
Veolia Transport Morava (VTM) naváza-
la v listopadu 2011 spolupráci s českou 
pobočkou organizace International Fe-
deration of Medical Students Associ-
ations (Mezinárodní federace asociací 
studentů medicíny) – IFMSA CZ a podpo-
řila tak projekt „WORLD AIDS DAY“, který 
organizace IFMSA CZ Ostrava ve spolupráci 
se Statutárním městem Ostrava 
a Lékařskou fakultou Ostravské 
univerzity v Ostravě uskutečnila 
ve dnech 1. a 2. prosince 2011. 
WORLD AIDS DAY 2011 byl 
zaměřen na osvětu a prevenci 
AIDS zacílenou především na studentskou, 
ale i širokou veřejnost. Součástí projektu 
byly přednášky odborníků o dané pro-
blematice, které byly doplněny osobními 
sděleními HIV pozitivních pacientů, dále 
workshop zaměřený na komunikaci a stan-
dardy práce s HIV pozitivními pacienty, 

a také tematická Let´s party against AIDS 
s řadou soutěží. Promítány byly fotografi e, 
prezentovaly se i vybrané statistiky týkající 
se AIDS. Akce se konala pod záštitou 
náměstkyně primátora Statutárního města 
Ostravy Simony Piperkové. 
VTM se podílela na propagaci této akce 
rozmístěním informačních plakátů v auto-

busech společnosti a především 
vytvořením „stužky“, sestavené 
z celkem sedmi červených autobu-
sů. Červená stužka je jednotným 
mezinárodním symbolem boje 
proti AIDS. 

Akce oslovila bezmála 400 studentů. 
Pozitivní reakce byly i ze stran veřejnosti, 
vyučujících i zaměstnanců lékařské fakulty. 
Organizace IFMSA CZ Ostrava by chtěla 
pořádat zmíněnou akci každoročně a VTM 
aktivity této organizace i v budoucnu opa-
kovaně podpoří.

Červená stužka symbolem
boje proti AIDS

Vétéčko

Díky iniciativě OSN byl první prosinec vyhlášen Světovým dnem boje 
proti AIDS. Lidé na celém světě si připomínají oběti této zákeřné ne-
moci, která má na svém kontě miliony mrtvých. V Česku se k tomu-
to dni připojily červené autobusy s bílým logem Veolia Transport. 

Časopis společnosti Veolia Transport 1/ 2012

Robím to, čo ma baví, hovorí
Vladislav Hajdák z Nitry

Začínal v roku 1997, 
vtedy ešte v bývalej SAD 
Nitra a odvtedy si prešiel 
rôznymi pracovnými 
pozíciami. Začiatkom roku 
2011 nastúpil na pozíciu 
obchodno-prevádzkového 
riaditeľa.  Strana 3.

Město, kde provozujeme MHD – 
Roudnice nad Labem

Městská hromadná 
doprava je v Roudnici 
nad Labem tvořena 
jedinou autobusovou 
linkou, kterou od roku 
2011 zajišťuje Veolia 
Transport Praha.
 Strana 4.

Autobusový veterán – Praga A 150

Praga byla naší největší 
automobilkou. Proto se 
k této značce vracíme 
opakovaně, tentokráte 
představením autobusu 
Praga A 150. 
 Strana 7.
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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,

začátek letošního roku nám připravil nejedno 
překvapení. Počasí si s námi pěkně zahrává 

a připravuje nám situace, které prověřují naši 
připravenost obstát v extrémních podmínkách 
jak arktické zimy, tak přívalů sněhu, jaké jsou 
známé především z alpských oblastí. Jsem velmi 
rád, že se nám i v těchto nelehkých podmínkách 
podařilo zajistit převážnou většinu našich spojů 
a že jsme přesvědčili cestující o naší spolehlivosti. 

Vlivem těchto mrazů ale průměrná spotřeba 
dosáhla rekordních hodnot. O to více je pro 
nás v následujícím období důležité, abychom se 
věnovali ekonomické a ekologické jízdě. Většina 
našich společností již dnes realizuje školení 
Ecodrivingu, které je na šetrnou jízdu zacílené. 
V tomto čísle Vétéčka Vás seznámíme s jeho 
realizací v Teplicích. 

