrárny na Stalingradě, kde opakovaně došlo k vážným
nehodám. Ráno, když vezeme lidi
do práce, a pak děti do školy, vždy
se tu zdržíme…Zpoždění také stále nabíráme při výjezdu na Jihlavskou.

Olga Pivovarníková, řidička autobusu MHD
Vadí mi bezohlednost některých
řidičů, kteří nedodržují předpisy.
Vyjet autobusem ze zastávky bývá
někdy kumšt. Dřív platilo, že jak
řidič autobusu zavřel dveře, ostatní
stáli. Ale dnes, i když blikám, přejede deset aut, než mohu konečně
vyjet a zařadit se.
Jak se k vám jako k ženě chovají
cestující, či kolegové řidiči?
S mužskými kolegy vycházím
dobře. K nám řidičkám se chovají
pěkně. Je ale určitě fajn, že ve firmě ZDAR pracují další dvě ženy
na této pozici a bude prima, když
se naše řady do budoucna rozší-
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ří. A cestující, ti jsou většinou v
pohodě. Práce mě zatím moc baví
a jsem ráda, že jsem se pro ni rozhodla. Určitě bych ji doporučila i
ostatním ženám, které nejsou ve
své současné práci spokojené. Rozhodně se není čeho bát.
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