
V sobotu 12. září bylo na druhém nástu-
pišti šumperského nádraží rušněji než jiný 
víkendový den. Už kolem deváté hodiny 
přicházeli na perón první zájemci, kteří se 
nemohli dočkat odjezdu motorového vlaku 
Os 13760, který v 9:45 hodin odjížděl 
směrem do Koutů nad Desnou. Ti méně 
informovaní se ptali, proč je zde tolik lidí, 
ti informovanější poukazovali na plakátek 
vylepený na nástupišti – Oslava 10. výročí 
zprovoznění tratě Šumperk – Kouty nad 
Desnou po povodni roku 1997. Ano, je to 
již deset let od chvíle, kdy se bílo-modro-
zelené motoráčky opět vydaly na trať číslo 
293 Šumperk - Kouty nad Desnou s odboč-
kou Petrov nad Desnou – Sobotín, která 
byla v roce 1997 zničena živelnou povodní. 
K tomuto výročí připravili zástupci Svazku 
obcí údolí Desné oslavu, kterou si chtěli 

připomenout nejen obnovení provozu, ale 
ukázat široké veřejnosti vše, co se za tu 
dobu podařilo opravit a zlepšit.
Po půl desáté přijela pro všechny zájemce 
motorová souprava Desná s označením 
814.501-3 + 914.501-2, ke které se 
z důvodu velkého počtu cestujících přiřadil 
motorový vůz 810. Přesně v 9:45 hodin 
se plná souprava vydala na svoji 19 km 
cestu do Koutů nad Desnou. Cesta ubíhala 
příjemně, i když pro neznalého cestovatele 
se zastavovalo hodně často. Není také 
divu, protože na trati je mezi Šumperkem 
a Kouty nad Desnou 11 zastávek. Trať je 
zásadní pro život celého mikroregionu, 
zabezpečuje každodenní dopravu obyva-
tel. Místní proto nedají na svoji železnici 
dopustit a mají ji rádi.

pokračování na str. 5

Železnice Desná oslavovala

Vétéčko

Téma provozování soukromé osobní železniční dopravy je v těch-
to dnech jedním z hlavních titulků domácích médií. Každý den 
se přetřásá postavení dominantního dopravce a možnosti sou-
kromých fi rem vstoupit na tuzemské koleje. Počet soukromých 
provozovatelů osobní železniční dopravy je možné u nás spočítat 
na prstech jedné ruky. Jedním z nich je také Svazek obcí údolí 
Desné vlastnící Železnici Desná, kde je dopravcem společnost 
Veolia Transport Morava a.s. 
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Rozhovor s ředi-
telem železniční 
dopravy Štefanem 
Bernáthem 

Společnost Veolia Transport Morava je provozova-
telem drážní dopravy na Železnici Desná, která je 
majetkem Svazku obcí údolí Desné.
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Autobusy Van Hool v Topolčanoch 
Veolia Transport Nitra zara-
dila od októbra v Topoľča-
noch na linky MHD krátke 
autobusy Van Hool A330. 
Vozidlá nahradia staré 
autobusy typu Karosa.
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Autobusový veterán 
– Škoda 706 RTO
V roce 1956 byly vyrobeny 
dva prototypy nového typu 
autobusu ŠKODA 706 RTO. 
Sériová výroba probíhala 
od roku 1958 do roku 1972.
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Co říkáte na letošní oslavy, jste něčím 
překvapen?
Hovořil jsem o tom již ve svém krátkém 
projevu při slavnostním uvítání hostů a široké 
veřejnosti dopoledne na nádraží v Koutech 
nad Desnou. Jsem velmi potěšen zájmem lidí, 
kteří si přišli připomenout obnovu železnice. 
Řada z návštěvníků jsou našimi pravidelnými 
zákazníky, kteří s námi jezdí na trati číslo 293 
již mnoho let. Lidé zde mají železnici rádi 
a jsou na ni právem hrdí. 