Je to nejenom počasí, ale i velmi vysoká cena 
pohonných hmot, která vytrvale zvyšuje naše ná-
klady. Vzhledem k omezeným rozpočtům našich 
objednatelů se všichni musíme snažit hospodár-
ně nakládat se svěřenými prostředky a snažit se 
o co největší spokojenost a nárůst počtu našich 
cestujících. Jedině tak můžeme nadále pokračo-
vat v úspěšném rozvoji naší společnosti.

Než se dočkáme jara, proběhne ve Veolia 
Transport již třetí ročník Minigrantů. Těší mě, 
že rok od roku roste počet a kvalita Vašich při-
hlášených projektů. Proto neváhejte a přihlaste 
svůj projekt, aby měl šanci na podporu. I letos 
rozdělujeme částku 400 000 Kč.

V rozhovoru tohoto čísla si popovídáme s Vla-
dislavem Hajdákem, který od loňského roku 
řídí společnost Veolia Transport services v Nitře. 
Kromě provozu vlastních dílen, lakovny, myčky 
a čerpací stanice jsou v Nitře také velmi aktivní 
při prodeji reklamních prostor na autobusech. 
Uvnitř Vétéčka naleznete i novou soutěž, která je 
spojena právě s reklamními kampaněmi realizo-
vanými na autobusech či trolejbusech.

Přeji Vám příjemné čtení.

Radim Novák,
generální ředitel 
Veolia Transport
Česká republika, a. s.
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Elektronický informační panel 
ve Šternberku
Nové autobusové nádraží ve Šternberku, které 
vzniklo v těsné blízkosti vlakového nádraží, 
se pyšní od prosince elektronickým informač-
ním panelem dodaným dopravcem Veolia 
Transport Morava. Elektronický informační 
panel poskytuje cestujícím vizuální i zvukové 
informace, určené především nevidomým 
a slabozrakým osobám, o odjezdech a pří-
jezdech autobusů na příměstských linkách. 
Na panel je možné umístit celkem 10 řádků 

textu, z nichž 9 je statických, obsahujících 
údaje o jednotlivých spojích, a jeden řádek 
je určen pro zobrazení dalších doplňkových 
informací. Informace o odjezdech spojů jsou 
získávány z celostátního systému jízdních řádů 
a automaticky dochází k jejich aktualizaci.

Siluety dravcov na zastávkach 
pod Zoborom
Na dvoch autobusových zastávkach v Nitre sú 
siluety dravcov v životnej veľkosti. V januári ich 

nalepili na zadnú presklenú stenu, aby odstra-
šili vtáky, ktoré narážajú do skla. Firma, ktorá 
vybudovala zastávky, tak reagovala na nehody 
drozdov čiernych. Jedenásť ich v januári uhynulo 
po náraze do sklenej steny, našli ich ležať za au-
tobusovým prístreškom na Napervillskej ulici. 
Vtáky sú dezorientované, keď vidia cez presklenú 
stenu na druhú stranu – v tomto prípade na časť 
Brezového hájika za cestou. Majú snahu preletieť 
cez sklo. Riešenie s nalepenými dravcami sa už 
osvedčilo v Martine. Čas ukáže, či pomôže aj 
v lokalite pod Zoborom.

Co bylo schopno ve VTT jet, 
vyjelo

I přes velké problémy způsobené únorovými 
mrazy se dařilo zajišťovat v Teplicích městskou 
hromadnou dopravu bez omezení. „Máme 

veškerá opatření, která jsou k dispozici, máme 
zimní naftu, a co se dá, stojí v garážích. Všech-

no, co bylo pojízdné, včetně záloh a podobně, 
máme venku. A tím, že mrazy lámou rekor-
dy, tak je to opravdu katastrofa,“ řekl Miloš 
Gaisler z Veolia Transport Teplice. Dříve bylo 
možné například motory předehřívat. Dnes 
mají nová vozidla moderní ekologické motory, 
proto jejich předehřívání již bohužel není mož-
né. I přes nepříznivé klimatické podmínky se 
však ve VTT podařilo obtížnou situaci úspěšně 
zvládnout.

Mikuláš v autobusoch Veolia 
Transport Nitra

Veolia Transport Nitra, tak ako aj po iné roky, 
dňa 6. decembra organizovala pre cestujúcich 
mestskej a prímestskej dopravy netradičného 
Mikuláša. Mikuláš s posádkou anjela a čerta 
sa objavoval v náhodne vybraných linkách 
MHD v Nitre a kontroloval platnosť cestov-
ných lístkov a správnosť označenia čipových 
kariet. Na Autobusovej stanici v Nitre sa 
Mikuláš zameriaval hlavne na deti, pre ktoré 
bola takáto mikulášska akcia naozaj netra-
dičná. Tie deti, ktoré sa preukázaly platným 
cestovným lístkom, dostaly samozrejme 
odmenu. Mikulášska skupina  popri kontro-
le cestovných lístkov zároveň robila osvetu 
o novej službe, ktorá je novinkou vo Veolii: 
dobíjanie čipových kariet v novoinštalovaných 
dobíjacích automatoch dostupných v nitrian-
skych obchodných centrách. Dobíjanie kredi-
tu je teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým.
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mají nová vozidla moderní ekologické motory, 
proto jejich předehřívání již bohužel není mož-
né. I přes nepříznivé klimatické podmínky se 
však ve VTT podařilo obtížnou situaci úspěšně 
zvládnout.

Mikuláš v autobusoch Veolia 
Transport Nitra

Veolia Transport Nitra, tak ako aj po iné roky, 
dňa 6. decembra organizovala pre cestujúcich 
mestskej a prímestskej dopravy netradičného 
Mikuláša. Mikuláš s posádkou anjela a čerta 
sa objavoval v náhodne vybraných linkách 
MHD v Nitre a kontroloval platnosť cestov-
ných lístkov a správnosť označenia čipových 
kariet. Na Autobusovej stanici v Nitre sa 
Mikuláš zameriaval hlavne na deti, pre ktoré 
bola takáto mikulášska akcia naozaj netra-
dičná. Tie deti, ktoré sa preukázaly platným 
cestovným lístkom, dostaly samozrejme 
odmenu. Mikulášska skupina  popri kontro-
le cestovných lístkov zároveň robila osvetu 
o novej službe, ktorá je novinkou vo Veolii: 
dobíjanie čipových kariet v novoinštalovaných 
dobíjacích automatoch dostupných v nitrian-
skych obchodných centrách. Dobíjanie kredi-
tu je teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým.
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Ecodriving – školení ekonomické a ekologické jízdy
Hospodárná jízda představuje chytrý způsob 
jízdy, využívající nové technologie ve vo-
zidlech ve prospěch nižší spotřeby paliva 
a současně vyšší bezpečnosti silničního 
provozu. Úsporná jízda dále rovněž význam-
ně přispívá k ochraně klimatu, ke snižování 
znečišťování životního prostředí a podpoře 
udržitelného rozvoje v dopravě. 

Koncem roku 2011 probíhalo ve VTT školení 
ekonomické a ekologické jízd, pod názvem 
Ecodriving. Školení navazovalo na program 
Going for Green a zúčastnili se ho všichni 
řidiči teplické provozovny. Nešlo však zdaleka 
o první takto zaměřený trénink. Ve fi rmě již 
několik let funguje systém sledování a vyhod-
nocování jízdních parametrů vozidel a jejich 
správného způsobu ovládání a řízení. Řidičům, 
u kterých byla po delší dobu zjištěna zvýšená 
spotřeba pohonných hmot, byla nabídnuta 
možnost zúčastnit se vzdělávacího kurzu, 
zaměřeného na seznámení se s technikami 
šetrného a hospodárného řízení autobusu. 
V rámci programu, který probíhal ve fi rem-
ním školicím středisku, byla zohledňována 
specifi ka jednotlivých typových řad autobusů, 
provozního prostředí a činností řidiče dle pro-
vozních podmínek. Na školení navazoval prak-
tický trénink řidičských dovedností v silničním 
provozu. Následné vyhodnocení ukazatelů 
spotřeby a rozbor jízdních parametrů vozidla 
ukázaly, že u všech řidičů, kteří se školení 
účastnili, došlo v daném ohledu ke zlepšení.
Díky úspěchu pilotního projektu bylo rozhod-
nuto o zařazení speciálního vzdělávání v ob-
lasti ekonomické a ekologické jízdy do vzdě-

lávacího programu všech řidičů společnosti 
Veolia Transport. V průběhu školení získali 
zaměstnanci přehled o moderních technolo-
giích v dopravě a o způsobech jejich správ-
ného využívání. Mnozí řidiči byli překvapeni 
rychlostí i rozsahem vývoje, kterým autobusy 
v posledních letech prošly, a pochopili řadu 
souvislostí v oblasti diagnostiky a prevence 
závad. Někteří 
šoféři zjistili, že 
ač jsou letitými 
profesionály a bez 
nehod najezdili 
statisíce kilometrů, 
jen praxe bez dal-
šího vzdělávání jim 
dnes k maximál-
nímu a zároveň 
hospodárnému 
využití technologií 
současných vozi-
del nestačí. 
Široká diskuse 
se rozvinula po výkladu jednotlivých stylů 
jízdy, zejména když účastníci školení zjistili, 
že většina toho, co přednášející říkal, se týká 
přesně těch úseků pozemních komunikací, 
po kterých denně sami v rámci své pracovní 
náplně jezdí. Velké překvapení mnoha aktérů 
vzbudila prezentace provozních údajů z jed-
noho typu autobusu používaného na jedné 
konkrétní lince, avšak řízeného různými 
řidiči. Zásadním důvodem k zamyšlení nad 
problematikou ekonomiky provozu se staly 
značné rozdíly ve spotřebě paliva, ve způsobu 
využívání motoru nebo ve způsobu a délce 

brzdění. Sami účastníci následně uváděli, 
jakých chyb se jednotliví řidiči při jízdě mohli 
dopouštět, a také navrhovali případná řešení, 
jak chybám předcházet.
Poněkud unikátní součástí školení Ecodriving 
v Teplicích byla pasáž věnovaná provozu 
trolejbusů. Při ní se řidiči dověděli spoustu 
tipů pro ekonomickou jízdu s trolejbusem 

a ekonomický 
způsob topení 
a připomněli si 
zásady kont-
roly a obsluhy 
sběrací soustavy 
včetně řádného 
využití a následné 
výměny sběracích 
botek.
Za velmi pozitivní 
lze mít fakt, že se 
témata probíraná 
v rámci škole-
ní, stejně jako 

informace o úspěších či případných neúspě-
ších, postupně přenesly i do běžných diskusí, 
které mezi sebou jednotliví pracovníci vedou. 
Je zřejmé, že provedené vzdělávání položilo 
pevné základy v podobě znalostí a doved-
ností, na kterých jednotliví řidiči mohou dále 
rozvíjet své pracovní schopnosti a neustále tak 
zvyšovat svou profesionalitu.
Ačkoli nyní záleží především na konkrétních 
řidičích, jak dobře získané poznatky využijí, 
vedení společnosti předpokládá, že obdobné 
vzdělání s rozšířeným obsahem bude probíhat 
i letos. 

Minigranty Veolia opět v pohybu
Už jste někdy viděli obchodního manažera 
Veolia Transport s klaunským nosem nebo 
vedoucího autoškoly s lopatou v ruce? Tak 
to jste si asi ještě neprohlíželi fotogalerii 
plnou dokumentace dobrých skutků, která 
zdobí od letošního roku internetové stránky 
Nadačního fondu Veolia.

Možná to pro vás bude překvapení, ale 
hodně kolegů se ve volném čase věnuje 
fenoménu dobrovolnictví. Trénují malé fotba-

listy, budují dopravní hřiště nebo staví kotce 
v psím útulku.
„Za čtyři dosavadní ročníky našich Minigrantů 
už jsme rozdělili mezi 267 veřejně prospěšných 
projektů více než 7 miliónů korun a do letošní-
ho pátého ročníku je připravena částka rekord-
ní, a to 4 milióny,“ říká ředitel nadačního fondu 
Honza Dolínek. Je obdivuhodné, kolik zaměst-
nanců Veolia Transport si najde po pracovní 
době čas na dobré skutky, ať už v individuální 
rovině, jako třeba pan Milan Horák, řidič, který 
spolu s kamarády pomohl získat mechanický 
vozík pro svého souseda, jenž se po autone-
hodě stal vozíčkářem, nebo prostřednictvím 
neziskové organizace, jako pan Václav Úchvat, 
který je dobrovolným hasičem.

Možná byste se chtěli také zapojit do progra-
mu Minigranty Veolia a usilovat o podporu 
Nadačního fondu Veolia. Právě nyní máte 
možnost. Uzávěrka pro letošní rok je
23. března 2012 a všechny důležité informa-
ce naleznete na www.nfveolia.cz/minigranty.

letní dětský tábor … pobyt na ekofarmě 
… čištění a údržba břehů … výlet pro 
handicapované děti … minitenis do 
MŠ … mapování našich hor … čtení pro 
pacienty nemocnice … ragby pro žáky … 
domácí hospic … pomoc při katastrofách 
… modernizace včelařství … dobrovolní 
hasiči … kynologický výcvik … ekologické 
programy … nová čistírna odpadních vod 
… záchrana varhan v kostele … revitalizace 

studánky … výstavba kotců pro psy … 
sportovní činnost mládeže

… z… áchrana varha
stust dánky … v

rtovn

Dobromanem 
může být každý z vás
Žádosti o MiNiGRANTY VEOLIA přijímá nadační fond do 23. března 2012.
Kompletní pravidla, formulář i všechny dříve podpořené 
organizace i jednotlivce a jejich dobré skutky 
najdete na www.nfveolia.cz

spoporto
Nadační fond

připravil do 5. ročníku
výběrového řízení

MiNiGRANTY VEOLIA 
4 miliony korun

pro zaměstnance
Veolia Environnement

BLAHOPŘÁNÍ
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Pracovní jubilea

40 let
Jiří Hňoupek  VT Morava
Josef Teindl  VT Morava

35 let
Jaroslav Hanzlík  VT Morava
Zdeněk Krajc VT Morava
Vladimír Adamec VT Nitra
Vladimír Hvizd VT Nitra
František Bárta VT VČ

30 let
Josef Brzežek VT Morava
Jaroslav Malý VT Morava
Antonín Ondruch VT Morava
Jaroslav Opršal VT Morava
František Panáček VT Morava
Jan Rycka VT Morava
Jaromír Svoboda VT Morava
Jan Větrák VT Morava
Stanislav Chmelár VT Nitra
Oldřich Doulík VT Teplice
Jaroslav Vlasatý VT Teplice

25 let
Libor Haas VT Morava
Jaromír Mik VT Morava
Karel Obšil VT Morava
Ladislav Tománek VT Morava
Helena Klapková VT Praha
Miloslav Marklík VT Praha
Milan Abrahám VT Teplice
Jana Zupková VT Teplice
Jaroslav Horyna VT VČ

20 let
Vlastimil Antl VT Morava
Milan Bahr VT Morava

Jindřich Mareš VT Praha
Josef Strnad VT Praha
Milan Molnár VT Services
Stanislav Šuba VT Services
Stanislav Práza VT VČ

15 let
Lubomír Čmiel VT Morava
Roman Flašar VT Morava
Pavel Kočíř VT Morava
Marcela Kösslerová VT Morava
Jan Murko VT Morava
Miroslav Sedláček VT Morava
Kamil Sikora VT Morava
Jaromír Tihelka VT Morava
Česlav Worek VT Morava
Jozef Boboček VT Nitra
Dušan Brňo VT Nitra
Milan Kučera VT Nitra
Petr Matějů VT Praha
Pavel Horčička VT VČ

10 let
Petr Boura Orlobus
Stanislav Vaňura Orlobus
Dušan Bednář VT Morava
Rudolf Břemek VT Morava
Jaromír Dedek VT Morava
Jiří Havrlant VT Morava
Jiří Lolek  VT Morava
Petr Navrátil VT Morava
Milan Olšar VT Morava
Bohuslav Smiga VT Morava
Milan Tomiczek VT Morava
Štefan Deák VT Nitra
František Galo VT Nitra
Eduard Korpáš VT Nitra
Eduard Košťál VT Nitra
Jozef Mikla VT Nitra
Ladislav Minárik VT Nitra
Martin Rojko VT Nitra

Miroslav Mráz VT Praha
Libor Cápay VT VČ
Milan Holas VT VČ
Jaroslav Ručínský VT VČ
Vladimír Stehno VT VČ
Bohumila Šustrová VT VČ
Václav Uher VT VČ

Životní jubilea

70 let
Emil Bartoš VT Praha
Petr Vaněk VT Praha

65 let
Jan Linhart VT Praha
Vladimír Procházka VT Praha

60 let
Jaroslav Balcar Orlobus
Marie Mervartová Orlobus
Josef Mrkos Orlobus
Jan Florián VT Praha
Karel Kolbek VT Praha
Jiří Krůta VT Praha
Waclav Kulakovski VT Praha
Josef Pfl éger VT Praha
Jaroslav Votruba VT Praha
Jiří Kotalík VT Teplice
Josef Čapek VT VČ
Josef Svoboda VT VČ
Jan Theis VT VČ
Miloslav Vojtíšek VT VČ

55 let
Miroslav Kalivoda Orlobus
Ľubomír Baran VT Nitra
Pavel Buzma VT Nitra
Alexander Klinka VT Nitra
Ladislav Meszároš VT Nitra

Jaroslav Michalík  VT Nitra
Milan Mikuš VT Nitra
Milan Núdzny VT Nitra
Alexius Šuba VT Nitra
Milan Adámek VT Praha
Ladislav Bursík VT Praha
Vladislav Čepelák VT Praha
Zdeňka Fischerová VT Praha
Jiří Laštůvka VT Praha
Oldřich Mráz VT Praha
Vladimír Pohl VT Praha
Ladislav Smutný VT Services
Miloš Švec VT Services
Marián Valkovič VT Services
Přemysl Haisler VT Teplice
Luděk Novák VT Teplice
Ivo Matuška VT VČ
Jiří Novotný VT VČ
Karel Růžička VT VČ
Vladislav Veselý VT VČ

50 let
Karel Stříbrný Orlobus
Peter Áč VT Nitra
Jaroslav Bílik VT Nitra
Vladimír Kmeťo VT Nitra
Milan Mikla VT Nitra
Milan Plavák VT Nitra
Miloš Ploth VT Nitra
Dušan Pospíš VT Nitra
Ivan Ševčík VT Nitra
Milan Špak VT Nitra
Dušan Štefanovič VT Nitra
Roman Vereš VT Nitra
Rudolf Soukup VT Praha
Jaroslav Schlosser VT Teplice
Eduard Dolejší VT VČ
Ladislav Málek VT VČ
Jindřich Poláček 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
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Vyhodnocení posledního kola soutěže „Poznej autobus“ 
Finálové kolo naší soutěže zná své vítě-
ze. Většina soutěžících správně poznala, 
že na obrázku byl autokar značky Volvo 
s typovým označením 9700. Autobus je 
přiřazen do vozového parku společnosti 

Veolia Transport Praha a jezdí na pravidelné 
dálkové lince č. 000120 Praha-Trenčín-Žilina-
-Poprad-Bardejov a zpět. Ze všech správných 
odpovědí byli vylosování tři výherci: Václav 
Lichý z Mladé Vožice, Damir Holas z Prahy 6 
a Milan Janda z Prahy 4, kteří získávají věcné 

ceny od Veolia Transport. Všem účastníkům 
soutěže děkujeme a výhercům jednotlivých 
kol ještě jednou srdečně blahopřejeme. Pro 

všechny, kteří s námi chtějí i nadále soutěžit, 
připomínáme naši novou soutěž s názvem 
Nevšední polepy. 


