
Ve středu 16. března letošního roku byl pro 
většinu lidí obyčejný všední den. To však 
neplatilo pro žluté Kuře s červenobílým 
záchranným kruhem, které symbolizuje 
charitativní projekt Pomozte dětem. V deset 
hodin se sešli v Praze 6 u Písecké brány 
novináři se zástupci České televize, Nadace 
rozvoje občanské společnosti, zástupci Ve-
olia Transport ČR (VT ČR), Nadačního fondu 
Veolia i moderátory Marcelou Augustovou, 
Tomášem Hanákem, Michaelou Mauero-
vou, Vojtou Kotkem a Alenou Zárybnickou, 
aby seznámili všechny přítomné s letošním 
ročníkem charitativní akce a zároveň pokřtili 
autobusy Veolia Transport. Letošní ročník 
sbírky nese název Letem světem kuřetem. 

A právě paralelu s cestou si bere za své 
i hlavní téma letošního přímého přenosu 
velké zábavné show z Kavčích hor, která 
bude vysílána na Velikonoční pondělí 
od 20 hodin ČT na prvním programu. 
Vraťme se však ke Kuřeti, které zaplaví 
obrazovku ČT, ulice i veřejnou dopravu. 
V rámci ní se budou moci lidé svézt auto-
busy s polepem Kuřete nejen v Praze, ale 
též ve východních Čechách i na Moravě. 
„Autobusy s designem symbolu projektu 
Pomozte dětem jsou celkem tři, jeden 
značky Scania a dvě Karosy. Organizátorům 
projektu garantujeme, že s tímto jedineč-
ným obrandováním budou autobusy jezdit 
nejméně jeden rok.  pokračování na str. 5

Veolia Transport podporuje kampaň 
Pomozte dětem, autobusy vozí žluté Kuře

Vétéčko

Již po třinácté bude patřit obrazovka České televize (ČT) na Veli-
konoční pondělí žlutému Kuřeti s červenobílým záchranným kru-
hem, poprvé se však objeví tento symbol sbírky Pomozte dětem 
i na třech autobusech společnosti Veolia Transport, a to ve formě 
celoplošného polepu. Na realizaci polepu na vozidlech se fi nančně 
podílela ČT a Nadační fond Veolia. Sbírka Pomozte dětem hle-
dá cesty, jak pomoci handicapovaným a znevýhodněným dětem 
do 18 let žijícím v České republice.
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Nadační fond Veolia vede 
Jan Dolínek

Rozhovor s Janem Dolínkem, 
ředitelem Nadačního fondu 
Veolia, jsme uskutečnili u příle-
žitosti křtu „kuřecích“ autobusů 
Veolia Transport, které můžete 
potkat na cestách v celé České 
republice.  Strana 3.

V Teplicích mají nové autobusy

Veolia Transport Teplice 
zařadila počátkem letoš-
ního února do provozu 
dva nové autobusy Solaris 
Urbino 15, a tím omladila 
svůj vozový park, který 

patří mezi nejmladší v ČR. Strana 4.

Soutěž „Poznej autobus“ 
pokračuje

První kolo soutěže mělo 
u čtenářů velmi pozitivní 
ohlas, věříme, že i ve dru-
hém kole mnoho z vás 
pozná značku autobusu, 
kterou má ve svém vozo-
vém parku nejeden domácí 
dopravce. Strana 8.

Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,

letošní rok bude ve znamení konsolida-
ce dopravního trhu, a to nejen v České 
republice a na Slovensku, ale hlavně 
na mezinárodním poli. 

Hned z počátku roku nás všechny čeká 
fúze Veolia Transport s další francouz-
skou společností Transdev. Tím vznikne 
nová společnost Veolia Transdev, která 
se stane největším soukromým světo-
vým dopravcem. V rostoucí konkurenci 
tak budeme moci nadále úspěšně kon-
kurovat dalším mezinárodním doprav-
ním skupinám, které jsou však částečně 
nebo zcela vlastněné státem, jakou jsou 
například francouzská SNCF/Keolis nebo 
německé DB, která v loňském roce na-
víc posílila akvizicí britské Arrivy. Spojení 
se společností Transdev nám přinese 
rozšířené portfolio služeb (např. dopra-
va na zavolání, PPP projekty, organizace 
a řízení tramvajových sítí).

Vzhledem ke skutečnosti, že Trans-
dev není přítomen v Čechách ani 
na Slovensku, vznik nové společnosti 
nebude mít přímý vliv na organizaci 
skupiny ani na řízení našich provozů. 
Postupem času, jak bude vyjasněno 
nové logo a strategie společnosti, Vás 
s nimi na stránkách Vétéčka podrobně 
seznámíme. 