Veolia Transport je známa především 
jako autobusový dopravce. Můžete svým 
kolegům a dalším čtenářům Železnici 
Desná představit z pohledu drážního 
dopravce?
Společnost Veolia Transport Morava je provo-
zovatelem drážní dopravy na Železnici Desná, 
která je majetkem Svazku obcí údolí Desné. 
Provozování dráhy zabezpečuje fi rma SART 
– stavby a rekonstrukce. Dopravu na 19 km 

trati ze Šumperka do Koutů s tří kilometrovou 
odbočkou Petrov nad Desnou – Sobotín provo-
zujeme od října 2002. V železničním provozu 
pracuje 25 lidí. Většinu tvoří provozní zaměst-
nanci jako strojvedoucí a průvodčí, máme také 
dva techniky. Od roku 2005 máme zaveden 
a pravidelně auditován systém řízení kvality dle 
norem řady ISO 9000 pro provozování veřejné 
drážní osobní dopravy.
Rád bych ještě doplnil, že většina našich 
zaměstnanců začínala u Český drah, vyškolili 
jsme je a vytváříme jim dobré podmínky pro 
práci. To se také promítá do jejich vztahu vůči 
nám jako zaměstnavateli, ale hlavně ve vztahu 
k cestující veřejnosti. Mohu prohlásit, že jsem 
na své kolegy pyšný, protože svoji práci dělají 
velmi dobře.

Jaká drážní vozidla v současnosti provo-
zujete? 
Od prosince 2007 jezdíme soupravou řady 
814-914, která dostala název Desná. Dále 

máme  k dispozici tři motorové vozy typu 
810 a dva tažné vozy typu 010. Všechny 
vozidla jsou v bílo-modro-zelených barvách 
Svazku obcí údolí Desné a jsou označeny 
logem dopravce Veolia Transport Mora-
va. Majitel železnice v budoucnu počítá 
s obnovou vozového parku, a to v závislosti 
na jeho fi nančních možnostech.  

Jsou motorové vlaky a vagóny majet-
kem dopravce?
Nejsou. Všechna kolejová vozidla jsou 
v majetku Svazku obcí údolí Desné. Veolia 
Transport Morava je pouze dopravcem, 
který vozidla udržuje, obsluhuje je a zajišťu-
je odbavení cestujících. Za pronájem vozidel 
Svazku obcí platíme. 

Hovoří se o úbytku počtu cestujících 
v důsledku uzavření výrobních závodů 
v Sobotíně nebo Rapotíně?
Bohužel trend poklesu počtu přepravených 
cestujících trvá již několik let. V roce 2006 
jsme přepravili téměř 700 000 cestujících, 
ať už z řad občanů okolních obcí nebo 
návštěvníků Jeseníků. V letošním roce je 
pokles počtu cestujících výraznější, neboť 
několik významných zaměstnavatelů v údolí 
propustilo všechny zaměstnance a ukončilo 
činnost. Provoz železnice, která je součástí 
Integrovaného dopravního systému dotuje 
Olomoucký kraj.
Cestování vlakem a základní dopravní 
obslužnost určitého území je veřejná služba, 
která je dotována v celé Evropě  protože 
vybrané jízdné nemůže pokrýt celkové pro-
vozní náklady.

Jak spolupracuje železniční provoz Ve-
olia Transport Morava s autobusovými 
provozy?
Oba druhy dopravy se vzájemně doplňují. 
Snažíme se nejen o koordinaci jízdních řádů 
autobusů a vlaků, ale také si pomáháme 
při zajištění náhradní dopravy. V letošním 
roce bylo na trati několik výluk, při kterých 
se například opravoval železniční svršek, 
byly instalovány automatické výhybky nebo 
se zdokonalovaly bezpečnostní prvky. Při 
výlukách byla náhradní autobusová doprava 
zajišťována autobusy společnosti Veolia 
Transport Morava. 

Co byste závěrem popřál Železnici 
Desná do roku 2010?
Především více cestujících, což je za dané 
ekonomické situace v regionu nelehké. 
Věřím však, že nám lidé zachovají přízeň 
i v novém roce a Svazku obcí a zdejším 
podnikatelům ve službách se podaří vytvořit 
takovou nabídku, která přiláká nové cestují-
cí z řad turistů a milovníků zimních sportů. 

Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vám všem poděkoval 
za dobrou práci, kterou jste v letošním 
roce odvedli. Nebyl to jednoduchý rok, 
všechny nás zasáhla ekonomická krize, 
která se postupně projevila i v oblasti 
osobní dopravy. 
Vyberu-li důležité události letošního 
roku, vzpomenu nástup generálního 
ředitele VT ČR Radima Nováka. Pod 
jeho vedením se podařilo dokončit 
fúze našich společností a postupně je 
stabilizovat. Dále zmíním pokračující 
obnovu vozového parku, ať už se jedná 
o standardní autobusy nebo speciality 
typu SOR NB 12, autobusy Van Hool 
v Nitře, nebo autobus na vodíkový 
pohon. Společně s vlastníkem železnice 
Svazkem obcí údolí Desné jsme 
také oslavili 10. výročí rekonstrukce 
a obnovení provozu Železnice Desná 
od povodní v roce 1997.
V příštím roce nás bude čekat mnoho 
náročných úkolů. Ať už půjde o jednání 
se zadavateli dopravy o výši dopravních 
výkonů, zvýšení standardů kvality nebo 
chystané změny legislativy v oblasti 
dopravy. Bude záležet na každém 
z nás, abychom fi rmě v obtížné 
době pomohli a prokázali, že Veolia 
Transport umí vytvářet standardy pro 
řízení bezpečných a udržitelných řešení 
mobility.
Přeji Vám krásné prožití vánočních 
svátků a mnoho pracovních i osobních 

úspěchů v novém roce.

Ivo Novotný, 
marketingový a personální ředitel 

Úvodník
Komfort pro cestující v barvách 
VT VČ
Veolia Transport Východní Čechy (VT VČ) 
převzala 6. října již druhý meziměstský auto-
busu SOR NC 18 CITY. Slavnostního předání 
se v areálu výrobce autobusů v Libchavách 
zúčastnili představitelé VT VČ, SOR Libcha-
vy a zástupci Pardubického kraje. Nejdelší 
nízkopodlažní kloubový autobus vyrobený 
společností SOR se od 7. října vydal na své 
pravidelné linky provozované VT VČ 650 510 
Pardubice - Sezemice - Holice - Horní Jelení 
a 620 820 Chrudim – Pardubice. Doplnil tak 
stejné vozidlo, které obsluhuje tyto trasy 
od počátku roku 2009. 

VT Praha testuje další autobusy
Veolia Transport Praha testuje v prosinci 
na linkách Pražské integrované dopravy číslo 
337 a 339 autobusy SOR NB 18 ev.č. 1245 
a Solaris Urbino 18 ev.č. 1244. Autobus SOR 
byl zapůjčen od výrobce SOR Libchavy, Solaris 
od DP měst Chomutova a Jirkova.

VT Teplice převzala nové trolej-
busy
Veolia Transport Teplice (VTT) představila 
4 nízkopodlažní dvanáctimetrové trolejbusy 
Škoda 26 Tr Solaris a 1 nízkopodlažní tříná-
pravový patnáctimetrový trolejbus Škoda 28 
Tr Solaris (nahrazuje kloubový trolejbus Škoda 
15 Tr). Trolejbusy zakoupilo město Teplice. 
Vozidla byla dodána na základě výběrového 
řízení plzeňskou společností Škoda Electric. 
Slavností předání trolejbusů proběhlo 30. lis-
topadu v areálu dopravce za účasti zástupců 
Statutárního města Teplice, společnosti VTT, 
Škoda Electric a médií. 

VT VČ na veletrhu MADI
Pražský veletržní areál 
Letňany patřil ve dnech 3. až 
5. listopadu veletrhu MADI 
Travel Market 2009, který 
je určený pro profesionály 
v oboru cestovního ruchu. 
Na veletrhu se prezentovala 
i VT VČ, která zde nabíze-
la nejen svoji zájezdovou 

dopravu moderními autokary Scania, Bova 
Futura a Iliade, ale též zájezdovou dopravu 
ostatních společností patřících do skupiny 
Veolia Transport ČR. 

Podpora sportu v Teplicích

Společnost Veolia Transport Teplice podpo-
řila populární vytrvalecký závod „Běh kolem 
Doubravky“, který proběhl 1. listopadu v Tep-
licích. Populární závod letos oslavil 65 výročí. 

