
V letošním roce bude dodáno devět 
autobusů Irisbus Iveco CROSSWAY LE 
s délkou 12 metrů a šest vozidel SOR 
CN 10,5. V letech 2012 a 2013 přibude 
dalších pět vozidel typu CROSSWAY 
LE opět ve standardní délce 12 metrů 
a 24 autobusů SOR, typového označení 
CN 10,5. Celkem bude v rámci tohoto 
programu modernizace vozového parku 
pořízeno 44 nízkopodlažních autobusů 
splňující nejpřísnější emisní limity EURO 5, 
což mimo jiné přispěje i ke snížení emisí 
produkovaných autobusy v Moravsko-
slezském kraji.
„Nová vozidla jsou vybavena mechanic-
kou plošinou pro pohodlný bezbariérový 
nástup a výstup pro osoby se sníženou 

pohyblivostí a rodiče s kočárky. Autobusy 
mají též informační systém pro sluchově 
a zrakově postižené občany. Snažíme 
se nabídnout našim cestujícím zvýšení 
komfortu při přepravě včetně poskytová-
ní kvalitnějších služeb. Věřím, že se nové 
autobusy budou lidem líbit,“ uvedl Miloš 
Hnilica, generální ředitel Veolia Transport 
Morava, při slavnostním představení vozi-
del. „Díky pořízení těchto autobusů bude 
VTM schopna zavést řadu garantovaných 
bezbariérových spojů, u kterých bude 
vždy zaručeno nasazení bezbariérového 
vozidla,“ dodal Hnilica. Nové autobu-
sy jsou nasazeny na páteřní linky VTM 
na Ostravsku, Novojičínsku, Třinecku
a Bruntálsku.

Veolia Transport Morava modernizuje
vozový park, má mluvící autobusy

Vétéčko

Veolia Transport Morava (VTM), největší autobusový dopravce 
v Moravskoslezském kraji, zařadila do provozu prvních 15 níz-
kopodlažních autobusů. Nová vozidla značek Irisbus Iveco a SOR 
byla pořízena s dotačním přispěním z rozpočtu Regionální rady 
regionu soudružnosti Moravskoslezsko.
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VTP jezdila za železnici v okolí Prahy

Veolia Transport Praha 
zajišťovala během 
října náhradní autobu-
sovou dopravu za výluky 
železničních linek S8 
a S80.  Strana 4.

Fotoreportáž – trolejbusy
pro Teplice

Nové trolejbusy typu 
28Tr výrobce Škoda 
Electric s karoserií Sola-
ris, které budou dodány 
do VT Teplice během 
prvního čtvrtletí příštího 
roku, prochází v Plzni 
testováním v ostrém 
provozu Strana 5.

Autobusový veterán Praga RND

Autobus Praga typu RND 
byl výrobkem Leteckých 
závodů, národního pod-
niku, sdružujícího továrny 
Praga, Aero a Walter.
 Strana 7.

Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,

opět se přiblížil konec roku, kdy je dobré 
ohlédnout se zpět a zhodnotit, co se nám 
v daném roce podařilo. Mezi důležité 
mezníky zcela jistě patří převzetí společ-
nosti Orlobus. I nadále obnovujeme vozový 
park, a tak naši zákazníci mohou vidět mo-
derní, ekologické a nízkopodlažní autobusy 
v Čechách i na Moravě ve všech regionech, 
kde podnikáme. Šíří vozového parku, 
kde najdeme od minibusů po 18,5 metru 
dlouhé kloubové autobusy, městské, me-
ziměstské i zájezdové autobusy, trolejbusy 
a vlaky, patříme ke špičce v oboru.

Nesmíme ale usnout na vavřínech, protože 
naše konkurence nespí. Jak jsme viděli 
v několika výběrových řízeních v letošním 
roce, konkurence je velmi tvrdá a boju-
je hlavně nízkou cenou. Právě cena je 
klíčovým ukazatelem při výběru dopravců 
ze strany krajů a měst. Na to musíme 
reagovat, ale stále se budeme řídit tím, že 
naše služby musí být bezpečné a kvalit-
ní. Rozvojové programy, jako například 
S námi svítí zelená nebo Ecodriving, jsou 
účinnými nástroji, jak se odlišit od konku-
rence. Pomohou nám nabídnout vynikající 
zákaznický servis při zachování nízké spo-
třeby. Ta nám umožní nejen snížit náklady, 
ale také snížit emise výfukových plynů, což 
se pozitivně projeví v dopadu, který máme 

na životní prostředí.

Závěrem Vám všem chci poděkovat 
za dobrou práci, kterou jste letos odvedli. 
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků 
v kruhu Vašich blízkých a těším se na další
spolupráci v novém roce. 