V rámci České republiky a Slovenska 
pokračujeme v naší stávající strategii 
s cílem upevnit naši pozici a postup-
ně rozvinout naše další služby (např. 
železnici). 

Děkuji Vám za Vaši dosavadní práci při 
budování dobrého jména společnosti 
a těším se, že v ní budeme společně 
pokračovat i v nové skupině Veolia 
Transdev.

Ing. Radim Novák,
generální ředitel Veolia Transport 
Česká republika a. s.

Úvodník
Jízdní řády v mobilu 
Veolia Transport Morava (VTM) spustila bě-
hem ledna 2011 službu stažení jízdních řádů 
do mobilního telefonu. Zájemci si mohou 
nahrát do telefonu jízdní řády všech provo-
zů MHD, kde zajišťuje dopravu VTM, a dále 
pak zkušebně i jízdní řády příměstských linek 
a dálkových linek všech provozů. Aplikace, 
která je uložena přímo do mobilního telefonu 
uživatele, i její provoz je nabízen zdarma.

VTN má zapožičanú SORku

Veolia Transport Nitra od utorka 15. februára 
na linky zaradila autobus SOR BN 12 s číslom 
4E2 8642. Trojdverové, čiastočne nízkopod-
lažné vozidlo s automatickou prevodovkou 
zapožičal výrobca SOR Libchavy.

EU přispěje na autobusy
Peníze z evropských fondů přispějí k nákupu 
86 nových autobusů pro příměstskou dopravu 
cestujících v Moravskoslezském kraji. Čtyři 
dopravní fi rmy využijí 150 milionů korun 
z Regionálního operačního programu Morav-
skoslezsko. Obnova vozového parku proběh-
ne v horizontu dvou let. Největší díl dotace 
ve výši bezmála 77 milionů korun získá Veolia 
Transport Morava na pořízení nových 44  bez-
bariérových autobusů, které budou splňovat 
nejpřísnější emisní normu EURO 5.

Dánské řidiče v Teplicích 
zajímali trolejbusy

Ve společnosti Veolia Transport Teplice (VTT) 
zaznamenali v lednu neobvyklou návštěvu 
z Dánska. Šlo o 40 řidičů různých doprav-
ních společností, kteří se přeškolují na řidiče 
autobusů. Budoucí řidiči se zajímali o všechny 
stránky činnosti VTT. Protože v Dánsku není 
žádný trolejbusový provoz, nejvíce návštěvníky 
zaujaly trolejbusy a vše, co se týká provozu, 
oprav a odlišností trolejbusového provozu. 

V Dánsku je systém výchovy řidičů jiný než 
v České republice, studium na profesi řidiče 
nákladního automobilu nebo autobusu trvá 
až 2,5 roku.

Skibusy se těšily velké oblibě
Stejně jako v uplynulých letech tak i letos 
provozovala Veolia Transport Morava skibusy 
do Jeseníků a Beskyd. Skibusy, jezdící jako 
běžné autobusové linky sloužící k přepravě 
lyžařů i ostatních cestujících, se i letošní 
zimu těšily velké oblibě. V zimní sezóně 
(do konce března) byly skibusy provozovány 

celkem na 6 trasách, z toho 4 trasy zavedly 
cestující až do nejvyšších míst Jeseníků (Ov-
čárna, Praděd) a 2 trasy do oblasti Beskyd 
(Bílá a Bumbálka).

ADSSF slaví 20 let své existence
Asociace dopravních, spedičních a servisních 
fi rem Čech, Morava a Slezska (ADSSF) letos 
oslavila své kulaté výročí, které připadlo 
na 22. ledna. Základním cílem sdružení 
je hájit profesní a specifi cké zájmy svých 
členů u orgánů státní správy a samosprávy 
a iniciativně se podílet na tvorbě, doplnění 
a změnách právních předpisů, ovlivňujících 
podnikání v silniční dopravě. Slavnostní večer 
u příležitosti kulatého jubilea proběhl v břez-
nu v Interhotelu Voroněž v Brně za účasti 
300 zástupců členských fi rem asociace a hos-
tů z řad představitelů státní správy, obou ko-
mor Parlamentu ČR a profesních dopravních 
seskupení. V současnosti je členem asociace 
36 fi rem a organizací z celé České republiky 
včetně společností VT Praha, VT Morava a VT 
Východní Čechy.