První vodíková stanice v ČR 
v Neratovicích

V areálu společnosti Veolia Transport v Nera-
tovicích byla 5. listopadu otevřena první 
vodíková čerpací stanice v České republice. 
Ta je součástí projektu provozu vodíkového 
autobusu TriHyBusu (Triple Hybrid Hydrogen 
Bus), který bude jezdit na městské lince číslo 
256 002 v Neratovicích. Autobus bude provo-
zovat společnost Veolia Transport Praha.

VT VČ testovala nejkratší auto-
bus SOR CN 8,5
Veolia Transport Východní Čechy (VT VČ) 
testovala ve dnech 22. - 27. října nejkratší 
částečně nízkopodlažní autobus českého 
výrobce SOR CN 8,5. Testování probíhalo 
na několika méně vytížených meziměstských 
linkách na Chlumecku a Bydžovsku, při 
kterých autobus najezdil přes tisíc kilometrů. 
VT VČ i cestující byli s autobusem spokojeni. 
Na základě celkového vyhodnocení testování 
by mohla fi rma zakoupit v příštím roce dvě až 
tři vozidla.
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Provoz na soukromé Železnici Desná 
Rozhovor s Ing. Štefanem Bernáthem, CSc., ředitelem železniční dopravy Veolia Transport Morava

Co říkáte na letošní oslavy, jste něčím 
překvapen?
Hovořil jsem o tom již ve svém krátkém 
projevu při slavnostním uvítání hostů a široké 
veřejnosti dopoledne na nádraží v Koutech 
nad Desnou. Jsem velmi potěšen zájmem lidí, 
kteří si přišli připomenout obnovu železnice. 
Řada z návštěvníků jsou našimi pravidelnými 
zákazníky, kteří s námi jezdí na trati číslo 293 
již mnoho let. Lidé zde mají železnici rádi 
a jsou na ni právem hrdí. 

Veolia Transport je známa především 
jako autobusový dopravce. Můžete svým 
kolegům a dalším čtenářům Železnici 
Desná představit z pohledu drážního 
dopravce?
Společnost Veolia Transport Morava je provo-
zovatelem drážní dopravy na Železnici Desná, 
která je majetkem Svazku obcí údolí Desné. 
Provozování dráhy zabezpečuje fi rma SART 
– stavby a rekonstrukce. Dopravu na 19 km 

trati ze Šumperka do Koutů s tří kilometrovou 
odbočkou Petrov nad Desnou – Sobotín provo-
zujeme od října 2002. V železničním provozu 
pracuje 25 lidí. Většinu tvoří provozní zaměst-
nanci jako strojvedoucí a průvodčí, máme také 
dva techniky. Od roku 2005 máme zaveden 
a pravidelně auditován systém řízení kvality dle 
norem řady ISO 9000 pro provozování veřejné 
drážní osobní dopravy.
Rád bych ještě doplnil, že většina našich 
zaměstnanců začínala u Český drah, vyškolili 
jsme je a vytváříme jim dobré podmínky pro 
práci. To se také promítá do jejich vztahu vůči 
nám jako zaměstnavateli, ale hlavně ve vztahu 
k cestující veřejnosti. Mohu prohlásit, že jsem 
na své kolegy pyšný, protože svoji práci dělají 
velmi dobře.

Jaká drážní vozidla v současnosti provo-
zujete? 
Od prosince 2007 jezdíme soupravou řady 
814-914, která dostala název Desná. Dále 

máme  k dispozici tři motorové vozy typu 
810 a dva tažné vozy typu 010. Všechny 
vozidla jsou v bílo-modro-zelených barvách 
Svazku obcí údolí Desné a jsou označeny 
logem dopravce Veolia Transport Mora-
va. Majitel železnice v budoucnu počítá 
s obnovou vozového parku, a to v závislosti 
na jeho fi nančních možnostech.  

Jsou motorové vlaky a vagóny majet-
kem dopravce?
Nejsou. Všechna kolejová vozidla jsou 
v majetku Svazku obcí údolí Desné. Veolia 
Transport Morava je pouze dopravcem, 
který vozidla udržuje, obsluhuje je a zajišťu-
je odbavení cestujících. Za pronájem vozidel 
Svazku obcí platíme. 

Hovoří se o úbytku počtu cestujících 
v důsledku uzavření výrobních závodů 
v Sobotíně nebo Rapotíně?
Bohužel trend poklesu počtu přepravených 
cestujících trvá již několik let. V roce 2006 
jsme přepravili téměř 700 000 cestujících, 
ať už z řad občanů okolních obcí nebo 
návštěvníků Jeseníků. V letošním roce je 
pokles počtu cestujících výraznější, neboť 
několik významných zaměstnavatelů v údolí 
propustilo všechny zaměstnance a ukončilo 
činnost. Provoz železnice, která je součástí 
Integrovaného dopravního systému dotuje 
Olomoucký kraj.
Cestování vlakem a základní dopravní 
obslužnost určitého území je veřejná služba, 
která je dotována v celé Evropě  protože 
vybrané jízdné nemůže pokrýt celkové pro-
vozní náklady.

Jak spolupracuje železniční provoz Ve-
olia Transport Morava s autobusovými 
provozy?
Oba druhy dopravy se vzájemně doplňují. 
Snažíme se nejen o koordinaci jízdních řádů 
autobusů a vlaků, ale také si pomáháme 
při zajištění náhradní dopravy. V letošním 
roce bylo na trati několik výluk, při kterých 
se například opravoval železniční svršek, 
byly instalovány automatické výhybky nebo 
se zdokonalovaly bezpečnostní prvky. Při 
výlukách byla náhradní autobusová doprava 
zajišťována autobusy společnosti Veolia 
Transport Morava. 

Co byste závěrem popřál Železnici 
Desná do roku 2010?
Především více cestujících, což je za dané 
ekonomické situace v regionu nelehké. 
Věřím však, že nám lidé zachovají přízeň 
i v novém roce a Svazku obcí a zdejším 
podnikatelům ve službách se podaří vytvořit 
takovou nabídku, která přiláká nové cestují-
cí z řad turistů a milovníků zimních sportů. 

Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vám všem poděkoval 
za dobrou práci, kterou jste v letošním 
roce odvedli. Nebyl to jednoduchý rok, 
všechny nás zasáhla ekonomická krize, 
která se postupně projevila i v oblasti 
osobní dopravy. 
Vyberu-li důležité události letošního 
roku, vzpomenu nástup generálního 
ředitele VT ČR Radima Nováka. Pod 
jeho vedením se podařilo dokončit 
fúze našich společností a postupně je 
stabilizovat. Dále zmíním pokračující 
obnovu vozového parku, ať už se jedná 
o standardní autobusy nebo speciality 
typu SOR NB 12, autobusy Van Hool 
v Nitře, nebo autobus na vodíkový 
pohon. Společně s vlastníkem železnice 
Svazkem obcí údolí Desné jsme 
také oslavili 10. výročí rekonstrukce 
a obnovení provozu Železnice Desná 
od povodní v roce 1997.
V příštím roce nás bude čekat mnoho 
náročných úkolů. Ať už půjde o jednání 
se zadavateli dopravy o výši dopravních 
výkonů, zvýšení standardů kvality nebo 
chystané změny legislativy v oblasti 
dopravy. Bude záležet na každém 
z nás, abychom fi rmě v obtížné 
době pomohli a prokázali, že Veolia 
Transport umí vytvářet standardy pro 
řízení bezpečných a udržitelných řešení 
mobility.
Přeji Vám krásné prožití vánočních 
svátků a mnoho pracovních i osobních 

úspěchů v novém roce.

Ivo Novotný, 
marketingový a personální ředitel 

Úvodník
Komfort pro cestující v barvách 
VT VČ
Veolia Transport Východní Čechy (VT VČ) 
převzala 6. října již druhý meziměstský auto-
busu SOR NC 18 CITY. Slavnostního předání 
se v areálu výrobce autobusů v Libchavách 
zúčastnili představitelé VT VČ, SOR Libcha-
vy a zástupci Pardubického kraje. Nejdelší 
nízkopodlažní kloubový autobus vyrobený 
společností SOR se od 7. října vydal na své 
pravidelné linky provozované VT VČ 650 510 
Pardubice - Sezemice - Holice - Horní Jelení 
a 620 820 Chrudim – Pardubice. Doplnil tak 
stejné vozidlo, které obsluhuje tyto trasy 
od počátku roku 2009. 

