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Study trip ČB - Kaplice 14. – 15.5. 2018 

 

14. 5. 2018  

Po příjezdu jsme našim partnerům připravili prohlídku historického centra Českých Budějovic, večer byl 
zakončen neformální večeří. 

 

15. 5. 2018 

Projetí trasy pilotního projekt 
 

Exkurze započala na vlakovém nádraží v Českých Budějovicích. Bohužel z důvodu výluky na trati bylo nutné 
použít náhradní autobusovou dopravu. Autobus z důvodu čekání na zpožděný vlakový spoj vyjel později, což 
nám i partnerům poskytlo vlastní zkušenost s fungováním zavedené extra služby dispečinku. Průvodčí 
informoval dispečerské pracoviště v Plzni o přítomnosti a počtu osob, které potřebují zajistit návaznost na 
autobusovou linku na přestupním terminálu v Kaplici-nádraží.  

Zde byl připraven náš mikrobus, řidič byl telefonicky informován o požadavku vyčkání na zpožděný spoj nad 
rámec čekací doby stanovené v jízdním řádu. Cesta pilotním autobusem proběhla bez komplikací, řidič nám 
poté sdělil své postřehy a poznatky. 

 

 

Z cílové stanice Benešov nad Černou jsme se vydali na zpáteční cestu autem. Zde děkujeme projektovým 
partnerům Vysoké škole technické a ekonomické za zajištění této transportní služby. Během zpáteční cesty 
jsme udělali několik zastávek, které jsou pro vedení trasy klíčové. První z nich byla osada Velké Skaliny, kde 
jsme plánovali vybudovat novou autobusovou zastávku. Důvodem byla ideální výchozí pozice pro potenciální 
turisty. Bohužel z důvodu změny legislativy a mnoha překážek s vybudováním zcela nové zastávky (např. 
požadavek na bezbariérový přístup, vyřešení vlastnictví pozemku pod zastávkou) a velmi krátké době 
realizace pilotního projektu (4 měsíce) zastávka realizována nebyla. Dalšími zastávkami byly zejména 
turistické atrakce oblasti. 

Postupně jsme se přesunuli do Kaplice, kde byl připraven oběd (jak jinak než cmunda po kaplicku, která zde 
opravdu byla vymyšlena a vytvořena kuchařem a učitelem na místním učilišti). Následovala prohlídka 
Krampus galerie, která byla zajištěna s laskavou pomocí pana starosty Mgr. Pavla Talíře. 
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Po občerstvení a krátkém kulturním programu následovala hlavní teoretická část exkurze, a to workshop se 
všemi zainteresovanými stakeholdery.  

 

Na semináři byla zahraničním partnerům představena realizace projektu krok po kroku, od vytipování 
lokality, sběru indikátorů, informování stakeholderů, plánování trasy a reklamní kampaň po současnou 
realizaci projektu a plány pro sběr indikátorů a vyhodnocení projektu po pilotním provozu. 

Po tomto představení následovala velmi podnětná a pro zahraniční kolegy zajímavá diskuze. Nejdůležitější 
poznatek a požadavek starostů je prodloužení provozu linky (zde se jako funkční jeví možnost využití 
individuálního grantu pro turistickou dopravu Jihočeského kraje), a následné propojení pilotní linky 
s městem Kaplice, které je centrum, z něhož lze vyjíždět do okolí a nabízí v oblasti málo dostupné 
ubytovací, gastronomické, sociální a další kulturní služby. 

Po semináři jsme měli možnost navštívit zříceninu hradu Pořešín, o který se stará sdružení Hrady na Malši, 
Toto sdružení je naším základním turistickým stakeholderem projektu. Zde jme obdrželi potěšující 
informace, že se již objevili první turisté využívající naši linku a požadující nabídnutou slevu na vstupné při 
prokázání se platným jízdním dokladem z RUMOBIL pilotní linky. 

 

Velmi nabitý den byl zakončen prohlídkou historického centra Českého Krumlova a neformální večeří. 
Děkujeme partnerům a všem stakeholderům za hojnou účast, pomoc při přípravě, a především za úspěšnou 
spolupráci mezi různorodými subjekty, která začíná přinášet první drobné úspěchy. 

  

 

  

 