Radim Novák,
generální ředitel 
Veolia Transport
Česká republika a.s.
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Mikulášský trolejbus ve VTT

Obdobně jako v předchozích letech i letos vy-
praví společnost Veolia Transport Teplice (VTT) 
pro teplické děti 4. prosince do ulic speciální 

Mikulášský trolejbus. Dárky pro děti budou při-
praveny za básničku. Trolejbus bude přistaven 
na konečné Nová Ves (15.30–16.10 h.),
Šanov I (16.30–17.10 h.), Šanov II (17.30–
18.10 h.) a na točně u Angru (18.30–19.10 h.). 

Další nový autobus SOR v Praze

Veolia Transport Praha zařadila v říjnu do svého 
vozového parku další autobus SOR C 10,5. 
Vozidlo je v červené barvě se šedým pruhem 
a bílým logem Veolia. Autobus pojme 73 lidí, 
z toho 39 sedících, je vybaven sedačkami 
s vysokými opěradly a lednicí. Jedná se o 1704 
vozidlo, které bylo doposud vyrobeno továr-
nou SOR v této kategorii, délce 10,5 metru. 

Autobus je převážně nasazován na linky 251 
Nádraží Klánovice – Sídliště Rohožník, 391 
Nádraží Klánovice – Úvaly, žel. stanice a 484 
Úvaly, žel. stanice – Horoušany – Úvaly, žel. 
stanice.

Solaris na CNG v Nitře

Společnost Veolia Transport Nitra měla 
zapůjčen k testování městský autobus Solaris 
Urbino CNG 18. Vozidlo jezdilo ve druhém 
říjnovém týdnu na linkách MHD v Nitře, poté 
se přesunulo k dalšímu dopravci SAD Zvolen. 

Testovací jízdy zapůjčeného autobusu, který 
byl vyroben pro Stockholm, probíhaly od září 
do října u dopravců v ČR i SR.

Tepličané chválí MHD

Dvě třetiny Tepličanů uvedli v anketě, kterou 
prováděli žáci ZŠ Plynárenská z Teplic, že 
jsou spokojeni s autobusy i trolejbusy MHD. 
K jejich názoru přispělo pravděpodobně i to, 
že po městě jezdí nové trolejbusy a dochá-

zí i k obnově vozového parku u autobusů. 
Zhruba stejné množství lidí se domnívá, že by 
pravidelní cestující měli platit méně než ti, kteří 
jezdí jen občas. Žáci se ptali více než tisícovky 
dotazovaných. 

TriHyBus na Czechbusu

Počátkem listopadu proběhl na pražském 
Výstavišti odborný veletrh autobusové dopravy 
Czechbus, na kterém se mohli návštěvníci 
seznámit mimo jiné i s vodíkovým autobusem. 
Speciální vozidlo je postaveno na podvozku 
běžného městského 12 metrového autobusu 

Iveco Irisbus Citelis. TriHyBus je poháněn 
hybridním elektrickým pohonem s vodíkovými 
palivovými články. Autobus je provozován 
dopravcem Veolia Transport Praha na linkách 
MHD v Neratovicích.

VTT získala bronzovou příčku

Třetím nejlepším dopravcem Ústeckého kraje 
pro rok 2011 se stala na základě hlasování 
cestujících společnost Veolia Transport Teplice. 
Svůj hlas v anketě vyhlášené krajem odevzdalo 
více než 3300 hlasujících, kteří vybírali z 12 
dopravců. První místo získal Dopravní podnik 
měst Chomutova a Jirkova, stříbrnou příčku 
obsadil Dopravní podnik měst Mostu a Lit-
vínova. Kromě deseti nominovaných z řad 
autobusových společností, se letos do čtvrtého 
ročníku ankety dostali také dva železniční 
dopravci, a to České dráhy a poprvé také 
německý Vogtlandbahn.

Běhající kolega z Veolia Transport Teplice
Ve dnech 10. až 20. září 2011 proběhly 
v italském přímořském letovisku Lignano Sa-
bbiodoro European Masters Games (EMG). 
Jedním z účastníků veteránských olympij-
ských her byl i náš kolega Miroslav Matěcha, 
který pracuje jako dispečer MHD ve Veolia 
Transport Teplice (VTT). 
Příprava na závody do Itálie začala již počát-
kem února, kdy musel pan Matěcha podat 
přihlášku. Bylo to hodně brzy, protože žádný 
sportovec neví, jak na tom bude za půl 
roku. Další měsíce následoval tvrdý trénink 
a řada závodů. Mistrovství Evropy v bězích 
na silnici ve Francii, které proběhlo mezi 