AKTUALITY 
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Z REGIONŮ

Ve středu 23. února proběhla v Chotěboři 
na náměstí T. G. Masaryka slavnost, při které 
bylo předáno společností Veolia Transport 
Východní Čechy (VT VČ) do provozu pět 
nových částečně nízkopodlažních autobusů 
značky SOR CN 12. Předání vozidel proběhlo 
za přítomnosti zástupců Veolia Transport, 
výrobce SOR Libchavy, starostky Chotě-

boře a zástupců kraje Vysočina. Autobusy 
v celkové hodnotě téměř 21 milionů korun 
byly pořízeny s podporou evropských peněz, 
a to konkrétně z prostředků ROP Jihovýchod 
v rámci projektu “Nákup ekologických 
a bezbariérových autobusů pro kraj Vysoči-
na“. Nové SORky byly nasazeny do provozu 

již druhý den, cestující se s nimi mohou 
potkat na linkách mezi Chotěboří – Havlíčko-
vým Brodem – Ledčí nad Sázavou a Přibyslaví. 
Společnost VT VČ provozuje celkem 
310 autobusů na 246 linkách, zaměstnává 
423 lidí, z toho 377 řidičů. Loni fi rma přepra-
vila 14 134 tisíc osob.

Spoločnosť Veolia Transport Nitra zaradila od utorka 1. februára 2011 do premávky 
v MHD Nitra autobus Irisbus Crossway LE 12,8 M. Ide o čiastočne nízkopodlažný 
trojdverový autobus. Pred odkúpením spoločnosťou VTN autobus slúžil výrobcovi ako 
predvádzacie vozidlo. V Nitre je evidované pod číslom NR-603FV. Okrem uvedeného 
autobusu bol do premávky zaradený od 7. februára ešte celonízkopodlažný autobus 
SOR NB 12 CITY s číslom NR-662FV. Ide o prvý autobus tohoto typu v Nitre. 

V Teplicích mají nové autobusy
Veolia Transport Teplice (VTT) zařadila počátkem února do provozu 
dva nové autobusy Solaris Urbino 15, a tím omladila svůj vozový 
park, který patří mezi nejmladší v ČR. Vozidla jsou pravidelně na-
sazována na městské linky číslo 123 (Chlumec přes Teplice – Dubí, 
lázně) a číslo 124 (Osek přes Teplice – Dubí, lázně). Autobusy jsou 
v červenošedé barvě, jde o třínápravová třídveřová plně nízkopod-
lažní vozidla s délkou 14 590 mm, která jsou určena pro hromadnou 
přepravu osob na kratší vzdálenosti v městském provozu. Obě vozidla 
jsou vybavena mechanickou plošinou pro bezbariérový nástup 
a výstup, zařízením na snížení výšky podlahy náklonem (kneelingem), 
elektronickým informačním systémem (informační tabla) a odbavova-
cím informačním systémem (zařízení na čtení čipových karet a prodej 
jízdenek). Solarisy mají klimatizaci prostoru řidiče a vyhovují ekolo-

gickým limitům EURO 5. Dva nové Solarisy se oproti dříve dodaným 
odlišují přidanými spodními mlhovými světly a posuvnými okny místo 
dosavadních vyklápěcích. 
Z celkového počtu 17 autobusů pořízených koncem loňského 
a na počátku letošního roku bylo deset pořízeno jako úplně nových. 
Jedná se o osm autobusů typu SOR BN 10.5 v provedení low-ent-
ry a dva plně nízkopodlažní autobusy Solaris Urbino 15. Dále bylo 
nakoupeno pět částečně nízkopodlažních autobusů SOR BN 12, 
jeden plně nízkopodlažní patnáctimetrový autobus Mercedes-Benz 
Citaro a linkový autobus SOR C 10.5. Provedenou obměnou vozo-
vého parku dosáhla společnost VTT průměrného stáří autobusového 
vozového parku 3,32 roku.
Ve vozovém parku VTT je 29 autobusů nízkopodlažních, což představuje 
47,5 % zastoupení bezbariérových vozů v autobusové fl otile. Od začát-
ku roku 2007 přibylo postupně celkem 23 nízkopodlažních vozů. Pro 
obsluhu nejfrekventovanějších linek dopravce nasazuje deset velkokapa-
citních vozů o délce 15 nebo 18 metrů a kapacitě 143 až 168 míst. Pro 
rok 2012 je plánována obměna dalších sedmi autobusů.