VT Praha testuje další autobusy
Veolia Transport Praha testuje v prosinci 
na linkách Pražské integrované dopravy číslo 
337 a 339 autobusy SOR NB 18 ev.č. 1245 
a Solaris Urbino 18 ev.č. 1244. Autobus SOR 
byl zapůjčen od výrobce SOR Libchavy, Solaris 
od DP měst Chomutova a Jirkova.

VT Teplice převzala nové trolej-
busy
Veolia Transport Teplice (VTT) představila 
4 nízkopodlažní dvanáctimetrové trolejbusy 
Škoda 26 Tr Solaris a 1 nízkopodlažní tříná-
pravový patnáctimetrový trolejbus Škoda 28 
Tr Solaris (nahrazuje kloubový trolejbus Škoda 
15 Tr). Trolejbusy zakoupilo město Teplice. 
Vozidla byla dodána na základě výběrového 
řízení plzeňskou společností Škoda Electric. 
Slavností předání trolejbusů proběhlo 30. lis-
topadu v areálu dopravce za účasti zástupců 
Statutárního města Teplice, společnosti VTT, 
Škoda Electric a médií. 

VT VČ na veletrhu MADI
Pražský veletržní areál 
Letňany patřil ve dnech 3. až 
5. listopadu veletrhu MADI 
Travel Market 2009, který 
je určený pro profesionály 
v oboru cestovního ruchu. 
Na veletrhu se prezentovala 
i VT VČ, která zde nabíze-
la nejen svoji zájezdovou 

dopravu moderními autokary Scania, Bova 
Futura a Iliade, ale též zájezdovou dopravu 
ostatních společností patřících do skupiny 
Veolia Transport ČR. 

Podpora sportu v Teplicích

Společnost Veolia Transport Teplice podpo-
řila populární vytrvalecký závod „Běh kolem 
Doubravky“, který proběhl 1. listopadu v Tep-
licích. Populární závod letos oslavil 65 výročí. 

První vodíková stanice v ČR 
v Neratovicích

V areálu společnosti Veolia Transport v Nera-
tovicích byla 5. listopadu otevřena první 
vodíková čerpací stanice v České republice. 
Ta je součástí projektu provozu vodíkového 
autobusu TriHyBusu (Triple Hybrid Hydrogen 
Bus), který bude jezdit na městské lince číslo 
256 002 v Neratovicích. Autobus bude provo-
zovat společnost Veolia Transport Praha.

VT VČ testovala nejkratší auto-
bus SOR CN 8,5
Veolia Transport Východní Čechy (VT VČ) 
testovala ve dnech 22. - 27. října nejkratší 
částečně nízkopodlažní autobus českého 
výrobce SOR CN 8,5. Testování probíhalo 
na několika méně vytížených meziměstských 
linkách na Chlumecku a Bydžovsku, při 
kterých autobus najezdil přes tisíc kilometrů. 
VT VČ i cestující byli s autobusem spokojeni. 
Na základě celkového vyhodnocení testování 
by mohla fi rma zakoupit v příštím roce dvě až 
tři vozidla.

AKTUALITY ROZHOVOR
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Provoz na soukromé Železnici Desná 
Rozhovor s Ing. Štefanem Bernáthem, CSc., ředitelem železniční dopravy Veolia Transport Morava

BLAHOPŘÁNÍ

Jméno a příjmení  Firma

Jméno a příjmení  Firma

Pracovní jubilea

10 let
Vladimír Bělunek          VT Morava
Jaromír Benyo VT Morava
Miroslav Till VT Morava
Jan Kupiec VT Morava
Pavel Staněk VT Morava
Pavel Šimončič VT Nitra
Dušan Štefanovič VT Nitra
Ivan Talla VT Nitra
Mária Kovaríková VT Nitra
Pavel Toman VT Nitra
Jozef Gunda VT Nitra
Mária Tarandová VT Nitra

15 let
Antonín Hybner  VT Morava
Tomáš Kladoruba VT Morava
Vladimír Ondruška VT Morava
František  Kubíček VT Morava
Ing. Petr Růžička    VT Morava
Pavel Kurfürst VT Morava
Bohdan Čmiel  VT Morava
Slavomír Basler VT Morava
Pavel Stankuš VT Morava
Olga Benešová VT Morava
Ladislav Bogusz VT Morava
Miroslav Dokoupil VT Morava
Miroslav Hlaváč VT Morava
Radomír Srovnal VT Morava
Dalibor Niemczyk VT Morava
Jozef Mlynka VT Nitra
Marián Bálint VT Nitra
Peter Starinský VT Nitra

Pavel Maschke VT VČ
Jaroslav Vrba VT VČ
Ladislav Mlateček VT VČ

20 let
Pavel Runák      VT Morava
Jiří Jarnot VT Morava
Bohuslav Kulhánek VT Morava
Tomáš Mičaník VT Morava
Vítězslav Latka VT Morava
Václav Štěrba VT Praha
Ondřej Štrébely VT VČ

25 let
JPetr Pivovarczyk VT Morava
Marcela Šuleková  VT Morava
Milan Fait        VT Morava
Jiří Odstrčil VT Morava
Martin Musial VT Morava
Miloš Labuda VT Morava
Milan Drápela VT Morava
Zdeněk Koukal VT Morava
Rostislav Sikora VT Morava
Milan Hajnovič VT Nitra
Jozef Behúl VT Services
Ing. Dagmar Málková VT VČ
Miloš Pásler VT VČ
Jiří Kubíček VT VČ

30 let
Jan Czepczor      VT Morava
Richard Pištěk VT Morava
Josef Bartůněk VT Morava
Vojtech Benko VT Nitra
Branislav Tršťanský VT Nitra
Emil Matušík VT Nitra
Radoslav Šoufek VT VČ

35 let
Robert Klepáček    VT Morava
Milan Perďoch      VT Morava
Miloslav Loukota VT Morava
Ing. Antonín Hradílek VT Morava

40 let
Petr Oulehla VT Morava
Ladislav Dvorský   VT Morava
Karel Smažák    VT Morava
Pavel Kaleta    VT Morava
Bohuslav Šimon VT Morava
Boleslav Wojkovski VT Morava
Zdeněk Stoklasa   VT Morava
František Němec VT Morava
Bronislav Smolana VT Morava
Vladimír Jurík VT Nitra
Miloslav Stibor VT Praha
Josef Peca VT VČ
Josef Křivka VT VČ

Životní jubilea

50 let
Miroslav Mihalka VT Nitra
Jozef Boboček VT Nitra
Mária Tarandová VT Nitra
Marian Potocký VT Nitra
Zdenka Adamčíková VT Nitra
Karel Durdik VT Praha
Natan Galper VT Praha
Milan Hladík VT Praha
Ivan Parák VT VČ
Antonín Perný VT VČ
Miroslav Bolech VT VČ

Vladimír Valášek  VT VČ
Zdeněk Franc VT VČ
Josef Šejnoha VT VČ
Libor Frühauf VT VČ

55 let
Martin Ondruš VT Nitra
Štefan Rácz VT Nitra
František Öszi VT Nitra
Jaromír Novotný VT Nitra
Miroslav Šnejdr VT Nitra
Ladislav Hrdina VT Praha
Josef Mařík VT Praha
Zdenka Ferencová VT Teplice
Jindřich Šnajdr VT VČ
Karel Ptáček VT VČ
Luděk Smolík VT VČ
Milan Víšek VT VČ
Ladislav Sodomka VT VČ
Jiří Malý VT VČ

60 let
Dušan Kollár VT Nitra
Peter Hulla VT Nitra
Václav Brož VT Praha
Jaroslav Firman VT Praha
František Chramosta VT Praha
František Kabíček VT Praha
Vlastimil Kohl VT Praha
Zdeněk Kouba VT Praha
Jaroslav Pekárek VT Praha
Josef Strnad VT Praha
Ivan Štika VT Praha
Karel Houfek VT Teplice
Josef Vondra VT VČ
Michal Záhorský VT VČ

65 let
Petr Boháč VT Praha

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