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Do Nitry dorazila neobvyklá zásilka 
třinácti kloubových autobusů typu Van 
Hool v sobotu 14. března 2009. Auto-
busy cestovaly netradičně po železnici 
přímo z holandského města ‘s-Herto-
genbosch. Během svého čtyřdenního 
putování na Slovensko se staly autobusy 
předmětem zájmu nejen příznivců veřejné 
dopravy, ale i řady běžných lidí v Holand-
sku, Německu, Česku nebo Slovensku.
Jde o třídveřové nízkopodlažní autobusy 
(rok výroby 2002), které získala VT Nitra 
od své sesterské společnosti působící v Ho-
landsku. Výrobcem autobusů je belgická 
společnost Van Hool, motor autobusu 
s maximálním výkonem 228 kW pochá-
zí z dílny společnosti DAE. Vozidla jsou 
vybavena automatickou pětistupňovou 
převodovkou ZF a klimatizací pro řidiče. 
Třínápravové autobusy mají délku téměř 
18 metrů a pojmou až 143 cestujících. 
Před uvedením do provozu v Nitře prošla 

vozidla všemi příslušnými technickými 
zkouškami včetně STK, byla vybavena evi-
denčními čísly, byl do nich instalován nový 
tarifní, odbavovací i informační (světelné 
tabule) systém. Prvních osm autobusů Van 
Hool bylo na linky MHD v Nitře nasazeno 
koncem dubna 2009. Během dalších dní 
přibylo i zbylých pět vozidel.
Zavedením zánovních nízkopodlažních 
autobusů Van Hool spolu s novými 
nízkopodlažními vozidly SOR NB 18 City, 
které jezdí v barvách VT Nitra od počátku 
letošního února, se v letošním roce počet 
nízkopodlažních kloubových autobusů 
v Nitře zvýšil na 22 vozidel. 
To umožnilo v první etapě vyřadit nejstarší 
kloubové autobusy značky Ikarus, násled-
ně i vozidla značky Karosa. Celkově má 
už VT Nitra 40 nízkopodlažních autobusů. 
Tím se Nitra zařadila mezi krajská města 
s největším počtem bezbariérových auto-
busů zařazených do městské dopravy.

Autobusy Van Hool AG 300 ve
službách Veolia Transport Nitra

Vétéčko

Rozhovor s novou řidičkou Veolia 
Transport Praha
Od počátku května nastoupila 
do Veolia Transport Praha 
paní Barbora Benešová, která 
rozšířila ve Vršovicích počet žen 
za volantem autobusu.
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Autobusový veteráni 
– Škoda 706 RO
Koncem války a po osvobození 
v závodě Josefa Sodomky prak-
ticky skončila výroba osobních 
automobilů a nastal přechod 
na sériovou výrobu autobusů 
a účelových vozidel.
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Na dovolenou vlakem do Laponska
Všem cestovatelům a zájemcům 
o severské země nabízíme jedi-
nečný tip na letošní dovolenou. 
Do severské divočiny a za polární 
kruh můžete jen letos vlakem pro-
vozovaným sesterskou společností 
Veolia Transport Švédsko.
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Jedinečné oživení a zlepšení kvality městské hromadné dopravy 
se dočkali obyvatelé Nitry, kteří se více než měsíc vozí moder-
ními kloubovými autobusy Van Hool AG 300. Začleněním těchto 
autobusů do MHD v Nitře dochází k urychlení plánované obnovy 
vozového parku dopravce.
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Dopravního ředitele Veolia 
Transport Teplice Petra Havlíka

ZEPTALI JSME SE

Nechali jste si zpracovat průzkum spo-
kojenosti s MHD v Teplicích dle různých 
kritérií. Jaké jsou jeho výsledky?

Sledovaných faktorů bylo celkem 20. Celko-
vá spokojenost cestujících se službami Veolia 
Transport Teplice dosáhla na desetibodové 
škále hodnocení 7,5 bodu. Nejvíce byli do-
tazovaní respondenti spokojeni s řidičskými 
schopnostmi řidičů a řidiček autobusů a tro-
lejbusů VTT, ty byly ohodnoceny známkou 
7,7. To vnímáme jako velmi dobrý výsledek. 