VT VČ získává SORky pro Vysočinu

VTN má Crossway a SOR



BLAHOPŘÁNÍ

Jméno a příjmení  Firma

Pracovní jubilea

10 let
Ivan Boleslav                   VT Morava
Jan Jaroš     VT Morava
Milan Jílek  VT Morava
Jan Kokeš VT Morava
Leopold Koziel VT Morava
Eva Kubášková VT Morava
Zdeněk Kučera   VT Morava
Jan Ligocki  VT Morava
Jaroslav Niemczyk VT Morava
Dimitri Ralevski VT Morava
Tomáš Vaculík VT Morava
Karel Vavruška VT Morava
Jan Virgl      VT Morava
Libor Řáda VT Praha 
Karel Vršťala VT Praha 
Ruslana Vorobjova VT Teplice
Jiří Novotný VT VČ
Martin Vaníček VT VČ

15 let
Pavel Herman        VT Morava
Zdeněk Hladík       VT Morava
Svatopluk Hrabal VT Morava
Gabriela Jursová VT Morava
Alfréd Kühn        VT Morava
Jaroslav Štěpán     VT Morava
Štefan Branický VT Nitra

Vladimír Jandus VT Praha 
Petr Bartůněk VT Teplice
Tomáš Neužil VT Teplice
Luděk Novák VT Teplice
Petr Šerc VT Teplice
Jiří Boháč VT VČ
Jan Rumlena VT VČ
Vladimír Vilímek VT VČ

20 let
Jaroslav Fojtík VT Morava
Roman Krejčok   VT Morava
Jana Teindlová   VT Morava
Gabriel Barantal VT Services
Miroslav Pilčík VT Services
Jana Šplíchalová VT Teplice

25 let
Jana Děkanová VT Morava
Josef Janýška  VT Morava
Jiří Kovařík    VT Morava
Ladislav Kuba    VT Morava
Ivan Ohera VT Morava
Miroslav Schwarz VT Morava
Tibor Gergel VT Nitra
František Doubek VT Praha 
Miroslav Kadidlo VT VČ

30 let
Alfréd Tománek    VT Morava
Zdenko Halo VT Nitra

Róbert Pripko VT Nitra
Štefan Šuba VT Nitra
Marina Žňava VT Nitra
Antonín Kočí VT Teplice

Životní jubilea

40 let
Peter Smieška VT Services

50 let
Vladimír Dolník VT Nitra
Miroslav Fábry VT Nitra
Štefan Chujac VT Nitra
Peter Menich VT Nitra
Miroslav Kříž VT Praha
Vladimír Mikula VT Services
Ladislav Bachtík VT VČ
Marian Junas VT VČ
Miroslav Strašil VT VČ
Vojtěch Huša VT Teplice

55 let
Ľubomír Homa VT Nitra
Vladimír Marko VT Nitra
Marian Šóš VT Nitra
Ľubomír Varga VT Nitra
Rudolf Kolín VT Praha 
Jiří Malinovský VT Praha 

Jiří Volf VT Praha 
Milan Turček VT Services
Karel Tichý VT Teplice
Karel Jeníček VT VČ
Zdeněk Malimánek VT VČ
Miloš Pásler VT VČ
Jaromír Petr VT VČ
Milan Šteřík VT VČ

60 let
Jaroslav Baláži VT Nitra
František Biháry VT Nitra
Vladimír Dežo VT Nitra
Jozef Farkaš VT Nitra
Štefan Šuba VT Nitra
Karel Krotil VT Praha 
Zdeněk Ladra VT Praha 
Václva Lenk VT Praha 
Karel Majer VT Praha 
Alexandar Marinov VT Praha 
Josef Navrátil VT Praha 
Vladimír Dobrotka VT Services
Stanislav Miler VT Teplice
Jiří Lipert VT Teplice
Ladislav Zedník VT Teplice
Miloslav Schovánek VT VČ
Josef Volenec VT VČ