13. a 15. květnem 2011, bylo první větší 
zatěžkávací zkouškou. „Vždy přizpůsobím 
trénink konkrétnímu závodu. Proto jsem 
běhal delší tratě i delší úseky vždy čtyřikrát 

v týdnu po 10 až 15 kilometrech. Všechno 
bylo dobré, ale před odjezdem mě začala 
bolet pravá noha na takovém místě, že jsem 
po tréninku nemohl skoro vůbec chodit,“ 
popisuje své pocity pan Matěcha. Závod 
na deset kilometrů dopadl dobře, cílovou 
časomírou proběhl náš kolega na 11. místě 
v čase 37:11 minut. Druhý den následovala 
štafeta na 3x4 kilometry, která se vydařila. 
Poslední úsek doběhl pan Matěcha na skvě-
lém 4. místě!
Bolesti s nohou však přetrvávaly a jejich 
příčina se bohužel nepodařila odhalit ani 
lékařům. 
S během byl na delší dobu konec, a tak 
začal pan Matěcha jezdit na kole. Měsíčně 
najel kolem 400 kilometrů. „Chtěl jsem 
udržet fyzičku na Lignano, které se pomalu 
blížilo. Noha pořád bolela,“ dodává. 
V květnu naběhal pan Matěcha 160 kilome-
trů, v červnu 150 kilometrů, v červenci 70 
kilometrů a v srpnu 40 kilometrů. Kondici 
i naději na start v Itálii si udržoval běžec 
stále jízdou na kole. 
A protože účast na EMG byla zajištěná, 
vypravil se pan Matěcha směr Lignano. „Běh 
na deset kilometrů jsem vynechal. Rozběhy 
na 1500 metrů jsem prošel do fi nále a tam 
jsem doběhl na 8. místě v čase 4:54 minuty. 
Poslední závod v běhu na 5000 metrů přede 
mnou. Byl jsem klidný, nemám co ztratit,“ 
říkal si pan Matěcha před startem. Pořada-
telé sloučili dvě kategorie M50 (8 běžců) 
a M55 (16 běžců). Po startu si běžel pan 
Matěcha v tempu 3:45 kilometr, které si 
držel až do konce, přestože venkovní teplota 
dosahovala 28°C. I když to bylo náročné, 

výsledek se dostavil. Celkově skončil pan 
Matěcha na 8. místě a ve své kategorii M55 
vystoupal na stupně vítězů a připsal si stříbr-
né místo! K výsledku gratulujeme a přejeme 
hodně sportovních úspěchů.
Znáte někoho ze svých spolupracovníků 
v rámci Veolia Transport, kteří se věnují 
zajímavému koníčku nebo dosáhli sportov-
ních či jiných úspěchů? Budeme rádi, když 
nám o nich napíšete a přiložíte fotografi i. 
Zajímavé příspěvky otiskneme a dáme vám 
tak možnost představit některého ze svých 
kolegů či kolegyň.

Skibusy VTM opět vyjíždí na oblíbené trasy
Stejně jako v předešlých letech tak i v letošní 
zimní sezóně bude společnost Veolia Trans-
port Morava provozovat skibusy do Jeseníků 
a Beskyd. Skibusy jsou provozovány jako 
běžné autobusové linky a k přepravě jich 
mohou využít jak lyžaři, tak i ostatní cestující. 

Jezdí celkem na 6 trasách, z toho 4 trasy za-
vezou cestující až do nejvyšších míst Jeseníků 
(Ovčárna, Praděd) a 2 trasy do oblasti Beskyd 
(Bílá a Bumbálka).

Jesenické skibusy 
vyjíždějí z Ostravy, 
přes Opavu a Bruntál, 
na Malou Morávku, 
Ovčárna – po trase 
č.1, z Olomouce, přes 
Rýmařov a Karlov 
na Malou Morávku, 
Ovčárna – po trase 
č. 2 a z Krnova, přes 
Bruntál na Malou 
Morávku, Ovčárna – 
po trase č.3. Stejně 
jako v minulých letech 
je zajištěna i kyvadlová 
doprava na trase Karlova Studánka – Hvězda 
– Ovčárna (Praděd). Beskydské skibusy jezdí 
z Ostravy přes Frýdek-Místek až na Bílou, 
Bumbálka a z Nového Jičína přes Frenštát 
pod Radhoštěm a Čeladnou, na Bílou.
Skibusy se těší velké oblibě. Lidé je mohou 
využívat od 25. prosince 2011 až do konce 

března 2012. Jízdní řád všech linek a další 
podrobnosti o nabízených službách najdou 
zájemci na adrese www.veolia-transport.cz . 
Cestující mají možnost rezervovat si místo 
v některých skibusech a to buď přes internet 
na adrese rsm.veolia-transport.cz anebo 
u smluvních partnerů.

Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,

opět se přiblížil konec roku, kdy je dobré 
ohlédnout se zpět a zhodnotit, co se nám 
v daném roce podařilo. Mezi důležité 
mezníky zcela jistě patří převzetí společ-
nosti Orlobus. I nadále obnovujeme vozový 
park, a tak naši zákazníci mohou vidět mo-
derní, ekologické a nízkopodlažní autobusy 
v Čechách i na Moravě ve všech regionech, 
kde podnikáme. Šíří vozového parku, 
kde najdeme od minibusů po 18,5 metru 
dlouhé kloubové autobusy, městské, me-
ziměstské i zájezdové autobusy, trolejbusy 
a vlaky, patříme ke špičce v oboru.

Nesmíme ale usnout na vavřínech, protože 
naše konkurence nespí. Jak jsme viděli 
v několika výběrových řízeních v letošním 
roce, konkurence je velmi tvrdá a boju-
je hlavně nízkou cenou. Právě cena je 
klíčovým ukazatelem při výběru dopravců 
ze strany krajů a měst. Na to musíme 
reagovat, ale stále se budeme řídit tím, že 
naše služby musí být bezpečné a kvalit-
ní. Rozvojové programy, jako například 
S námi svítí zelená nebo Ecodriving, jsou 
účinnými nástroji, jak se odlišit od konku-
rence. Pomohou nám nabídnout vynikající 
zákaznický servis při zachování nízké spo-
třeby. Ta nám umožní nejen snížit náklady, 
ale také snížit emise výfukových plynů, což 
se pozitivně projeví v dopadu, který máme 

na životní prostředí.

Závěrem Vám všem chci poděkovat 
za dobrou práci, kterou jste letos odvedli. 
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků 
v kruhu Vašich blízkých a těším se na další
spolupráci v novém roce. 

Radim Novák,
generální ředitel 
Veolia Transport
Česká republika a.s.
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Mikulášský trolejbus ve VTT

Obdobně jako v předchozích letech i letos vy-
praví společnost Veolia Transport Teplice (VTT) 
pro teplické děti 4. prosince do ulic speciální 

Mikulášský trolejbus. Dárky pro děti budou při-
praveny za básničku. Trolejbus bude přistaven 
na konečné Nová Ves (15.30–16.10 h.),
Šanov I (16.30–17.10 h.), Šanov II (17.30–
18.10 h.) a na točně u Angru (18.30–19.10 h.). 

Další nový autobus SOR v Praze

Veolia Transport Praha zařadila v říjnu do svého 
vozového parku další autobus SOR C 10,5. 
Vozidlo je v červené barvě se šedým pruhem 
a bílým logem Veolia. Autobus pojme 73 lidí, 
z toho 39 sedících, je vybaven sedačkami 
s vysokými opěradly a lednicí. Jedná se o 1704 
vozidlo, které bylo doposud vyrobeno továr-
nou SOR v této kategorii, délce 10,5 metru. 

Autobus je převážně nasazován na linky 251 
Nádraží Klánovice – Sídliště Rohožník, 391 
Nádraží Klánovice – Úvaly, žel. stanice a 484 
Úvaly, žel. stanice – Horoušany – Úvaly, žel. 
stanice.

Solaris na CNG v Nitře

Společnost Veolia Transport Nitra měla 
zapůjčen k testování městský autobus Solaris 
Urbino CNG 18. Vozidlo jezdilo ve druhém 
říjnovém týdnu na linkách MHD v Nitře, poté 
se přesunulo k dalšímu dopravci SAD Zvolen. 

Testovací jízdy zapůjčeného autobusu, který 
byl vyroben pro Stockholm, probíhaly od září 
do října u dopravců v ČR i SR.

Tepličané chválí MHD

Dvě třetiny Tepličanů uvedli v anketě, kterou 
prováděli žáci ZŠ Plynárenská z Teplic, že 
jsou spokojeni s autobusy i trolejbusy MHD. 
K jejich názoru přispělo pravděpodobně i to, 
že po městě jezdí nové trolejbusy a dochá-

zí i k obnově vozového parku u autobusů. 
Zhruba stejné množství lidí se domnívá, že by 
pravidelní cestující měli platit méně než ti, kteří 
jezdí jen občas. Žáci se ptali více než tisícovky 
dotazovaných. 

TriHyBus na Czechbusu

Počátkem listopadu proběhl na pražském 
Výstavišti odborný veletrh autobusové dopravy 
Czechbus, na kterém se mohli návštěvníci 
seznámit mimo jiné i s vodíkovým autobusem. 
Speciální vozidlo je postaveno na podvozku 
běžného městského 12 metrového autobusu 

Iveco Irisbus Citelis. TriHyBus je poháněn 
hybridním elektrickým pohonem s vodíkovými 
palivovými články. Autobus je provozován 
dopravcem Veolia Transport Praha na linkách 
MHD v Neratovicích.

VTT získala bronzovou příčku

Třetím nejlepším dopravcem Ústeckého kraje 
pro rok 2011 se stala na základě hlasování 
cestujících společnost Veolia Transport Teplice. 
Svůj hlas v anketě vyhlášené krajem odevzdalo 
více než 3300 hlasujících, kteří vybírali z 12 
dopravců. První místo získal Dopravní podnik 
měst Chomutova a Jirkova, stříbrnou příčku 
obsadil Dopravní podnik měst Mostu a Lit-
vínova. Kromě deseti nominovaných z řad 
autobusových společností, se letos do čtvrtého 
ročníku ankety dostali také dva železniční 
dopravci, a to České dráhy a poprvé také 
německý Vogtlandbahn.

Běhající kolega z Veolia Transport Teplice
Ve dnech 10. až 20. září 2011 proběhly 
v italském přímořském letovisku Lignano Sa-
bbiodoro European Masters Games (EMG). 
Jedním z účastníků veteránských olympij-
ských her byl i náš kolega Miroslav Matěcha, 
který pracuje jako dispečer MHD ve Veolia 
Transport Teplice (VTT). 
Příprava na závody do Itálie začala již počát-
kem února, kdy musel pan Matěcha podat 
přihlášku. Bylo to hodně brzy, protože žádný 
sportovec neví, jak na tom bude za půl 
roku. Další měsíce následoval tvrdý trénink 
a řada závodů. Mistrovství Evropy v bězích 
na silnici ve Francii, které proběhlo mezi 

13. a 15. květnem 2011, bylo první větší 
zatěžkávací zkouškou. „Vždy přizpůsobím 
trénink konkrétnímu závodu. Proto jsem 
běhal delší tratě i delší úseky vždy čtyřikrát 

v týdnu po 10 až 15 kilometrech. Všechno 
bylo dobré, ale před odjezdem mě začala 
bolet pravá noha na takovém místě, že jsem 
po tréninku nemohl skoro vůbec chodit,“ 
popisuje své pocity pan Matěcha. Závod 
na deset kilometrů dopadl dobře, cílovou 
časomírou proběhl náš kolega na 11. místě 
v čase 37:11 minut. Druhý den následovala 
štafeta na 3x4 kilometry, která se vydařila. 
Poslední úsek doběhl pan Matěcha na skvě-
lém 4. místě!
Bolesti s nohou však přetrvávaly a jejich 
příčina se bohužel nepodařila odhalit ani 
lékařům. 
S během byl na delší dobu konec, a tak 
začal pan Matěcha jezdit na kole. Měsíčně 
najel kolem 400 kilometrů. „Chtěl jsem 
udržet fyzičku na Lignano, které se pomalu 
blížilo. Noha pořád bolela,“ dodává. 
V květnu naběhal pan Matěcha 160 kilome-
trů, v červnu 150 kilometrů, v červenci 70 
kilometrů a v srpnu 40 kilometrů. Kondici 
i naději na start v Itálii si udržoval běžec 
stále jízdou na kole. 
A protože účast na EMG byla zajištěná, 
vypravil se pan Matěcha směr Lignano. „Běh 
na deset kilometrů jsem vynechal. Rozběhy 
na 1500 metrů jsem prošel do fi nále a tam 
jsem doběhl na 8. místě v čase 4:54 minuty. 
Poslední závod v běhu na 5000 metrů přede 
mnou. Byl jsem klidný, nemám co ztratit,“ 
říkal si pan Matěcha před startem. Pořada-
telé sloučili dvě kategorie M50 (8 běžců) 
a M55 (16 běžců). Po startu si běžel pan 
Matěcha v tempu 3:45 kilometr, které si 
držel až do konce, přestože venkovní teplota 
dosahovala 28°C. I když to bylo náročné, 

výsledek se dostavil. Celkově skončil pan 
Matěcha na 8. místě a ve své kategorii M55 
vystoupal na stupně vítězů a připsal si stříbr-
né místo! K výsledku gratulujeme a přejeme 
hodně sportovních úspěchů.
Znáte někoho ze svých spolupracovníků 
v rámci Veolia Transport, kteří se věnují 
zajímavému koníčku nebo dosáhli sportov-
ních či jiných úspěchů? Budeme rádi, když 
nám o nich napíšete a přiložíte fotografi i. 
Zajímavé příspěvky otiskneme a dáme vám 
tak možnost představit některého ze svých 
kolegů či kolegyň.

Skibusy VTM opět vyjíždí na oblíbené trasy
Stejně jako v předešlých letech tak i v letošní 
zimní sezóně bude společnost Veolia Trans-
port Morava provozovat skibusy do Jeseníků 
a Beskyd. Skibusy jsou provozovány jako 
běžné autobusové linky a k přepravě jich 
mohou využít jak lyžaři, tak i ostatní cestující. 

Jezdí celkem na 6 trasách, z toho 4 trasy za-
vezou cestující až do nejvyšších míst Jeseníků 
(Ovčárna, Praděd) a 2 trasy do oblasti Beskyd 
(Bílá a Bumbálka).

Jesenické skibusy 
vyjíždějí z Ostravy, 
přes Opavu a Bruntál, 
na Malou Morávku, 
Ovčárna – po trase 
č.1, z Olomouce, přes 
Rýmařov a Karlov 
na Malou Morávku, 
Ovčárna – po trase 
č. 2 a z Krnova, přes 
Bruntál na Malou 
Morávku, Ovčárna – 
po trase č.3. Stejně 
jako v minulých letech 
je zajištěna i kyvadlová 
doprava na trase Karlova Studánka – Hvězda 
– Ovčárna (Praděd). Beskydské skibusy jezdí 
z Ostravy přes Frýdek-Místek až na Bílou, 
Bumbálka a z Nového Jičína přes Frenštát 
pod Radhoštěm a Čeladnou, na Bílou.
Skibusy se těší velké oblibě. Lidé je mohou 
využívat od 25. prosince 2011 až do konce 

března 2012. Jízdní řád všech linek a další 
podrobnosti o nabízených službách najdou 
zájemci na adrese www.veolia-transport.cz . 
Cestující mají možnost rezervovat si místo 
v některých skibusech a to buď přes internet 
na adrese rsm.veolia-transport.cz anebo 
u smluvních partnerů.
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Veolia Transport Praha (VTP) zajišťovala 
během října náhradní autobusovou dopravu 
za vlakové výluky linek S8 a S80. Na první 
část výluky, která trvala od 5. do 14. října, 
byly nasazeny na trase Praha Smíchov – Dob-
říš tři vozidla zapůjčená ze společnosti Veolia 
Transport Východní Čechy (VT VČ), na lince 
Praha Smíchov – Jílové u Prahy jezdily dva 
kloubové autobusy, jeden z VTP a jeden z VT 
VČ. Další vozidlo opět zapůjčené z VT VČ 
obsluhovalo trasu Jílové u Prahy – Luka pod 

Medníkem. Druhá část výluky na trasách 
Měchenice – Jílové u Prahy, Měchenice – Pi-
kovice a Luka pod Medníkem – Jílové u Prahy 
proběhla od 15. do 27. října, zde jezdily dva 
autobusy poskytnuté z východních Čech. 

Veolia Transport Morava (VTM) obno-
vila část vozového parku v souvislosti 
s pořízením prvních 15 autobusů s při-
spěním peněz z EU. Z jakého fondu jste 
fi nanční příspěvky obdrželi? 
Na tento záměr získala VTM dotace z evrop-
ských fondů prostřednictvím Regionálního 
operačního programu NUTS II Moravskoslez-
sko v celkové výši bezmála 77 milionů korun. 

Kdy budou autobusy nasazeny do pro-
vozu a na jakých linkách?
Některá vozidla byla nasazena na své trasy 
již druhý den po jejich převzetí. Ostatní se 
během několika dní přidaly. Všechny auto-
busy z první etapy dodání jsou určeny pro 
příměstské linky, jezdit budou na páteřních 
trasách na Ostravsku (7), Novojičínsku (4), 
Třinecku (3) a Bruntálsku (1).

Co je největší předností nově pořízených 
vozidel?
Kromě vstřícnosti k životnímu prostředí, 
motory autobusů splňují nejpřísnější emisní 
normu EURO 5, musím zmínit vybavení 
vozidel orientované na zrakově a sluchově 

postižené občany, ale i ty, kteří se hůře pohy-
bují. Autobusy jsou částečně nízkopodlažní, 
mají mechanickou plošinu pro pohodlný 
bezbariérový nástup a výstup a dokonce 
mluví. Stačí namířit na autobus malé zařízení 
připomínající ovladač na televizi, a nevido-
mý se dozví všechny potřebné informace. 
Například o jaké číslo autobusu jde a kam 
má namířeno. A pokud se rozhodne, že 
do autobusu nastoupí, systém o tom infor-
muje řidiče. Zvuková zařízení zahlásí „Nástup 
nevidomého“.

Kolik má VTM v současnosti autobusů 
a jaký počet linek obsluhujete?
Provozujeme celkem 781 autobusů, z toho 
101 nízkopodlažních, na 442 linkách. Za-
městnáváme 1283 lidí, z toho 1126 řidičů. 
Loni fi rma přepravila 50 544 tisíc osob.

ZPRÁVY

VTN spustila dobíjanie čipových kariet v automatoch

Deň bez áut, nitrianska MHD jazdila zadarmo Nový elektronický informační panel v Zábřehu na Moravě
Európsky týždeň mobility vyvrcholil vo štvr-
tok 22. septembra 2011 už tradične Dňom 
bez áut. Cieľom tohto dňa bola popularizácia 
alternatívnych druhov dopravy, ako sú pe-
šia, cyklistická a verejná doprava, a zároveň 
znížiť závislosť a dopyt po autách a následne 
pohonných látkach. MHD v Nitre bola počas 
celého dňa neobmedzene pre všetkých 
cestujúcich zdarma. Okrem toho Veolia 
Transport Nitra v spolupráci s mestom Nitra 
pripravila ešte jednu novinku, ktorou bola 
premávka dvoch historických autobusov typu 
Ikarus 280 a Karosa ŠL 11. 

VTP jezdila za železnici v okolí Prahy

Zeptali jsme se Miloše Hnilici, generálního ředitele VTM

V úterý 8. listopadu byl na autobusovém 
nádraží, které bezprostředně sousedí s že-
lezniční stanicí v Zábřehu na Moravě, předán 
do provozu elektronický informační panel. 
Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili 
představitelé společnosti Veolia Transport 
Morava, generální ředitel Miloš Hnilica 
a obchodní ředitel Jiří Šrajer, spolu se zástupci 
města Zábřeh, starostou Františkem Johnem 
a místostarostou Karlem Crhonkem.
Elektronický informační panel, dodaný 
společností APEX, poskytuje cestujícím nejen 
vizuální informace o odjezdech a příjezdech 
autobusů na příměstských linkách a linkách 

MHD, ale je vybaven i akustickým hlásičem, 
který umožňuje informovat i nevidomé a sla-
bozraké cestující. 
Na panel, jehož přední část je chráněna bez-
pečnostním sklem, je možné umístit celkem 
11 řádků textu, 10 řádků je statických, obsa-
hujících údaje o jednotlivých spojích, jeden 
řádek je určen pro zobrazení dalších doplňko-
vých informací. Informace o odjezdech spojů 
jsou získávané s celostátního systému jízdních 
řádů a automaticky se aktualizují. Na řádku 
se zobrazuje číslo linky a spoje, cílová stanice, 
nástupiště, informace o odjezdu spoje a pří-
padné zpoždění. 

Vo štvrtok 20. októbra uviedla Veolia 
Transport Nitra, ktorá zabezpečuje v meste 
pod Zoborom mestskú hromadnú dopravu, 
do prevádzky tri nové samoobslužné auto-
maty na dobíjanie čipových kariet. Výrobcom 
automatov je nemecká fi rma Elgeba, ktorá 
v tejto oblasti spolupracuje s dodávateľom 
tarifných a informačných systémov v MHD 
Nitra, poľskou fi rmou R&G. Automaty 
umožňujú dobíjanie čipových kariet, a to tak 
kreditom ako aj predplatnými cestovnými líst-
kami. Nabíjanie je samoobslužné, cestujúcim 
slúži intuitívne grafi cké prostredie s dotykovou 

obrazovkou. Platba je možná len v hotovosti, 
automaty prijímajú všetky mince okrem jedno 
a dvojcentových a bankovky primeranej hod-
noty. Automaty sú umiestnené vo vybraných 
obchodných centrách a verejnosti slúžia počas 
ich otváracích hodín. Nová služba podstat-
ným spôsobom rozširuje možnosti dobíjania 
čipových kariet, nielen čo do počtu dobíjacích 
miest, ale aj do času ich prístupnosti. Auto-
maty na dobíjanie kreditu by mali zabezpečiť 
cestujúcim zvýšenie kvality služieb v súvislosti 
s cestovaním v autobusoch mestskej hromad-
nej dopravy.

Fotoreportáž – Trolejbusy pro Teplice
Nové trolejbusy typu 28Tr výrobce Ško-
da Electric s karoserií Solaris, které budou 
dodány do Veolia Transport Teplice během 
prvního čtvrtletí příštího roku, prochází v Plzni 
testováním v ostrém provozu. V plzeňských 
ulicích byl zachycen 27. října druhý nízkopod-
lažní trolejbus v modrožlutých barvách Teplic 
v první den svých zkušebních jízd. Nabízíme 
vám i další fotografi e teplických vozidel, které 
zachytili spolupracovníci Vétéčka. Děkujeme 
všem za poskytnutí zajímavých snímků.

BLAHOPŘÁNÍ

Jméno a příjmení  Firma

Pracovní jubilea

40 let
Josef Glajc VT Morava
Josef Hloušek VT Morava
Pavel Hradil VT Morava
František Navrátil VT Morava
Jan Klimek VT Morava
Jiří Kupka  VT Morava
Július Babka VT Services
Zdeněk Kalvoda VT VČ

35 let
Josef Blecha  VT Morava
Jiří Cycoň  VT Morava
Vladimír Martinák VT Morava
Ladislav Sviták VT Morava
Jozef Šútor VT Nitra
Miluše Topinková VT Praha
Miroslav Boháč VT VČ
Jaroslav Jakubič VT VČ

30 let
Radek Diviš VT Morava
Jan Hodoško  VT Morava
František Mášik VT Nitra
Josef Lebduška VT VČ
Miloš Štika VT VČ
Jiří Vlček VT VČ

25 let
Jan Misiarz VT Morava
Rastislav Babčan VT Nitra
Marian Horňák VT Nitra
Eva Naňová VT Nitra
Marián Mokrý VT Services
Kamil Mach VT VČ
Jiří Nekvinda VT VČ
Jiří Pěnkava VT VČ
Josef Šlejmar VT VČ

20 let
František Jurníček VT Morava
Pavla Snášelová VT Morava
Vladimír Vaněk VT Praha
Zdeněk Franc VT VČ

15 let
František Klapka  VT Morava
Ladislav Šilhan  VT Morava
Pavel Buzma  VT Nitra
Daniel Košťál  VT Nitra
Milan Stolár VT Nitra
Mário Šimun VT Nitra
Peter Dávid VT Services
Vlastimil Kamencký VT Teplice
Ladislav Málek VT VČ
Zdeněk Malimánek VT VČ
Vlastimil Poklop VT VČ

10 let
Petr Beneš VT Morava
Vladimír Janošík VT Morava
Jaroslav Janovský VT Morava
Adam Klemeš VT Morava
Bohuslav Mácha VT Morava
Luděk Mikiska VT Morava
Petr Navrátil  VT Morava
Eduard Novotný VT Morava
Karel Tichý VT Morava
Pavel Tomis VT Morava
Jiří Rošík  VT Morava
Martin Vašíček VT Morava
František Vykopal VT Morava
Róbert Kincel VT Nitra
Emil Pagačovič VT Nitra
Romana Brožová VT Praha
Jan Jakúbek VT Praha
Petr Černý VT Teplice
Ivo Věšín VT Teplice

Životní jubilea

70 let
Karel Duffek VT Praha

65 let
Jan Klouček VT Praha
Zdeněk Palme VT Praha
Jiří Sirotek VT Praha
František Štěpán VT Praha
Zdeňka Žemličková VT VČ

60 let
František Bában  VT Nitra
Štefan Macedáš VT Nitra
Jozef Sedlák  VT Nitra
Pavol Švec VT Nitra
Jiří Brich VT Praha
Karel Dědek VT Praha
Pavel Šilhan VT Praha
Zdenek Tesner VT Praha
Jana Trejbalová VT Praha
Rudolf Vavroch VT Praha
Peter Šatan VT Services
Oldřich Beránek VT Teplice
Bedřich Hájek VT Teplice
Zdeněk Brožek VT VČ
Jaroslav Korel VT VČ
Zdeněk Krpata VT VČ
Zdeněk Novák VT VČ
Jindřich Stárek VT VČ
Petr Svoboda VT VČ
Josef Vršecký VT VČ

55 let
Jozef Danišík VT Nitra
Peter Halás VT Nitra
Eugen Králik  VT Nitra
Ján Kuzmin  VT Nitra
Mária Marková VT Nitra

Štefan Palka VT Nitra
Štefan Šmátrala VT Nitra
Miroslav Žigo  VT Nitra
Karel Anděl VT Praha
Ladislav Baloun VT Praha
Stanislav Balík VT Praha
Josef Čuba VT Praha
Jiří Hrubeš VT Praha
Jiří Chrz VT Praha
Ladislav Lesniak VT Praha
Stanislav Máša VT Praha
Luboš Troníček VT Praha
Václav Valter VT Praha
Antonín Mrnka VT Teplice
Zdeněk Bouchner VT VČ
Karel Černý VT VČ
Vladimír Devera VT VČ

50 let
Zuzana Bernáthová VT Nitra
František Gál VT Nitra
Milan Jankulár VT Nitra
Dušan Juhás VT Nitra
Miroslav Vaňo VT Nitra
Štefan Vöröš VT Nitra
Jiří Mlček VT Praha
Karel Musich VT Praha
Petr Vdovicyn VT Praha
Dušan Bartakovič VT Services
Pavel Kuhn VT Teplice
Miroslav Slezák VT Teplice
Miroslav Trojan VT VČ
Václav Tvrdík VT VČ
Jiří Vojta VT VČ 

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

Přejeme vám 
ŠŤASTNOU CESTU

celým příštím rokem. 
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