Objevila se i kritika ze strany cestující 
veřejnosti?

Jako u každého průzkumu, kdy jsou zjišťo-
vány názory velkého počtu lidí, se objevila 
i negativa. Největší nespokojenost ze strany 
cestujících byla s cenou jízdného. To se 
však dalo očekávat, lidé by nejraději jezdili 
zadarmo. K dalším záporům patří čistota 
zastávek. Cestující MHD nejsou spokojeni 

ani s bezpečností na zastávkách, a také 
s časovým rozpětím provozu. S řadou věcí 
nemůžeme bohužel jako provozovatel nic 
dělat, ostatní věci se snažíme zlepšit nebo 
pozitivně ovlivnit společně s orgány města. 

Co dalšího z výzkumu vyplynulo, 
a na co se může těšit cestující veřej-
nost?

Zájem cestující veřejnosti, ale i zástupců 
jednotlivých samospráv, je o budování 
bezbariérových zastávek. Z celkového počtu 
provozovaných autobusů a trolejbusů je 
téměř 30 % nízkopodlažních, což souvi-
sí s množstvím bezbariérových zastávek 
ve městě i okolí. Ty se začaly budovat 
v Teplicích od roku 2003, v současnosti jich 
existuje 28. To je téměř pětina všech zastá-
vek ve městě. Většina je jich v centru města, 
o jejich budování mají zájem okolní města či 
obce. Letos se plánuje výstavba dalších čtyř 
bezbariérových zastávek.

Budete tak jako v minulosti pokračovat 
i tento rok v obnově vozového parku?

Samozřejmě. VTT plánuje v letošním roce 
rozšířit počet nízkopodlažních trolejbusů 
o dalších pět vozidel za zhruba 60 milionů 
korun. Čtyři trolejbusy budou dvanáctimet-
rové, jedno vozidlo bude patnáctimetrové. 
V současnosti provozujeme 45 trolejbusů, 
z toho je devět nízkopodlažních. Zakou-
peno bude i sedm autobusů. Těch máme 
ve vozovém parku 60, z toho je 22 nízko-
podlažních.

Informační terminál pro řidiče

Internet zdarma na linkách VT VČ

Od letošního jara mohou řidiči Veolia 
Transport Teplice využívat služeb moderního 
informačního terminálu, který je umístěn 
v dispečinku areálu dopravce. Informační 
terminál je vybaven LCD monitorem, ovlá-
dání je zajištěno počítačovou myší. Vyhle-
dávání informací je jednoduché, orientaci 
usnadňují grafi cká tlačítka. Řidiči si mohou 

vyhledat základní informace ze tří oblas-
tí – doprava, dílny a autoškola. Jednoduše 
a rychle se tak řidiči podle potřeby dosta-
nou k informacím o provedených opravách 
na jejich vozidle, změně jízdních řádů nebo 
termínech školení. Mezi nejvyhledávanější 
informace patří sdělení o výlukách v dopra-
vě nebo o aktualizacích jízdních řádů.

Veolia Transport Východní Čechy (VT VČ) 
nabízí svým cestujícím od dubna 2009 ve zku-
šebním provozu možnost využívání Hot Spotu 
(internetového připojení) za jízdy ve svých 
vozidlech. Cestující se může připojit ke zve-
řejněnému SSID v konkrétním vozidle pomocí 
technologie Wi-Fi a využít tak možnost konek-
tivity do internetu. 

Zkušební provoz tohoto systému začal 
na dálkové lince 610 170 Hradec Králové 
– Pardubice – Humpolec – Pelhřimov – Jindři-
chův Hradec – České Budějovice. Postupně 

se tato služba rozšířila i na další dálkové linky, 
konkrétně na linku 620 130 Hlinsko – Chrudim 
– Pardubice – Hradec Králové – Jičín – Turnov 
– Liberec, linku 610 100 Hradec Králové – 
Svitavy – Brno 
a na linku 600 120 Chotěboř – Havlíčkův Brod 
– Světlá n.Sázavou – Ledeč n.Sázavou – Praha. 

