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Testování řidičů veřejné dopravy může vést k mimořádným situacím 

ve veřejné dopravě 

 

Na základě rozhodnutí Vlády ČR, které stanovuje harmonogram testování zaměstnanců na 

přítomnost nemoci COVID-19 u stanovených kategorií firem začne rovněž testování 

provozního personálu dopravců. Vzhledem k nepředvídatelnosti výsledků testů v průběhu 

celého týdne nelze vyloučit od příštího týdne mimořádné situace v provozu veřejné 

dopravy. 

Vláda ČR stanovila v minulých dnech harmonogram testování zaměstnanců jednotlivých 

firem, které dle počtu zaměstnanců zařadila do jednotlivých kategorií podle jejich počtu. 

Toto opatření, které má napomoci snížení výskytu nemoci COVID-19 v České republice se 

samozřejmě dotkne také dopravních společností, které zajišťují veřejnou hromadnou 

dopravu. Vzhledem k tomu, že testování bude probíhat vždy před nástupem aktivních 

zaměstnanců do služby, což největší komplikace může přinášet v časném ranním období a 

těsně navazujícím, nelze předem odhadnout, u jakého procenta z nich může být nákaza 

odhalena a jaký celkový dopad může mít zjištěné procento nakažených v daný okamžik 

dopad na chod celé provozovny včetně zajišťovaných spojů. Z tohoto důvodu může docházet 

k personálním výpadkům v řadách řidičů, které se automaticky projeví v nezajištění 

potřebného počtu spojů na jednotlivých linkách.  

Z tohoto důvodu doporučujeme cestujícím pravidelně sledovat on-line informace ve 

vyhledávačích dopravních spojení (www.idos.cz), popř. na stránkách dopravců zajišťujících 

dopravní obsluhu v daném území aktuální polohu spoje. Dispečink Pražské integrované 

dopravy (PID) bude v úzkém kontaktu s dopravci a aktualizovat případné mimořádné situace 

na jednotlivých linkách PID na webových stránkách www.pid.cz, které jsou k dispozici i 

v aplikaci PID lítačka v sekci „omezení a výluky“ – „mimořádnosti“. 

V případě, že by se situace v některých oblastech Středočeského kraje dostala v pracovních 

dnech do kritické situace, bude nutné na ně reagovat mimořádnými opatřeními v podobě 

nasazení např. sobotních jízdních řádů. Toto opatření sice nezajistí adekvátní dopravní 

obslužnost v dotčených oblastech, ale je alespoň předjímatelné z pohledu dodržování 

platného jízdního řádu. 

Vážení cestující, doufáme, že bude k těmto situacím docházet v co nejmenší míře, nicméně 

je nutné Vás o jejich možnosti předem informovat, aby bylo možné se na ně alespoň v určité 

míře připravit. 
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