65 let
Jiří Kopka VT Praha 
Bohuslav Silbernagel VT Praha 

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

Jméno a příjmení  Firma

Soutěž „Poznej autobus“
Pro všechny náruživé soutěžící pokra-
čujeme ve druhém kole naší soutěže, 
do které se mohou kromě zaměstnanců 
všech společností Veolia Transport v České 
republice i Slovenské republice zapojit 
i jejich rodinní příslušníci. Podle fotografi e 
v pravém dolním rohu poznejte značku – 
výrobce autobusu, odborníci se mohou 
pokusit uhádnout i jeho přesné typové 
označení. Jako nápovědu přidáváme infor-
maci, že značka slaví v letošním roce své 
60. výročí. Nejrychlejší správná odpověď 
bude odměněna knihou Autobus Škoda 
706 RTO z vydavatelství Grada, tři vyloso-
vaní výherci se mohou těšit na věcné ceny 
od Veolia Transport. V prvním kole soutěže 
většina soutěžících odpověděla správně, 
když podle obrázku či nápovědy poznala 
autobus Volvo 7700. Nejrychlejší odpověď 
zaslal pan Filip Protiva z Uhlířských Janovic, 
kterému zasíláme avizovanou knihu o his-
torii vozidel Škoda a Liaz „Škoda a Liaz 
– Nákladní automobily a autobusy po roce 
1945, díl 1.“ Dalšími výherci se stali Vladi-
mír Beneš ml. ze Sedlčan a Zbyněk Vobořil 
z Oldřichova. Všem výhercům gratulujeme!

Své odpovědi včetně svého jména 
a kontaktu zasílejte do konce května 
2011 e-mailem na adresu 
vetecko@veolia-transport.cz nebo 
písemně na adresu 
Veolia Transport ČR a.s., Křižíkova 34, 
186 00 Praha 8. Do předmětu e-mailu 
nebo na obálku či pohled napište název 
Soutěž „Poznej autobus“.

Vétéčko – interní časopis společnosti Veolia Transport ČR a.s., šéfredaktor Pavel Novák – PAN Communications, redakční rada Ivo Novotný, Klára Koukolová, grafi ka a DTP Euro Agency, kontakt VT ČR a.s., 
Křižíkova 34, 186 00 Praha 8, e-mail: vetecko@veolia-transport.cz, www.veolia-transport.cz, © PAN Communications a Euro Agency, © Foto Veolia Transport a.s. 
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OmniLinky se přesunuly z Teplic do Prahy
V rámci vnitropodnikových změn se 13 autobusů značky 
Scania OmniLink, které jezdily ve Veolia Transport Teplice, 
přesunulo na sklonku loňského roku do společnosti Veolia 
Transport Praha. Po nezbytných úpravách, osazení elektro-
nického informačního a odbavovacího systému, označení 
v rámci PID, kontrola technického stavu, jsou autobusy 
postupně uváděny do pražského provozu. Jedním z prvních 
nově nasazených autobusů byl OmniLink s SPZ 2AB 0700, 
evid. číslo 1309, se kterým se svezli cestující na lince 223 
Depo Hostivař – Ratibořická již koncem ledna 2011.

Bruntálské odběrové středisko Transfúzní služby získalo díky náborové kampani 
s názvem Staň se dárcem i Ty! nových sto dvacet dárců krve. Náborovou kampaň 
pořádala Transfúzní služba spolu se společností Veolia Transport Morava (VTM) 
nejen kvůli nedostatku krve. Stabilním dárcům postupně přibývají roky, bylo nutné 
najít dárce nové. Cílem všech náborových akcí je opětovná stabilizace dárcovské 
základny. I díky plakátům v autobusech dopravce VTM se podařilo získat více než 
sto dárců nižší věkové kategorie. Mezi prvodárci se většinou objevili mladí lidé 
ve věku od 18 do 26 let.

VTM pomohla získat 
nové dárce krve

Poděkování
Řidiči ostravské provozovny Veolia Transport Morava by 
chtěli tímto příspěvkem do našeho zpravodaje poděkovat 
svému, dnes již bývalému, vedoucímu provozní oblasti 
Ostrava, panu Stanislavu Palackému. Jmenovaný nastoupil 
do tehdejšího ČSAD Ostrava v roce 1995 jako řidič osobní 
dopravy, a to na provozovně Nový Jičín. Ještě tentýž rok byl 
jmenován do funkce mistra osobní dopravy, kterou zastával 
tamtéž až do roku 2002. Poté přešel do funkce vedoucího 
provozní oblasti Ostrava, v roce 2006 byl jmenován do pozi-
ce vedoucího provozního manažera. 
Ke dni 31. ledna 2011 odešel pan Palacký do starobního 
důchodu. Na rozloučenou se někteří z jeho bývalých pod-
řízených s panem vedoucím vyfotografovali a poděkovali 
mu za jeho přístup k zaměstnancům během jeho půso-
bení ve fi rmě. Každý z jeho podřízených vždy věděl, že se 
na svého vedoucího může obrátit s jakýmkoliv problémem, 
ať již pracovním, či soukromým, všem dokázal naslouchat 
a pokoušel se je v rámci svých kompetencí řešit. Tímto mu 
přejeme zasloužený odpočinek a pevné zdraví.

Za řidiče Veolia Transport Morava, provozovna Ostrava, 
Miroslav Halász.