„Během krátké doby od zavedení této služby 
jsme zaznamenali pozitivní ohlasy od cestu-
jících, zejména pak od studentů. Během léta 
proběhne anketa spokojenosti cestujících, 
která bude také zaměřena i na získání zpětné 

vazby s internetem na našich dálkových 
linkách,“ říká Jindřich Poláček, generální ředitel 
VT VČ.

Spokojenost s nově zavedenou službou 
vyjadřují i cestující. „Dobrý den, právě sedím 
v jednom z vašich autobusů na cestě z Prahy 
do Havlíčkova Brodu a využívám svůj volný čas 
prací a brouzdáním na internetu. Je to velice 
pěkné zpříjemnění jinak nudného sledování 
dálnice. Tímto bych chtěl pochválit nápad 
a realizaci. Je to opravdu bezvadné. Děkuji,“ 
napsal v e-mailu cestující Rosťa P.

V polovině března proběhla za velkého zájmu médií tisková konference 
zástupců VT Teplice (VTT), na které byly prezentovány nejen výsledky 
externího průzkumu spokojenosti cestujících spojeného s hodnocením 
kvality poskytovaných služeb MHD, ale i plány na obnovu vozového 
parku pro letošní rok.
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Pracovní jubilea
Jméno a příjmení  Firma

Životní jubilea
Jméno a příjmení  Firma

10 let
Emanuel Maťo          VT Morava
Pavel Doležel  VT Morava
Miroslav Skyva      VT Morava
Rostislav Řehulka VT Morava
Bohuslav Bartosz VT Morava
Ladislav Búr   VT Morava
Pavel Pustějovský VT Morava
Václav Úchvat VT Morava
Josef Dvorčuk VT Morava
Leoš Žampach VT VČ
Jaroslav Kulhavý VT VČ
Václav Pavlas VT VČ

15 let
Zdeněk Květoň VT Morava
Tadeáš Kawulok VT Morava
Vladimír Vymětalík VT Morava
Ladislav Petruš   VT Morava
Vladimír Pecha VT Morava
Pavel Rotiš       VT Morava
Jaromír Pech    VT Morava
Aleš Konvalina VT VČ

20 let
Zdeněk Hoš      VT Morava
Jozef Beňovský VT Morava
Radomír Tobola VT Morava
Ilja Jordák      VT Morava
Otakar Šatánek VT Morava
Josef Novák     VT Morava
Eduard Vyroubal VT Morava
Aleš Pyš VT Morava
Libor Lev VT Morava
Miroslav Minx VT Morava
Milan Šírek VT VČ
Zdeněk Smola VT VČ

Ľuboš Doboš VT Nitra
Vladimír Kolárik VT Nitra
Jozef Molnár VT Nitra
Jana Civáňová VT Nitra
Stanislav Ďurica VT Services

25 let
Svatoslav Muroň VT Morava
Ladislav Domanský VT Morava
Drahoslav Švesták VT Morava
Josef Douda VT VČ
Štefan Macedáš VT Nitra
Jozef Greguš VT Services

30 let
Jaroslav Šubrt VT Morava
Robert Krejčí VT Morava
Jaromír Bouzek VT Morava
Olga Fousová VT Morava
Jan Schmidt VT Morava
Břetislav Wrzecionko VT Morava

35 let
Vladimír Hradílek VT Morava
Jaroslav Sedláček VT Morava
Jan Vavrač          VT Morava
Václav Kolín VT Praha
Josef Čapek VT VČ
Zdeněk Gestner VT VČ
František Biháry VT Nitra
Jozef Brida VT Nitra

40 let
Karel Míček VT Morava
Petr Hranický      VT Morava
Milan Polášek  VT Morava
Vladislav Zeman VT Morava

