
Pokud byste se v úterý 25. srpna 2009 
ocitli v dopoledních hodinách v Praze 
před budovou Ministerstva dopravy ČR, 
spatřili byste světový unikát – autobus 
s trihybridním pohonem, označovaný jako 
TriHyBus. Ten zde představil Ústav jader-
ného výzkumu Řež a jeho partneři Škoda 
Electric, Veolia Transport a společnost 
Proton Motor. Jedná se zároveň o první 
autobus s vodíkovými palivovými články 
vyvinutý ve střední a východní Evropě. 
TriHyBus, zkratka z anglického Triple 
Hybrid Hydrogen Bus, neboli trihybridní 
vodíkový autobus, vypadá jako běžný 
autobus, představuje jeden ze směrů, 
kam se může ubírat budoucnost měst-
ské dopravy. Při jeho jízdě totiž nevzni-
kají žádné škodlivé emise, minimální 

je i hladina hluku a vibrace při jízdě. 
TriHyBus je ojedinělý i mezi obdobnými 
vodíkovými vozidly. Využívá totiž systém 
trojitého hybridního pohonu: vodíkových 
palivových článků, baterií a výkonných 
kondenzátorů zvaných ultrakapacitory. Při 
jízdě tak naplno využívá všechny výhody 
této koncepce. Systém uchovává brzdnou 
energii (rekuperace), aby ji mohl následně 
využít při akceleraci nebo jízdě do kopce. 
Uvedená technologie pracuje s mnohem 
vyšší účinností a tedy i delším dojezdem 
autobusu.
Autobus byl vyroben v plzeňské Škodě 
Electric s využitím podvozku a karoserie 
Iveco Irisbus Citelis. Vozidlo je dlouhé 
12 metrů a plné váží kolem 18 tun. 

pokračování na str. 5

TriHyBus – světový unikát 
s trihybridním pohonem 
poodhalil svá tajemství

Vétéčko

V minulém čísle Vétéčka jsme vás krátce informovali o připravo-
vaném prototypu ojedinělého vodíkového autobusu určeného pro 
městský provoz, který bude provozovat společnost Veolia Trans-
port Praha. Tento světový unikát se v České republice poprvé 
ofi ciálně představil všem zájemcům koncem letošního srpna.
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Nový autobus pro 
MAD Kolín
Vozový park společnosti 
Veolia Transport Východní 
Čechy se koncem srpna roz-

rostl o nový plně nízkopodlažní autobus SOR CITY NB 
12, který je nasazen do provozu městské hromadné 
dopravy v Kolíně.
 Strana 4.

Autobusový veterán – Karosa ŠL 11
Model linkového autobusu 
vyráběl národní podnik 
Karosa v letech 1970 až 
1981. Vůz ŠL 11 navázal 
na vozidla Škoda 706 RTO, 
od roku 1981 byla vozidla 

typu Š 11 vystřídána novou generací autobusů Karo-
sa, typové řady 700.
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Dětská soutěž – Namaluj červený 
autobus
Pro všechny děti zaměst-
nanců Veolia Transport 
jsme připravili novou soutěž 
s názvem Namaluj červený 
autobus.
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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,

v průběhu léta nás potkalo mnoho 

událostí a některé z nich nebyly 

příjemné. Hodně oblastí naší země opět 

postihly ničivé povodně. Zvláště pro 

naše kolegy na Moravě to byla situace, 

která se již poněkolikáté opakovala, 

a která opět napáchala velké škody. 

Chtěl bych zde proto poděkovat všem, 

kteří nebyli k této situaci lhostejní 

a přispěli do sbírky na postižené 

zaměstnance a vyjádřili tak svou 

solidaritu.

Z pozitivních zpráv bych rád zmínil 

prezentaci projektu vodíkového 

autobusu – ThiHyBus. Náš podíl 

na tomto projektu potvrzuje naši snahu 

o trvale udržitelný rozvoj. Na toto 

téma zde najdete první ze série článků, 

které bude toto téma a aktivity Veolia 

Transport podrobně rozebírat.

Přeji Vám barevný podzim a rád bych 

také popřál Radimovi Novákovi a jeho 

novomanželce mnoho štěstí na jejich 

společné cestě životem.

Ivo Novotný, 
marketingový a personální ředitel 

Úvodník
Autobusy Van Hool v Nitre 
s klimatizáciou
Klimatizáciu do priestoru pre cestujúcich do-
stanú všetky nitrianske autobusy značky Van 
Hool. Spoločnosť Veolia Transport Nitra sa 

tak rozhodla po tom, čo pozitívne zhodnotila 
testovaciu prevádzku klimatizácie v jednom 
z týchto vozidiel od polovice júna. Auto-
busy budú vybavené klimatizáciou značky 
Webasto Citysphere. V priebehu testovacej 
prevádzky bola preverená optimálna poloha 
klimatizačných jednotiek, efektivita jednot-
livých stupňov chladenia a ventilácie a záťaž 
na elektroinštaláciu vozidla.

Autobus Scania Irizar New 
Century ve VT VČ
Do společnosti Veolia Transport Východní 
Čechy byl v rámci skupiny Veolia Transport ČR 
převeden z VT Praha zájezdový autokar Sca-
nia Irizar New Century. Autobus s fi remním 
logem červené kapky brázdí domácí i evrop-
ské silnice v rámci nabídky dálkové zájezdové 
dopravy.

Na pražské lince číslo 165 jezdil 
Mercedes
V polovině srpna se v Praze na lince městské 
hromadné dopravy číslo 165 objevil auto-
bus Mercedes Connecto. Veolia Transport 
Praha měla vozidlo zapůjčeno k týdennímu 
testování do náročného pražského provozu. 
Nízkopodlažní autobus s evidenčním číslem 
1309 bylo možné spatřit mezi Prahou 5 – 
Radotínem a Prahou 4 – Jižním Městem. 

V Chrudimi zkoušeli TEDOM C12 D
V srpnu se mohli obyvatelé i návštěvníci Chru-
dimi svést novým městským nízkopodlažním 
autobusem značky TEDOM C12 D. Vozidlo, 
které by mělo letos na podzim doplnit vozový 
park dopravce, měla zapůjčena Veolia Trans-
port Východní Čechy od výrobce z Třebíče. 

Autobus je vybaven motorem Deutz. Trojice 
širokých dveří otvíraných dovnitř a nízká 
nástupní výška s možností naklonění auto-
busu jsou zárukou rychlé výměny cestujících 
v zastávkách. U prostředních dveří je vozidlo 
vybaveno výklopnou plošinou pro nájezd 
invalidních vozíků nebo kočárků. Obsaditel-
nost je 95 míst, k sezení je 28 sedadel, z toho 
4 sedačky jsou sklopné.

Solaris v teplických ulicích 
s reklamou
V září se ve VT Teplice objevil na lince číslo 
137, která vede z Teplic přes Chlumec do Ústí 
nad Labem, autobus Solaris Urbino s novou 
reklamou. Třínápravový patnáctimetrový au-
tobus v reklamních barvách zadavatele nelze 
přehlédnout.

VT Nitra testovala autobusy
Spoločnosť Veolia Transport Nitra testovala 
v septembri na prímestských linkách autobus 
Iveco Crossway LE 12, ev.číslo 3E4 0237. Vo-
zidlo bolo bielej farby v mestskom prevedení. 
Druhým testovaným autobusom bol SOR NB 
12 s číslom 3E7 9653, ktorý jazdil na linkách 
mestskej autobusovej dopravy v Nitre.

Podpora závodu horských kol 
v Teplicích
Ve dnech 19. a 20. června 2009 se za účastí 
domácích i řady zahraničních závodníků konal 
v Teplicích 4. závod Českého poháru MTB - 
cross country. Společnost Veolia Transport 
Teplice zajišťovala v uvedených dnech náhrad-
ní dopravy, neboť kvůli závodu nebylo možno 
provozovat některé linky MHD v obvyklých 
trasách. 

AKTUALITY 
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Trvale udržitelný rozvoj – 1. část

Autobusový veterán – Karosa ŠL 11

ZAJÍMAVOSTI

Možná si říkáte, co to vlastně je?
Mluvíme-li o trvale udržitelném rozvoji, 
můžeme klidně hovořit o trvale udržitel-
ném životě nebo, zjednodušeně řečeno, 
o ochraně životního prostředí, o zachování 
místa pro život pro budoucí generace, 
o přežití.

Existuje ale i celá řada jiných 
defi nic:

ã  trvale udržitelný rozvoj představuje 
„harmonii mezi hospodářským a spo-
lečenským pokrokem s plnohodnot-
ným zachováním životního prostředí“,

ã  Evropský parlament defi noval udrži-
telný rozvoj jako „zlepšování životní 
úrovně a blahobytu lidí v mezích 
kapacity ekosystémů při zachování 
přírodních hodnot a biologické 
rozmanitosti pro současné a příští 
generace“.

Celá skupina VEOLIA se k principům 
trvale udržitelného rozvoje otevřeně hlásí. 
Domníváme se, že každý z nás může 
udělat nějakou tu „drobnost navíc“, která 
životnímu prostředí pomůže.

Víte, že ve městech během dopravní 
špičky nahradí:

ã  1 autobus (20 cestujících)
 ...................................... 16 automobilů
ã  1 plný autobus (70 cestujících)
 ...................................... 58 automobilů
ã  1 kloubový autobus (115 cestujících)
 ...................................... 90 automobilů
ã  1 příměstský vlak (600 cestujících)
 .................................... 500 automobilů
ã  1 příměstská rychlodráha (1500 

cestujících) ............... 1300 automobilů

V roce 2010 se VEOLIA TRANSPORT 
v rámci podpory trvale udržitelného rozvo-

je bude zaměřovat zejména na tyto 
4 oblasti:

ã ekologická vozidla a jejich provoz,
ã ekologicky šetrný provoz kanceláří,
ã  ekologické technologie v našich de-

pech a dílnách,
ã ekologické rozhodování cestujících.

Vétéčko se bude těmto 4 oblastem v této 
pravidelné rubrice více věnovat. Pokusíme 
se Vám ukázat, jak jednoduché může být 
nějakou tu „drobnost navíc“ udělat a mož-
ná zjistíte, že některé Vaše činnosti jsou 
zrovna tak přirozené, jako třídění plastů 
ve vaší domácnosti.

Historických autobusů – veteránů naleznete 
mnoho různých typů. Tentokrát jsme pro před-
stavení vybrali vozidlo, které si pamatují staří 
i mladší, autobus Karosa ŠL 11. Model linkového 
autobusu vyráběl národní podnik Karosa v letech 
1970 až 1981. Vůz ŠL 11 navázal na vozidla 
Škoda 706 RTO, od roku 1981 byla vozidla 
typu Š 11 vystřídána novou generací autobusů 
Karosa, typové řady 700, která je dodnes jedním 
z nejčastějších vozidel na našich silnicích.

Roku 1959 byl na základě vládního usnesení 
zahájen v Karose Vysoké Mýto vývoj zcela 
nové řady autobusů se samonosnou karoserií 
a agregátem umístěným pod podlahou. Roku 
1963 byly představeny funkční vzorky ŠL 11 
a ŠD 11. Prototyp vznikl v roce 1966, pro různé 
závady ale nevyhověl zkouškám. O rok později 
byla vyrobena ověřovací série tří autobusů ŠL 
11 s bočnicemi z vlnitého hliníkového plechu 
(sériové vozy měly bočnice hladké). Sériová 
výroba byla zahájena až roku 1970, tedy sedm 
let po vzniku prvního autobusu tohoto typu.
První velká série autobusů ŠL 11 byla vyexpedo-
vána z Karosy v roce 1971. Po výstavbě nového 
závodu v roce 1971 se naplno rozběhla výroba 
nové řady Š 11. Produkce byla zastavena v roce 
1981 po vyrobení přibližně 14100 vozů ŠL 11.

Nová typová řada měla velmi jednoduché 
označení, které o vozidle řeklo vše. Konkrétně 
ŠL 11 znamenalo Š=Škoda, L=linkový, 11=délka 
autobusu v metrech. Označení Škoda pochází 
od výrobce motorů. Ten je dodával pro celou 
typovou řadu Š. Autobus ŠL 11 je standardní 
dvounápravový autobus, který konstrukčně 
vychází z městského provedení ŠM 11. Vůz má 
samonosnou karoserii panelové konstrukce 
a motor umístěný mezi nápravami pod vozovou 
skříní. Na rozdíl od „ešemky“ je vůz ŠL 11 pou-
ze dvoudveřový. První dveře se nacházejí ještě 
před přední nápravou, zadní dveře jsou pak 
umístěny uprostřed bočnice. Oboje trojkřídlé 
skládací dveře jsou ovládané pneumaticky řidi-
čem a mechanickou převodovkou. Sedadla pro 
cestující jsou umístěna v rozmístění 2+2 po celé 
délce vozu.
Od roku 1972 byla vyráběna i varianta s ručně 
ovládanými dveřmi, která byla označena jako 
ŠL 11 Turist. Tyto vozy, jež měly druhé dveře 

umístěné až za zadní nápravou (stejně jako 
dálková verze Karosa ŠD 11), byly spíše než pro 
linkový provoz určeny pro zájezdovou dopravu. 
Autobusy ŠL 11 byly primárně určeny pro 
podniky ČSAD, které je provozovaly na me-
ziměstských a regionálních linkách po celém 
Československu. Menší počty vozů ale zakou-
pily i různé dopravní podniky, takže jezdily 
i na linkách MHD. Karosa ŠL 11 se tak objevila 
například v Praze, Brně, Děčíně nebo Marián-
ských Lázních. Vozy tohoto typu byly většinou 
vyřazovány v 80. letech minulého století.
Nádherně renovované autobusy Karosa ŠL 11
byly k vidění na letošním Zlatém bažantu, 
setkání pořádané milovníky a nadšenci his-
torických autobusů a ostatních vozidel. Svoji 
Karosu ŠL 11.1310 zde představil Jaro Matúšek, 
předseda Klubu historických autobusov Brati-
slava, druhým nově předvedeným vozidlem byl 
zrekonstruovaný autobus Karosa ŠL 11.1305 
z Technického muzea v Brně.

… a ještě jedna defi nice závěrem: „Pokud 
má trosečník na pustém ostrově zásoby 
jídla a pití na tři měsíce a spotřebuje je 
během prvního týdne, je velmi pravděpo-
dobné, že umře.“

ZÁBAVA
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Jméno a příjmení  Firma

Pracovní jubilea

10 let
Miloš Děkan VT Morava
Jaroslav Zahradník  VT Morava
Jaroslav Srba VT VČ
František Jebavý VT VČ
Zdeněk Krpata VT VČa 

15 let
Tomáš Lichovník VT Morava
Zdeněk Karafi át VT Morava
František Tomáš   VT Morava
Miroslav Rouč     VT Morava
Petr Vašenda    VT Morava
František Sojka VT Morava
Pavel Mřihlad VT Morava
Lenka Dvorská VT Morava
Oldřich Novotný VT Morava
Miloslav Odráček VT VČ
Ladislav Sodomka VT VČ
Petr Duben VT VČ

20 let
Rostislav Vlček     VT Morava
Petr Branný     VT Morava
Juraj Košťál VT Nitra
Kvetoslava Kendrová VT Services
Josef Salfi cký VT VČ
Petr Svoboda VT VČ
Jan Bischof VT VČ

25 let
Jiří Havelka VT Morava
Agnesa Mitregová  VT Morava
Miroslav Hipík VT Nitra
Eva Šmitalová VT Nitra
Ján Majlát VT Nitra
Alena Janoušková VT Praha
Ladislav Češka VT Praha
Irena Hohlová VT Praha
Radim Severa VT Praha
Hana Kleinová    VT Praha

30 let
Ekhard Schwenzner VT Morava
Jiří Strnad VT Morava
Přemysl Voráč  VT Morava
František Horák  VT Morava
Květoslav Ertel  VT Morava
Zdeněk König          VT Morava
Petr Odložilík VT Morava
Jiří Otáhal VT Morava

Josef Stříž VT Morava
Marie Šťastná VT Morava
Václav Bártek VT Morava
Kamil Lukáš VT Morava
Zdeněk Huf VT Morava
Vladimír Dolník VT Nitra
Zdenka Adamčíková VT Nitra
Rudolf Šulo VT Nitra
Gustáv Hipík VT Nitra
Miroslav Novotný VT Nitra
Jana Váňová VT Praha
Zdeněk Pavlík VT Praha
Karel Dušek VT VČ
Miroslav Strašil VT VČ

35 let
Zdeněk Kostelník VT Morava
Milan Veverka VT Morava
Jiří Vedra VT Morava
Jiřina Nováková VT Morava
Zdeněk Horut VT Morava
Lubomír Kupčák VT Morava
Zbyněk Julínek          VT Morava
Zdeněk Kostelník           VT Morava
Peter Palka VT Nitra
Eugen Králik VT Nitra
Stanislav Dömöš  VT Nitra

Eduard Matiš VT Nitra
Jiří Volf VT Praha
Ján Havetta  VT Services
Milan Turček VT Services
Jaroslav Kruntorád VT VČ

40 let
Pavel Trochta       VT Morava
Marian Sedláček    VT Morava
Josef Římák     VT Morava
Vladimír Lžičař VT Morava
Štefan Slezák VT Morava
Jiří Juřica VT Morava
Ladislav Pospíšil VT Morava
Jan Zamarski VT Morava
Vladimír Miškolci VT Nitra
Jozef Farkaš VT Nitra
Anton Mladý VT Nitra
Helena Studená VT Nitra
Zdeněk Tomášek VT Praha
Josef Sýbek VT Praha
Josef Hovorka VT Praha
Miroslav Štěpán VT Praha
Vladimír Dobrotka  VT Services
Ján Szabo VT Services
Karel Beran VT VČ
Jiří Bulánek VT VČ

Stanislav Kodrle VT VČ
Josef Volenec VT VČ

Životní jubilea

50 let
Pavol Hasilla VT Nitra
Vladimír Kisler VT Nitra
Vladimír Svorad VT Nitra
Róbert Pripko VT Nitra
Albín Skačan VT Nitra
Štefan Branický VT Nitra
Jana Janovská VT Praha
Yvona Kundrlíková VT Praha
Jan Mindzak VT Praha
Roman Rejmánek VT Praha
Ján Zrubec VT Services
Drahoslava Janotová VT Teplice
František Kušička VT VČ
Josef Šikl VT VČ

55 let
Tibor Kúti VT Nitra
Anna Hitková VT Nitra
Ľubomír Machata VT Nitra
Marian Boszorád VT Nitra
Jaroslav Hladík VT Nitra
Pavel Dušek VT Praha
Bohuslav Hůrka VT Praha
Otakar Mareš VT Praha
Václav Rohlíček VT Praha
Miluše Topinková VT Praha
Věra Adltová VT Teplice
Magdalena Jejkalová VT Teplice
Václav Klempíř  VT Teplice
Ivo Věšín VT Teplice

60 let
Emil Nosek VT Praha
Václav Skuhravý VT Praha
Jan Bischof VT VČ
Josef Faltys VT VČ
Vladimír Kačerovský VT VČ
Luboš Říha VT VČ
Zdeněk Vencbauer VT VČ

65 let
Vladimír Benda VT Praha

70 let
Svatopluk Mezera VT Praha

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

Pro všechny děti zaměstnanců Veolia 
Transport jsme připravili novou soutěž 
s názvem Namaluj červený autobus. Jak 
jste si jistě všimli, autobusy naší společ-
nosti se oblékly do nového kabátu, a další 
postupně mění svoji barvu, červeno-šedé 

fi remní barvy s logem kapky. Všichni zájem-
ci, kteří se chtějí této soutěže zúčastnit, 
musí zaslat do konce listopadu 2009 
namalovaný obrázek autobusu (nejlépe 
v červené barvě Veolia Transport). Obrázky 
můžete malovat vodovými, temperovými 

či jinými barvami, vaší dětské fantazii se 
meze nekladou. Nejhezčí tři kresby budou 
oceněny upomínkovými předměty Veolia 
Transport, pro vítěze je připraveno i malé 
překvapení. Začněte malovat ještě dnes, 
těšíme se na vaše obrázky!

Soutěžní obrázky zasílejte do konce listo-
padu 2009 na adresu Veolia Transport ČR 
a.s., Křižíkova 34, 186 00 Praha 8, obálku 
označte heslem „Dětská soutěž“.

Dětská soutěž – Namaluj červený autobus

Soutěž – Dopravní kvíz z Vétéčka č. 2 nemá bohužel vítěze. Žádný ze soutěžících 
neodpověděl správně. Všem soutěžícím přejeme příště více štěstí. 