50 let
Zdeněk Ferenčuk VT Praha
Josef Houdek VT Praha
Ladislav Molnár VT Praha
Oskar Keller VT Teplice
Libor Nečas VT VČ
Pavel Páral VT VČ
Ladislav Kopecký VT VČ
Ladislav Dittrich VT VČ
Karel Bláha VT VČ
Jiří Pecka VT VČ
Jozef Oravec VT Nitra
Július Hancko VT Nitra
Tibor Smreček VT Nitra
Mária Vargová VT Nitra
Štefan Mészáros VT Nitra
Rudolf Majtán VT Nitra
Stanislav Žáčik VT Nitra
Peter Letko VT Services

55 let
Karel Kočí VT Praha
Ladislav Kůrka VT Praha
Petr Makal VT Praha
Miroslav Bystrý VT Teplice
Jana Klennerová VT Teplice
František Másílko VT Teplice
Miroslav Piotrovský VT Teplice
Zdeněk Drábek VT VČ
Jan Rumlena VT VČ
František Rýdl VT VČ
Zdeněk Šturma VT VČ
Milan Buch VT Nitra
František Novotný VT Nitra
Štefan Cigáň VT Nitra
Stanislav Martoš VT Nitra

Michal Straňák VT Nitra
60 let

Miloslav Bláha VT Praha
Josef Hurtala VT Praha
Jindřich Mareš VT Praha
Stanislav Otta VT Praha
Jan Sovadina VT Praha
Roman Fišer VT Teplice
Jan Flos VT Teplice
Antonín Kočí VT Teplice
Antonín Kolíček VT Teplice
Pavel Pácha VT Teplice
Jaroslav Šíma VT Teplice
Pavel Vacek VT VČ
Jaroslav Hlinčík VT VČ
Jaroslav Horyna VT VČ
Petr Kořán VT VČ
Ivan Majčiník VT VČ
Jiří Tomšíček VT VČ
Ladislav Frolík VT VČ

65 let
Štefan Stojka VT VČ

Všem zaměstnancům děkujeme za jejich odvedenou práci. Níže uvedeným i ostatním oslavencům 
přejeme mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let. 

1. Jaká je délka celé silniční sítě v Česku?
a) 50 540 km
b) 55 613 km
c) 60 278 km

2.  Jaká je brzdná dráha osobního vozidla 
jedoucího rychlostí 130 km/h na suché 
vozovce?
a) 129 m
b) 98 m
c) 166 m

3.  V jaké vzdálenosti musí být umístěn 
výstražný trojúhelník za odstaveným 
vozidlem?
a) 50 m
b) 60 m
c) 100 m

4.  Po dálnici nesmíte jet s vozidlem, jeho 
konstrukce nebo technický stav neu-
možňuje jet rychlostí?
a) 70 km/h
b) 90 km/h
c) 80 km/h

Dopravní kvíz – soutěž

Tajenka křížovky uveřejněné ve Vétéčku 
č. 1/2009 zní: „ALE MÁM ZAPALOVAČ“

Vylosovaným 
výhercem, který 
získává druhý 
díl Encyklopedie 
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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,

v průběhu jara letošního roku došlo 

k nové formulaci vize společnosti 

Veolia Transport. Tato vize je platná 

pro společnosti Veolia Transport 

po celém světě. Naší vizí je „Vytvářet 

standard pro řízení bezpečných 

a udržitelných řešení mobility.“ 

Tato nová vize posiluje jednotu naší 

značky a jasně nám říká, jak se chceme 

odlišit od konkurence.

Naším cílem je stát se dlouhodobým 

partnerem místních úřadů 

a průmyslových zákazníků, kteří si přejí 

uplatnit inovativní, nákladově efektivní 

a udržitelná řešení mobility. 

Tuto vizi budeme postupně 

představovat všem našim 

zaměstnancům, cestujícím 

i zadavatelům dopravy. Naše hodnoty, 

které zahrnují bezpečnost cestujících, 

princip udržitelného rozvoje všech 

našich aktivit a řešení mobility, která 

vycházejí vstříc požadavkům cestujících, 

budeme i nadále naplňovat činy. O tom, 

jak se nám to bude dařit, se s vámi 

podělíme v dalších číslech našeho 

časopisu.

Přeji Vám krásné léto.

Ivo Novotný, personální ředitel 

Úvodník
Spokojenost s trolejbusy 
v Teplicích
Pět nových trolejbusů, které brázdí teplické 
ulice od poloviny letošního ledna, si cestující 
veřejnost i zástupci města pochvalují. Město 
Teplice zakoupilo trolejbusy z vlastních peněz 
pro potřebu MHD, fi rma VT Teplice má vozi-
dla od města v pronájmu. Jde o tři nízkopod-
lažní dvanáctimetrové trolejbusy Škoda 24 Tr
s kapacitou 86 míst a dva nízkopodlažní klou-
bové osmnáctimetrové trolejbusy Škoda 25 Tr 
s kapacitou 150 míst. 

VT Nitra rozširuje počet 
autobusov pre vozičkárov
Dopravná spoločnosť Veolia Transport Nitra 
rozšírila od mája počet spojov, na ktorých 
jazdí bezbariérové autobusy umožňujúce 
prepravu invalidných vozíkov. Takéto spoje 
sú v cestovnom poriadku označené piktogra-
mom vozíčka. Okrem doterajších liniek 7, 9, 
10, 25 a 28 budú takéto autobusy jazdiť aj 
na linkách 2 a 12. Celkovo už v Nitre funguje 
40 nízkoprahových bezbariérových autobu-
sov, čím sa mesto zaradilo medzi najbezbarié-
rovejšie mestské dopravy spomedzi krajských 
miest.

Nové autobusy Bova

Veolia Transport Východní Čechy rozšíři-
la v květnu svůj vozový park o dva nové 
zájezdové autobusy nizozemské společnosti 
VDL. Jedná se o autobusy Bova Magiq a Bova 
Futura. Standardním vybavením těchto vozů 
je sedadlo průvodce, klimatizace, kávovar, 
lednice, televize, DVD přehrávač a WC. 
V autobusu Futura může cestovat až 
49 cestujících, třínápravový Magiq přepraví 
až 53 cestujících. 

Vodík se bude tankovat 
v Neratovicích
První čerpací stanice, nabízející místo ben-
zinu, nafty nebo plynu, vodík, bude v polo-
vině roku otevřena v Neratovicích. Projekt 

připravuje Ústav jaderného výzkumu v Řeži 
u Prahy ve spolupráci s fi rmou Linde Gas. 
Součástí akce je i prototyp vodíkového auto-
busu určeného pro městský provoz. Ten bude 
používat pro účely MHD společnost Nerabus, 
patřící do skupiny Veolia Transport. Na plnou 
nádrž, tedy 20 kg vodíku, ujede autobus až 
250 km. Bližší informace přineseme v příštím 
čísle Vétéčka.

Cyklobusy opět v provozu

Od 1. května vyjely pro všechny milovníky 
cyklistiky první cyklobusy společnosti Veolia 
Transport Východní Čechy. Zájemci se mohou 
svést speciálními autobusy vždy v sobotu, 
v neděli nebo ve státem uznané svátky, a to 
až do 28. září. V provozu jsou opět dvě linky. 
Jedna zaveze cyklisty do Toulovcových Maš-
talí, kde je mnoho turisticky zajímavých míst. 
Druhý cyklobus jezdí do Železných hor.

Testovanie autobusu 
SOR NBG 12 City
Od 13. mája 2009 premáva v MHD zapožičaný 
autobus SOR NB 12 City s CNG pohonom. Vo-
zidlo s číslom 3E6 0997 nitrianskemu doprav-
covi zapožičal výrobca. Ide o sólo verziu v Nitre 
prevádzkovaných kĺbových autobusov typu 
NB 18 City. Do premávky je autobus zaradený 
v pracovných dňoch vo večernom čase na lin-
kách č. 24 a 27 a ráno na linke č. 3.
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Zeptali jsme se:


