
Jedním z těchto moderních autobusů, 
pořízených s ohledem na vzrůstající poža-
davek přepravy většího počtu cestujících, 
je kloubový vůz Solaris Urbino 18 III. 
Jedná se o plně nízkopodlažní třínápra-
vový autobus, který není u pražské Veolie 
novinkou. VTP má již tři vozidla stejného 
typu, je to však první osmnáctimetrový 
autobus z Vršovic v červeno-modro-bílé 
kombinaci Pražské integrované dopravy 
(PID). Doposud byly všechny dříve pořízené 
autobusy tohoto typu v červeno-šedém 
fi remním nátěru.
Tento nový Solaris Urbino je již čtyři měsíce 
pravidelně nasazován na příměstskou linku 
č. 333 Praha, Kačerov – Březová, Oleško. 
Vozidlo nabízí 51 míst k sezení, 112 míst 
k stání a má i jedno vyhrazené místo pro 
vozíčkáře. K nástupu handicapovaným 

osobám se sníženou pohyblivostí nebo 
rodičům s kočárky slouží mechanická 
výklopná plošina. Autobus má oproti dříve 
dodaným Solarisům řadu inovovaných prv-
ků, které usnadňují práci řidiči a přinášejí 
větší pohodlí pro cestující. Řidič má k dis-
pozici komfortní sedadlo s nastavitelnými 
bederními opěrkami. Práci mu ulehčí nově 
přidaná světla na obou stranách v horní 
části karoserie aktivující se zařazením zpá-
tečky, která nasvětlí prostor kolem vozidla 
a zjednoduší couvání. Solaris má vysunu-
tá přídavná koncová světla mimo obrys 
karoserie, a to na nových „tykadlech“, 
vybavených LED osvětlením. Tato tykadla 
jsou plně ohebná, a proto nedojde k jejich 
poškození, když autobus projede těsně 
kolem překážky. 
 pokračování na str. 5

Solaris Urbino 18 na příměstské
lince VTP poprvé v barvách PID

Vétéčko

Zvyšující se požadavky na kvalitu městské a příměstské hromad-
né dopravy v Praze se – spolu se zavedením zářijových změn v její 
organizaci v hlavním městě – promítly i do vozového parku spo-
lečnosti Veolia Transport Praha (VTP). VTP jako jeden z význam-
ných pražských autobusových dopravců pokračuje ve zvyšování 
kvality přepravy nasazováním nových vozidel.

Časopis společnosti Veolia Transport 4/ 2012

Záchranáři nacvičovali zásah

Rozsáhlé taktické cvičení všech jednotek integrovaného 
záchranného systému 
proběhlo na křižovatce 
k dálničnímu přivaděči 
k D11 mezi obcemi Jestřábí 
Lhota a Volárna na Kolín-
sku, kde dochází k častým 
dopravním nehodám.
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Město, kde provozujeme MHD – Chrudim 

Provoz MHD v Chrudimi v současnosti tvoří čtyři linky, kte-
ré zajišťují pro potřeby 
města základní dopravní 
obslužnost moderními 
autobusy dopravce Veo-
lia Transport Východní 
Čechy.
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Trolejbusový veterán – Škoda 9 TrHT 28 

Trolejbus Škoda 9 Tr je 
model československé-
ho vozidla vyráběného 
od počátku 60. let 20. 
století více než dvacet let 
v závodě Škoda Ostrov 
nad Ohří. Tento typ 
spolehlivě zajišťoval zvý-
šené požadavky kladené 

 na trolejbusový druh přepravy. 
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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,

podíváme-li se zpětně na události letošního 
roku, uvidíme spoustu zajímavých kroků, 
které jsme společně udělali. Ať už se to 
týká obnovy vozového parku nebo využí-
vání alternativních paliv, kterými přispívá-
me k omezení škodlivých vlivů na životní 
prostředí, nebo nabídku nových služeb, 
jako je sledování polohy vozidel s využitím 
GPS nebo rozvoj náhradní autobusové do-
pravy pro ČD, díky kterým jsme schopni si 
získávat nové zákazníky. Výčet projektů by 
mohl dlouze pokračovat, ale já bych Vám 
na tomto místě chtěl především poděkovat 
za spolupráci a loajalitu, kterou jste po celý 
rok skupině Veolia Transport věnovali.

Těším se, že se nám i v příštím roce bude 
dařit naplňovat očekávání nejen našich 
zákazníků, ale i akcionáře. A to i přesto, 
že dojde ke změně: náš původní akcionář 
Veolia Environnement se stane pouze 
akcionářem minoritním. Jaký vliv to bude 
mít na naše provozy, teprve uvidíme 
v příštím roce. Budeme mít ale šanci se 
na této změně přímo podílet díky tomu, že 
generální ředitel VT ČR Radim Novák byl 
jmenován zástupcem generálního ředitele 
Veolia Transport pro střední Evropu. Kromě 
Česka a Slovenska tak bude zodpovídat 
za Polsko, Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko. 
Přeji proto Radimovi, aby byl nový rok 
úspěšný a plný zajímavých projektů. 

A nám všem přeji především klidné vánoční 
svátky a pohodu v rodinném kruhu.

Ivo Novotný,
marketingový a personální ředitel
Veolia Transport Česká republika, a.s.
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Radim Novák povýšil v rámci 
skupiny Veolia Transport 

Radim Novák (34), dosavadní generální 
ředitel Veolia Transport Česká republika, byl 
nově jmenován do pozice zástupce generál-
ního ředitele Veolia Transport Central Euro-
pe. Kromě řízení současných aktivit v České 
republice a na Slovensku bude v nové funkci 
postupně přebírat aktivity skupiny v regionu 
střední Evropy, který kromě výše zmíněných 
zemí dále zahrnuje Polsko, Srbsko, Slovinsko 
a Chorvatsko. V nejbližších měsících je cílem 
Radima Nováka sestavit nový korporátní tým 
se sídlem v Praze a rozvíjet aktivity v rámci
perspektivního trhu střední Evropy.

Změny v provozu MHD Bílina

Veolia Transport Teplice zavedla od 9. pro-
since na základě připomínek občanů, 
požadavků města a výsledků dopravního 
průzkumu úpravu jízdních řádů MHD Bílina. 
Změny navázaly na říjnové úpravy provozu 

místních linek. Novinkou je vedení všech 
tří linek ve směru ze Sídliště Za Chlumem 
do centra ze zastávky Bílina, sídliště přes Síd-
liště U Nového nádraží, kde je zřízena nová 
zastávka, k železniční stanici a teprve potom 
k požární zbrojnici a na náměstí. Autobusy 
MHD tak budou využívat zastávku Bílina, 
požární zbrojnice (na straně Penny Marketu) 
pro všechny směry. Nově jsou jízdní řády 
opět zpracovány zvlášť pro jednotlivé linky 
a jsou tištěny větším písmem pro zlepšení 
čitelnosti. Obslužnost města autobusy je po-

stavena na základním polookružním spojení 
Sídliště Za Chlumem – centrum – Pražské 
předměstí – Poliklinika – centrum – Sídliště 
Za Chlumem. Toto spojení zajišťují všechny 
tři provozované linky.

CDC zvýší svůj podíl ve fi rmě 
Transdev na 60 procent

Francouzská státní banka Caisse des Dépôts 
et Consignations (CDC) zvýší svůj podíl v do-
pravní společnosti Transdev, kterou vlastní 
se svým partnerem Veolia Environnement. 
Banka podle dohody bude mít s podílem 
60 procent nově kontrolu nad společností 
Transdev, Veolia si ponechá zbývajících 40 
procent akcií. 

VTM testuje autobus na CNG

Koncem listopadu si společnost Veolia Trans-
port Morava (VTM) zapůjčila k testování čás-
tečně nízkopodlažní vozidlo SOR CNG 10,5. 
Autobus je přidělen do provozovny Jeseník 
a je pravidelně nasazován na linku Jeseník 
– Zlaté Hory. Na této lince VTM provozuje 
již od roku 2007 dvě vozidla s pohonem 
na stlačený zemní plyn typového označení 
SOR CNG 12. Autobusy jsou plněny na CNG 
stanici Euro Gas společnosti Bonett.

Zajímavý polep na autobuse 
v Nitře

Autobus Scania OmniLink dopravce Veolia 
Transport Nitra získal během listopadu novou 
celovozovou reklamu ve žluto-černo-bílem 
provedení bankovního ústavu. Vozidlo je 
provozováno na lince číslo 18 MHD v Nitře.

Po tridsiatich rokoch služby sa skončila pre-
mávka autobusov typu Karosa B 732 v MHD 
Nitra. Spoločnosť Veolia Transport Nitra pri 
tejto príležitosti po-
zvala 15. septembra 
všetkých záujem-
cov na rozlúčkovú 
jazdu. Preprava pre 
všetkých cestujúcich 
bola bezplatná. 
Ulice Nitry brázdili 
tri autobusy Karosa 
(typové označenie
B 732.1654, rok vý-
roby 1993, posled-
ný deň v premávke
1. 8. 2012, v MHD Nitra dojazdil ako po-
sledný; B 732.40, rok výroby 1989, posled-

ný deň v premávke 26. 4. 2012 a C 734.24, 
rok výroby 1987, prímestská verzia typo-
vého radu stále prevádzkovaného vozidla) 

po linkách, na ktorých 
tieto vozidlá jazdili. 
Akcia dopadla výbor-
ne, autobusy držali 
krok a všetky tri jazdili 
bez problémov, ako 
keby ani nemala skon-
čiť ich prevádzka.
Prvých deväť sedem-
stovkových Karos bolo 
do Nitry dodaných 
v roku 1982. V na-
sledujúcich rokoch 

sa v uliciach mesta vystriedalo celkovo 95 
autobusov tohto typu. V posledných rokoch 

prevádzky bolo dodaných aj niekoľko 
ojazdených vozidiel z iných prevádzok. Po-
slednou prevádzkovanou Karosou klasickej 
konštrukcie bolo vozidlo NR-188AP, ktoré 
do premávky zasiahlo naposledy 1. 8. 2012.

Záchranáři nacvičovali zásah při nehodě autobusu
Sténání zraněných, krev a plameny. Autobus 
převrácený na boku, vedle osobní auto-
mobil, který pohlcuje ohnivá stěna. Další 
vozidla téměř slisovaná. Tento hrůzostrašný 
pohled se naskytl všem motoristům, kteří 
se ocitli koncem září u proslulé křižovatky 
u Jestřábí Lhoty na Kolínsku.
Situace na místě hromadné dopravní nehody 
začíná být nepřehledná. Všude vládne chaos. 
Situace v nabouraném autobuse se přios-
třuje. Přes přední sklo je vidět první oběti 
a zraněné. Bezvládně ležící tělo mladého 
muže mezi sedadly, sedící dívku v šoku, která 
si neustále opakuje nesrozumitelná slova. 
Kolem se potácejí další cestující, někteří 
zranění, jiný s panickým výrazem ve tváři. 
Po krátké chvilce začíná hořet osobní vozi-
dlo, které skončilo na střeše v poli. Nejdříve 
je oheň mírný, za pár vteřin však celé okolí 
zahaluje černý štiplavý kouř.
Ale to už jsou zde první hasičská vozidla, 
z nich vyskakují hasiči a během chvilky se 
snaží se svými stříkačkami zvítězit nad po-
žárem. Další hasiči 
kontrolují, zda-li 
z aut neunikají 
pohonné hmoty, 
jiní zajišťují vozidla 
proti pohybu, aby 
nedošlo k dalším 
zraněním. Z auto-
busu převráceného 
na pravý bok je sly-
šet volání o pomoc. 
Hasiči vyndavají 
potřebné nástroje 
a pomůcky, rozbíjejí okna a pomáhají zraně-
ným dostat se ven z tohoto pekla. 
Na místo přijíždí posádky záchranářů. Ze 
sanitních vozů vybíhají lékaři s vybavením 
a začínají ošetřovat zraněné, k nimž jim 

hasiči uvolnili cestu. 
Do toho je slyšet zvuk 
z vysílaček, ozývají se 
nová hlášení a pokyny 
pro další záchranáře, 
kteří jsou na cestě 
k místu neštěstí nebo 
nemocniční personál, 
jenž je informován 
o příjmu většího po-
čtu zraněných osob. 
Takto vypadalo 
rozsáhlé taktické 
cvičení všech jedno-
tek integrovaného 
záchranného systému 
(IZS), které proběhlo 
letos 26. září od 10 
hodin na známé 
křižovatce smrti mezi 
obcemi Jestřábí Lhota a Volárna. „Cílem 
projektu bylo nejen prověření všech profesi-
onálních záchranných složek, ale i jednotek 

sboru dobrovolných 
hasičů. Křižovatka 
II/328 a III/3287 
u obchvatu Jes-
třábí Lhoty nebyla 
vybrána náhodně. 
Za poslední čtyři 
roky se zde stalo 
mnoho smrtelných 
úrazů,“ vysvětlil 
Pavel Kopelent, 
vedoucí kolínské zá-
chranky. Jeho slova 

doplnila Martina Fejfarová, mluvčí kolínských 
policistů: „Simulovaná nehoda sloužila hlav-
ně k tomu, aby si různé složky vyzkoušely 
vzájemnou spolupráci a organizaci na místě 
neštěstí. Každá záchranná složka má své 

rozhodčí, kteří sledují 
situaci a hodnotí její 
práci. Chceme zjistit, 
kde děláme chyby, 
a následně se z nich 
poučit,“ dodala poli-
cejní mluvčí. 
Součástí akce, které 
se účastnily záchranné 
složky z širokého okolí, 
například hasiči z Kolí-
na, nedalekých Ovčár, 
ale i z Poděbrad, a také 
sbor dobrovolných 
hasičů z Týnce nad 
Labem a Žíželic, bylo 
vyprošťování, třídění, 
ošetřování a odsun 
zraněných. Kromě sed-
mi sanitek byl na místě 

i vůz s vybavením pro mimořádné události, 
dvě posádky záchranářů simulovali zásah 
letecké záchranné služby. Akce se neobešla 
bez studentů Střední zdravotní školy v Kolí-
ně, kteří posloužili jako fi guranti. K úspěchu 
cvičení přispěla svým dílem i Veolia Transport 
Východní Čechy, která zajistila bezplatnou 
přepravu studentů svým autobusem.

Nitra sa lúčila s Karosami B 732

Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,

podíváme-li se zpětně na události letošního 
roku, uvidíme spoustu zajímavých kroků, 
které jsme společně udělali. Ať už se to 
týká obnovy vozového parku nebo využí-
vání alternativních paliv, kterými přispívá-
me k omezení škodlivých vlivů na životní 
prostředí, nebo nabídku nových služeb, 
jako je sledování polohy vozidel s využitím 
GPS nebo rozvoj náhradní autobusové do-
pravy pro ČD, díky kterým jsme schopni si 
získávat nové zákazníky. Výčet projektů by 
mohl dlouze pokračovat, ale já bych Vám 
na tomto místě chtěl především poděkovat 
za spolupráci a loajalitu, kterou jste po celý 
rok skupině Veolia Transport věnovali.

Těším se, že se nám i v příštím roce bude 
dařit naplňovat očekávání nejen našich 
zákazníků, ale i akcionáře. A to i přesto, 
že dojde ke změně: náš původní akcionář 
Veolia Environnement se stane pouze 
akcionářem minoritním. Jaký vliv to bude 
mít na naše provozy, teprve uvidíme 
v příštím roce. Budeme mít ale šanci se 
na této změně přímo podílet díky tomu, že 
generální ředitel VT ČR Radim Novák byl 
jmenován zástupcem generálního ředitele 
Veolia Transport pro střední Evropu. Kromě 
Česka a Slovenska tak bude zodpovídat 
za Polsko, Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko. 
Přeji proto Radimovi, aby byl nový rok 
úspěšný a plný zajímavých projektů. 

A nám všem přeji především klidné vánoční 
svátky a pohodu v rodinném kruhu.

Ivo Novotný,
marketingový a personální ředitel
Veolia Transport Česká republika, a.s.
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Radim Novák povýšil v rámci 
skupiny Veolia Transport 

Radim Novák (34), dosavadní generální 
ředitel Veolia Transport Česká republika, byl 
nově jmenován do pozice zástupce generál-
ního ředitele Veolia Transport Central Euro-
pe. Kromě řízení současných aktivit v České 
republice a na Slovensku bude v nové funkci 
postupně přebírat aktivity skupiny v regionu 
střední Evropy, který kromě výše zmíněných 
zemí dále zahrnuje Polsko, Srbsko, Slovinsko 
a Chorvatsko. V nejbližších měsících je cílem 
Radima Nováka sestavit nový korporátní tým 
se sídlem v Praze a rozvíjet aktivity v rámci
perspektivního trhu střední Evropy.

Změny v provozu MHD Bílina

Veolia Transport Teplice zavedla od 9. pro-
since na základě připomínek občanů, 
požadavků města a výsledků dopravního 
průzkumu úpravu jízdních řádů MHD Bílina. 
Změny navázaly na říjnové úpravy provozu 

místních linek. Novinkou je vedení všech 
tří linek ve směru ze Sídliště Za Chlumem 
do centra ze zastávky Bílina, sídliště přes Síd-
liště U Nového nádraží, kde je zřízena nová 
zastávka, k železniční stanici a teprve potom 
k požární zbrojnici a na náměstí. Autobusy 
MHD tak budou využívat zastávku Bílina, 
požární zbrojnice (na straně Penny Marketu) 
pro všechny směry. Nově jsou jízdní řády 
opět zpracovány zvlášť pro jednotlivé linky 
a jsou tištěny větším písmem pro zlepšení 
čitelnosti. Obslužnost města autobusy je po-

stavena na základním polookružním spojení 
Sídliště Za Chlumem – centrum – Pražské 
předměstí – Poliklinika – centrum – Sídliště 
Za Chlumem. Toto spojení zajišťují všechny 
tři provozované linky.

CDC zvýší svůj podíl ve fi rmě 
Transdev na 60 procent

Francouzská státní banka Caisse des Dépôts 
et Consignations (CDC) zvýší svůj podíl v do-
pravní společnosti Transdev, kterou vlastní 
se svým partnerem Veolia Environnement. 
Banka podle dohody bude mít s podílem 
60 procent nově kontrolu nad společností 
Transdev, Veolia si ponechá zbývajících 40 
procent akcií. 

VTM testuje autobus na CNG

Koncem listopadu si společnost Veolia Trans-
port Morava (VTM) zapůjčila k testování čás-
tečně nízkopodlažní vozidlo SOR CNG 10,5. 
Autobus je přidělen do provozovny Jeseník 
a je pravidelně nasazován na linku Jeseník 
– Zlaté Hory. Na této lince VTM provozuje 
již od roku 2007 dvě vozidla s pohonem 
na stlačený zemní plyn typového označení 
SOR CNG 12. Autobusy jsou plněny na CNG 
stanici Euro Gas společnosti Bonett.

Zajímavý polep na autobuse 
v Nitře

Autobus Scania OmniLink dopravce Veolia 
Transport Nitra získal během listopadu novou 
celovozovou reklamu ve žluto-černo-bílem 
provedení bankovního ústavu. Vozidlo je 
provozováno na lince číslo 18 MHD v Nitře.

Po tridsiatich rokoch služby sa skončila pre-
mávka autobusov typu Karosa B 732 v MHD 
Nitra. Spoločnosť Veolia Transport Nitra pri 
tejto príležitosti po-
zvala 15. septembra 
všetkých záujem-
cov na rozlúčkovú 
jazdu. Preprava pre 
všetkých cestujúcich 
bola bezplatná. 
Ulice Nitry brázdili 
tri autobusy Karosa 
(typové označenie
B 732.1654, rok vý-
roby 1993, posled-
ný deň v premávke
1. 8. 2012, v MHD Nitra dojazdil ako po-
sledný; B 732.40, rok výroby 1989, posled-

ný deň v premávke 26. 4. 2012 a C 734.24, 
rok výroby 1987, prímestská verzia typo-
vého radu stále prevádzkovaného vozidla) 

po linkách, na ktorých 
tieto vozidlá jazdili. 
Akcia dopadla výbor-
ne, autobusy držali 
krok a všetky tri jazdili 
bez problémov, ako 
keby ani nemala skon-
čiť ich prevádzka.
Prvých deväť sedem-
stovkových Karos bolo 
do Nitry dodaných 
v roku 1982. V na-
sledujúcich rokoch 

sa v uliciach mesta vystriedalo celkovo 95 
autobusov tohto typu. V posledných rokoch 

prevádzky bolo dodaných aj niekoľko 
ojazdených vozidiel z iných prevádzok. Po-
slednou prevádzkovanou Karosou klasickej 
konštrukcie bolo vozidlo NR-188AP, ktoré 
do premávky zasiahlo naposledy 1. 8. 2012.

Záchranáři nacvičovali zásah při nehodě autobusu
Sténání zraněných, krev a plameny. Autobus 
převrácený na boku, vedle osobní auto-
mobil, který pohlcuje ohnivá stěna. Další 
vozidla téměř slisovaná. Tento hrůzostrašný 
pohled se naskytl všem motoristům, kteří 
se ocitli koncem září u proslulé křižovatky 
u Jestřábí Lhoty na Kolínsku.
Situace na místě hromadné dopravní nehody 
začíná být nepřehledná. Všude vládne chaos. 
Situace v nabouraném autobuse se přios-
třuje. Přes přední sklo je vidět první oběti 
a zraněné. Bezvládně ležící tělo mladého 
muže mezi sedadly, sedící dívku v šoku, která 
si neustále opakuje nesrozumitelná slova. 
Kolem se potácejí další cestující, někteří 
zranění, jiný s panickým výrazem ve tváři. 
Po krátké chvilce začíná hořet osobní vozi-
dlo, které skončilo na střeše v poli. Nejdříve 
je oheň mírný, za pár vteřin však celé okolí 
zahaluje černý štiplavý kouř.
Ale to už jsou zde první hasičská vozidla, 
z nich vyskakují hasiči a během chvilky se 
snaží se svými stříkačkami zvítězit nad po-
žárem. Další hasiči 
kontrolují, zda-li 
z aut neunikají 
pohonné hmoty, 
jiní zajišťují vozidla 
proti pohybu, aby 
nedošlo k dalším 
zraněním. Z auto-
busu převráceného 
na pravý bok je sly-
šet volání o pomoc. 
Hasiči vyndavají 
potřebné nástroje 
a pomůcky, rozbíjejí okna a pomáhají zraně-
ným dostat se ven z tohoto pekla. 
Na místo přijíždí posádky záchranářů. Ze 
sanitních vozů vybíhají lékaři s vybavením 
a začínají ošetřovat zraněné, k nimž jim 

hasiči uvolnili cestu. 
Do toho je slyšet zvuk 
z vysílaček, ozývají se 
nová hlášení a pokyny 
pro další záchranáře, 
kteří jsou na cestě 
k místu neštěstí nebo 
nemocniční personál, 
jenž je informován 
o příjmu většího po-
čtu zraněných osob. 
Takto vypadalo 
rozsáhlé taktické 
cvičení všech jedno-
tek integrovaného 
záchranného systému 
(IZS), které proběhlo 
letos 26. září od 10 
hodin na známé 
křižovatce smrti mezi 
obcemi Jestřábí Lhota a Volárna. „Cílem 
projektu bylo nejen prověření všech profesi-
onálních záchranných složek, ale i jednotek 

sboru dobrovolných 
hasičů. Křižovatka 
II/328 a III/3287 
u obchvatu Jes-
třábí Lhoty nebyla 
vybrána náhodně. 
Za poslední čtyři 
roky se zde stalo 
mnoho smrtelných 
úrazů,“ vysvětlil 
Pavel Kopelent, 
vedoucí kolínské zá-
chranky. Jeho slova 

doplnila Martina Fejfarová, mluvčí kolínských 
policistů: „Simulovaná nehoda sloužila hlav-
ně k tomu, aby si různé složky vyzkoušely 
vzájemnou spolupráci a organizaci na místě 
neštěstí. Každá záchranná složka má své 

rozhodčí, kteří sledují 
situaci a hodnotí její 
práci. Chceme zjistit, 
kde děláme chyby, 
a následně se z nich 
poučit,“ dodala poli-
cejní mluvčí. 
Součástí akce, které 
se účastnily záchranné 
složky z širokého okolí, 
například hasiči z Kolí-
na, nedalekých Ovčár, 
ale i z Poděbrad, a také 
sbor dobrovolných 
hasičů z Týnce nad 
Labem a Žíželic, bylo 
vyprošťování, třídění, 
ošetřování a odsun 
zraněných. Kromě sed-
mi sanitek byl na místě 

i vůz s vybavením pro mimořádné události, 
dvě posádky záchranářů simulovali zásah 
letecké záchranné služby. Akce se neobešla 
bez studentů Střední zdravotní školy v Kolí-
ně, kteří posloužili jako fi guranti. K úspěchu 
cvičení přispěla svým dílem i Veolia Transport 
Východní Čechy, která zajistila bezplatnou 
přepravu studentů svým autobusem.

Nitra sa lúčila s Karosami B 732

Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,

podíváme-li se zpětně na události letošního 
roku, uvidíme spoustu zajímavých kroků, 
které jsme společně udělali. Ať už se to 
týká obnovy vozového parku nebo využí-
vání alternativních paliv, kterými přispívá-
me k omezení škodlivých vlivů na životní 
prostředí, nebo nabídku nových služeb, 
jako je sledování polohy vozidel s využitím 
GPS nebo rozvoj náhradní autobusové do-
pravy pro ČD, díky kterým jsme schopni si 
získávat nové zákazníky. Výčet projektů by 
mohl dlouze pokračovat, ale já bych Vám 
na tomto místě chtěl především poděkovat 
za spolupráci a loajalitu, kterou jste po celý 
rok skupině Veolia Transport věnovali.

Těším se, že se nám i v příštím roce bude 
dařit naplňovat očekávání nejen našich 
zákazníků, ale i akcionáře. A to i přesto, 
že dojde ke změně: náš původní akcionář 
Veolia Environnement se stane pouze 
akcionářem minoritním. Jaký vliv to bude 
mít na naše provozy, teprve uvidíme 
v příštím roce. Budeme mít ale šanci se 
na této změně přímo podílet díky tomu, že 
generální ředitel VT ČR Radim Novák byl 
jmenován zástupcem generálního ředitele 
Veolia Transport pro střední Evropu. Kromě 
Česka a Slovenska tak bude zodpovídat 
za Polsko, Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko. 
Přeji proto Radimovi, aby byl nový rok 
úspěšný a plný zajímavých projektů. 

A nám všem přeji především klidné vánoční 
svátky a pohodu v rodinném kruhu.

Ivo Novotný,
marketingový a personální ředitel
Veolia Transport Česká republika, a.s.
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Radim Novák povýšil v rámci 
skupiny Veolia Transport 

Radim Novák (34), dosavadní generální 
ředitel Veolia Transport Česká republika, byl 
nově jmenován do pozice zástupce generál-
ního ředitele Veolia Transport Central Euro-
pe. Kromě řízení současných aktivit v České 
republice a na Slovensku bude v nové funkci 
postupně přebírat aktivity skupiny v regionu 
střední Evropy, který kromě výše zmíněných 
zemí dále zahrnuje Polsko, Srbsko, Slovinsko 
a Chorvatsko. V nejbližších měsících je cílem 
Radima Nováka sestavit nový korporátní tým 
se sídlem v Praze a rozvíjet aktivity v rámci
perspektivního trhu střední Evropy.

Změny v provozu MHD Bílina

Veolia Transport Teplice zavedla od 9. pro-
since na základě připomínek občanů, 
požadavků města a výsledků dopravního 
průzkumu úpravu jízdních řádů MHD Bílina. 
Změny navázaly na říjnové úpravy provozu 

místních linek. Novinkou je vedení všech 
tří linek ve směru ze Sídliště Za Chlumem 
do centra ze zastávky Bílina, sídliště přes Síd-
liště U Nového nádraží, kde je zřízena nová 
zastávka, k železniční stanici a teprve potom 
k požární zbrojnici a na náměstí. Autobusy 
MHD tak budou využívat zastávku Bílina, 
požární zbrojnice (na straně Penny Marketu) 
pro všechny směry. Nově jsou jízdní řády 
opět zpracovány zvlášť pro jednotlivé linky 
a jsou tištěny větším písmem pro zlepšení 
čitelnosti. Obslužnost města autobusy je po-

stavena na základním polookružním spojení 
Sídliště Za Chlumem – centrum – Pražské 
předměstí – Poliklinika – centrum – Sídliště 
Za Chlumem. Toto spojení zajišťují všechny 
tři provozované linky.

CDC zvýší svůj podíl ve fi rmě 
Transdev na 60 procent

Francouzská státní banka Caisse des Dépôts 
et Consignations (CDC) zvýší svůj podíl v do-
pravní společnosti Transdev, kterou vlastní 
se svým partnerem Veolia Environnement. 
Banka podle dohody bude mít s podílem 
60 procent nově kontrolu nad společností 
Transdev, Veolia si ponechá zbývajících 40 
procent akcií. 

VTM testuje autobus na CNG

Koncem listopadu si společnost Veolia Trans-
port Morava (VTM) zapůjčila k testování čás-
tečně nízkopodlažní vozidlo SOR CNG 10,5. 
Autobus je přidělen do provozovny Jeseník 
a je pravidelně nasazován na linku Jeseník 
– Zlaté Hory. Na této lince VTM provozuje 
již od roku 2007 dvě vozidla s pohonem 
na stlačený zemní plyn typového označení 
SOR CNG 12. Autobusy jsou plněny na CNG 
stanici Euro Gas společnosti Bonett.

Zajímavý polep na autobuse 
v Nitře

Autobus Scania OmniLink dopravce Veolia 
Transport Nitra získal během listopadu novou 
celovozovou reklamu ve žluto-černo-bílem 
provedení bankovního ústavu. Vozidlo je 
provozováno na lince číslo 18 MHD v Nitře.

Po tridsiatich rokoch služby sa skončila pre-
mávka autobusov typu Karosa B 732 v MHD 
Nitra. Spoločnosť Veolia Transport Nitra pri 
tejto príležitosti po-
zvala 15. septembra 
všetkých záujem-
cov na rozlúčkovú 
jazdu. Preprava pre 
všetkých cestujúcich 
bola bezplatná. 
Ulice Nitry brázdili 
tri autobusy Karosa 
(typové označenie
B 732.1654, rok vý-
roby 1993, posled-
ný deň v premávke
1. 8. 2012, v MHD Nitra dojazdil ako po-
sledný; B 732.40, rok výroby 1989, posled-

ný deň v premávke 26. 4. 2012 a C 734.24, 
rok výroby 1987, prímestská verzia typo-
vého radu stále prevádzkovaného vozidla) 

po linkách, na ktorých 
tieto vozidlá jazdili. 
Akcia dopadla výbor-
ne, autobusy držali 
krok a všetky tri jazdili 
bez problémov, ako 
keby ani nemala skon-
čiť ich prevádzka.
Prvých deväť sedem-
stovkových Karos bolo 
do Nitry dodaných 
v roku 1982. V na-
sledujúcich rokoch 

sa v uliciach mesta vystriedalo celkovo 95 
autobusov tohto typu. V posledných rokoch 

prevádzky bolo dodaných aj niekoľko 
ojazdených vozidiel z iných prevádzok. Po-
slednou prevádzkovanou Karosou klasickej 
konštrukcie bolo vozidlo NR-188AP, ktoré 
do premávky zasiahlo naposledy 1. 8. 2012.

Záchranáři nacvičovali zásah při nehodě autobusu
Sténání zraněných, krev a plameny. Autobus 
převrácený na boku, vedle osobní auto-
mobil, který pohlcuje ohnivá stěna. Další 
vozidla téměř slisovaná. Tento hrůzostrašný 
pohled se naskytl všem motoristům, kteří 
se ocitli koncem září u proslulé křižovatky 
u Jestřábí Lhoty na Kolínsku.
Situace na místě hromadné dopravní nehody 
začíná být nepřehledná. Všude vládne chaos. 
Situace v nabouraném autobuse se přios-
třuje. Přes přední sklo je vidět první oběti 
a zraněné. Bezvládně ležící tělo mladého 
muže mezi sedadly, sedící dívku v šoku, která 
si neustále opakuje nesrozumitelná slova. 
Kolem se potácejí další cestující, někteří 
zranění, jiný s panickým výrazem ve tváři. 
Po krátké chvilce začíná hořet osobní vozi-
dlo, které skončilo na střeše v poli. Nejdříve 
je oheň mírný, za pár vteřin však celé okolí 
zahaluje černý štiplavý kouř.
Ale to už jsou zde první hasičská vozidla, 
z nich vyskakují hasiči a během chvilky se 
snaží se svými stříkačkami zvítězit nad po-
žárem. Další hasiči 
kontrolují, zda-li 
z aut neunikají 
pohonné hmoty, 
jiní zajišťují vozidla 
proti pohybu, aby 
nedošlo k dalším 
zraněním. Z auto-
busu převráceného 
na pravý bok je sly-
šet volání o pomoc. 
Hasiči vyndavají 
potřebné nástroje 
a pomůcky, rozbíjejí okna a pomáhají zraně-
ným dostat se ven z tohoto pekla. 
Na místo přijíždí posádky záchranářů. Ze 
sanitních vozů vybíhají lékaři s vybavením 
a začínají ošetřovat zraněné, k nimž jim 

hasiči uvolnili cestu. 
Do toho je slyšet zvuk 
z vysílaček, ozývají se 
nová hlášení a pokyny 
pro další záchranáře, 
kteří jsou na cestě 
k místu neštěstí nebo 
nemocniční personál, 
jenž je informován 
o příjmu většího po-
čtu zraněných osob. 
Takto vypadalo 
rozsáhlé taktické 
cvičení všech jedno-
tek integrovaného 
záchranného systému 
(IZS), které proběhlo 
letos 26. září od 10 
hodin na známé 
křižovatce smrti mezi 
obcemi Jestřábí Lhota a Volárna. „Cílem 
projektu bylo nejen prověření všech profesi-
onálních záchranných složek, ale i jednotek 

sboru dobrovolných 
hasičů. Křižovatka 
II/328 a III/3287 
u obchvatu Jes-
třábí Lhoty nebyla 
vybrána náhodně. 
Za poslední čtyři 
roky se zde stalo 
mnoho smrtelných 
úrazů,“ vysvětlil 
Pavel Kopelent, 
vedoucí kolínské zá-
chranky. Jeho slova 

doplnila Martina Fejfarová, mluvčí kolínských 
policistů: „Simulovaná nehoda sloužila hlav-
ně k tomu, aby si různé složky vyzkoušely 
vzájemnou spolupráci a organizaci na místě 
neštěstí. Každá záchranná složka má své 

rozhodčí, kteří sledují 
situaci a hodnotí její 
práci. Chceme zjistit, 
kde děláme chyby, 
a následně se z nich 
poučit,“ dodala poli-
cejní mluvčí. 
Součástí akce, které 
se účastnily záchranné 
složky z širokého okolí, 
například hasiči z Kolí-
na, nedalekých Ovčár, 
ale i z Poděbrad, a také 
sbor dobrovolných 
hasičů z Týnce nad 
Labem a Žíželic, bylo 
vyprošťování, třídění, 
ošetřování a odsun 
zraněných. Kromě sed-
mi sanitek byl na místě 

i vůz s vybavením pro mimořádné události, 
dvě posádky záchranářů simulovali zásah 
letecké záchranné služby. Akce se neobešla 
bez studentů Střední zdravotní školy v Kolí-
ně, kteří posloužili jako fi guranti. K úspěchu 
cvičení přispěla svým dílem i Veolia Transport 
Východní Čechy, která zajistila bezplatnou 
přepravu studentů svým autobusem.

Nitra sa lúčila s Karosami B 732
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Trolejbusový veterán - Škoda 9 TrHT 28 ve VTT
PEL–MEL ZAJÍMAVOSTI

Trolejbus Škoda 9 Tr je model českosloven-
ského vozidla vyráběného od počátku
60. let 20. století více než dvacet let (1961 až 
1982) v závodě Škoda Ostrov nad Ohří. Tento 
typ v 60. – 80. letech spolehlivě zajišťoval 
zvýšené požadavky kladené na trolejbusový 
druh přepravy a stal se tak velmi rozšířeným 
vozidlem, které bylo využíváno v řadě našich 
měst, ale i v mnoha zemích světa. Po sovět-
ském trolejbusu ZiU-9 je Škoda 9 Tr druhým 
nejvyráběnějším trolejbusem na světě. 
Provozovatelé i cestující si oblíbili tento vůz 
kvůli jednoduchému a především účelnému 
provedení, nízkým provozním i servisním ná-
kladům, velké přepravní kapacitě, zrychlení
a spolehlivosti na tratích dálkového i horské-
ho charakteru. 
Trolejbusů 9 Tr bylo 
vyrobeno úctyhod-
ných 7443 kusů ve
29 sériích, které byly 
postupně technicky 
zdokonalovány. Dlou-
há setrvačnost sériové 
výroby byla vyvolána 
hlavně oblibou toho-
to robustního vozidla 
u jeho největšího 
odběratele – Svazu 
sovětských socialistic-
kých republik. 
Škoda 9 Tr byl dvou-
nápravový trolejbus, 
který konstrukčně 
i technicky vycházel 
z předchozího typu 
8 Tr. Vozidlo mělo sa-
monosnou karoserii, 
jejíž z vnějšku oplechovaná kostra byla svaře-
ná ze speciálních ocelových nosníků a výlisků. 
Plechy byly buď přivařeny nebo přinýtovány. 
Obložení interiéru bylo umakartové, podla-
hu pokrýval gumový protiskluzový koberec. 

Sedadla potažená koženkou byla uspořádá-
na příčně ve třech nebo čtyřech řadách dle 
typového provedení vozidla. Na pravé straně 
trolejbusu byly umístěny dvoje nebo troje 
čtyřkřídlé skládací dveře. Od toho se též od-
víjela i obsaditelnost trolejbusu, většinou bylo 
vozidlo určeno k přepravě 80 osob, z toho
29 sedících a 51 stojících. 
Trolejbus byl poháněn stejnosměrným 
motorem o výkonu 115 kW. Vozidlo bylo 
ovládáno třemi pedály. Pedál jízdy u starších 
sérií ovládal polohu kontroléru, který pomocí 
stykačů spínal jednotlivé jízdní stupně přes 
odpory. U novějších vozů pedál jízdy ovládal 
přes potenciometr polovodičový regulátor, 
který dával povely silovému bloku s tyristory. 

Sešlápnutím pedálu 
elektrické brzdy 
docházelo ke změ-
ně režimu motoru 
– motor se stával 
generátorem a vytvo-
řenou energii mařil 
v odporníku. Třetím 
pedálem se ovládala 
vzduchová brzda, 
která sloužila přede-
vším při dobržďování 
ve stanicích. 
Během dlouholeté 
výroby došlo k řadě 
změn a vylepšení, 
například práce 
řidiče byla usnad-
něna nahrazením 
vzduchového řízení 
řízením hydraulickým 
(označení 9 TrH), 

nehospodárnou odporovou regulaci pohonu 
vystřídala tyristorová pulsní regulace jízdy 
a elektrického brzdění (označení 9 TrHT).
Posledním městem, kde byly vozy 9 Tr v pra-
videlném provozu v České republice, byla 

Jihlava. Naposledy zde tento typ trolejbusu 
vyjel na linku 30. května 1997. V okolních 
zemích, zejména na Ukrajině a v Bulharsku, 
se s provozem můžete setkat v hojném počtu 
dodnes.  
Do Teplic bylo dodáno celkem 34 nových 
trolejbusů typových řad 9 Tr, 9 TrH a 9 TrHT 
a po zrušení trolejbusového provozu v Děčíně 
v roce 1973 bylo do Teplic převedeno dalších 
7 trolejbusů tohoto typu. V Teplicích byly 
tyto trolejbusy provozovány od roku 1962 
do roku 1993. Do dnešních dnů se dochovalo 
pouze jediné vozidlo, které je dnes vypra-
vováno na nostalgickou linku čííslo 11 nebo 
jezdí při slavnostních příležitostech. V ČR je 
provozních celkem sedm kusů trolejbusů výše 
uvedeného typu. Teplický vůz s evidenčním 
číslem 105 je trolejbus Škoda 9 TrHT 28, 
výrobní číslo 7718 z roku 1980. Délka vozidla 
je 11 000 mm, šířka 2 500 mm, váha 9 tun. 
Trolejbus má výkon 100 kW, pojme
70 cestujících a jeho maximální rychlost činí 
60 km/h. Vůz má cca o jeden a půl metru 
kratší sběrače než mají novější typy. Linka 
číslo 11 byla poprvé zavedena v roce 2001 
v úseku Panoráma – Nová Ves – Šanov I. 
V roce 2003 byla zkrácena a jezdí pouze mezi 
stanicemi Panoráma – Nová Ves.

Autobus Mercedes-Benz Citaro EURO VI 
získal prestižní ocenění „Bus of the Year“. 
Slavnostní vyhlášení proběhlo letos 18. září 
2012 v době tiskového dne na mezinárod-
ním veletrhu IAA v Hannoveru. Autobus 
získal tento titul po intenzivním testování 
mezinárodní porotou složenou ze 17 auto-
busových novinářů.
Mercedes-Benz Citaro EURO VI byl testován 
spolu s autobusy Irisbus Citelis Hybrid, Volvo 
7900 Hybrid, MAN Lion‘s City Hybrid a VDL 
Citea LLE-120/225. Citaro je první linko-
vý autobus, který je standardně vybaven 
a dodáván s motory EURO VI, zároveň je ce-
losvětově „nejčistším“ linkovým autobusem 
poháněným vznětovým motorem.

Titul „Bus of the Year 2013“

Minibusy Rošero ve skupině Veolia Transport 
První vozidlo Rošero First FCLLI, vyráběné 
ve slovenské Spišské Nové Vsi, zakoupila 
společnost Veolia Transport Morava (VTM) 
na přelomu letošního dubna a května. Částečně 
nízkopodlažní midibus i přes své malé rozmě-
ry (délka 8 040 mm, šířka 2 350 mm, výška 
3 077 mm) nabízí 20 míst k sezení (19+1), jed-
no místo pro invalidní vozík a 10 míst k stání. 

Předností tohoto městského vozidla je snížená 
podlaha v zadní části, umožňující přepravu 
cestujícího na invalidním vozíku. Ve výbavě 
nechybí mechanická výklopná plošina, vyzna-
čující se jednoduchou obsluhou a minimální 
potřebou údržby. Nástup a výstup do měst-
ského typu midibusu 
usnadňují dvoje široké 
dveře, z toho zadní 
dvoukřídlé. 
Rošero je vybave-
no čtyřválcovým 
motorem značky 
Iveco o objemu 2 998 
cm3 s maximálním 
výkonem 125 kW, 
podvozkem IRISBUS 
– IVECO Daily 70C 
a manuální šestistup-
ňovou převodovkou. 

Vozidlo splňuje emisní normu EURO 5 EEV. 
Vyšší komfort cestujícím zajišťuje klimatizace. 
V běžném provozu VTM nahradilo Rošero, 
přidělené provozovně Bruntál, stávající Irisbus 
Stratos LE 37. Midibus je provozován na linkách 
číslo 850871, 850869, 890798 mezi Bruntá-
lem a Moravským Berounem, kde je využíván 
na méně vytížených příměstských linkách.
Všech předností tohoto vozidla však VTM letos 
využila především k zajištění bezbariérové do-
pravy s dojezdem až na Praděd. Tato doprava 
byla určena především cestujícím s omeze-
nou schopností pohybu, aby se mohli dostat 
i do míst, která jsou jim běžně těžko dostupná. 
Na základě povolení Chráněné krajinné oblasti 
Jeseníky (CHKOJ) byly VTM letos povoleny 
čtyři výjezdy na Praděd v období od května 
do září, které se uskutečnily tímto midibusem. 
Linka byla vedena z Karlovy Studánky, dolní 
parkoviště přes Malou Morávku, stanici Hvězda 
na Ovčárnu, točnu a odsud až na nejvyšší 
horu Moravy - Praděd. Vzhledem k omezené 
kapacitě bylo nutné si dopravu předem rezer-
vovat. Celkem bylo v letošní sezóně přepraveno 
na Praděd 73 cestujících s omezenou schop-
ností pohybu včetně průvodců, přitom zájem 
byl vyšší, než bylo možné cestujícím v daných 
termínech nabídnout. Proto se VTM pro příští 

rok pokusí vyjednat 
s CHKOJ více termínů 
a rozšířit tuto službu 
i pro rodiny s velmi 
malými dětmi.
Další dva totožné 
midibusy, tentokráte 
v červené barvě s lo-
gem Veolia Transport, 
rozšířily v červenci 
vozový park Veolia 
Transport Východní 
Čechy (VT VČ). Jedno 
z vozidel nasazuje 

VT VČ na Chlumecku na linky číslo 610540, 
610570, 610500, 610040, 610030 a 610610 
mezi Chlumcem nad Cidlinou či Hradcem Králo-
vé a Novým Bydžovem nebo Novým Bydžovem 
a Vysokým Veselím. Do konce letošního roku 

najede toto Rošero přes 32 000 kilometrů. 
S druhým červeným midibusem se můžete 
setkat na Vysočině například na linkách VT VČ 
číslo 600310, 600370, 620715 mezi Chotěboří 

nebo Rušinovem a Horním Bradlem nebo na tra-
se Nová Ves u Chotěboře – Maleč. Letos by toto 
vozidlo mělo najet okolo 51 000 kilometrů.

Na svatbu ARESem z VTM
Veolia Transport Morava (VTM) má ve svém 
vozovém parku osm velkokapacitních autobu-
sů Irisbus Ares 15M. Čtyři z nich jezdí v Olo-
mouci a čtyři v Ostravě. Vzhledem k tomu, 
že tyto autobusy se ve VTM objevily v době, 
kdy začaly jezdit elektrické jednotky řady 680 
– Pendolino, dostala vozidla mezi cestujícími 
i dopraváky právě tuto přezdívku. Běžně je 
proto na dopravním dispečinku VTM slyšet, že 
na linku posílají „Pendolíno“. 
A právě jeden moravský ARES se letos 6. října 
vydal na speciální cestu, která spojila dva 
mladé lidi, Alžbětu a Lukáše. Alžběta měla 
v minulosti přání jet na svou svatbu tímto 
typem autobusu. Díky jejímu kamarádovi, 
nadšenému dopravnímu fanouškovi a našemu 

šikovnému kolegovi z VTM Mirku Halászovi 
se její přání splnilo. Autobus byl ve svatební 
den vypulírován a nazdoben, aby se mohl se 
snoubenci a svatebčany vydat na slavnostní 
cestu. Své „ano“ si novomanželé Koneční 

řekli v kostele svatého Mikuláše v Ludgeřo-
vicích. Od hostů tímto vyřizujeme speciální 
poděkování VTM a všem pracovníkům, kteří 
se podíleli na přípravách této akce. Alžběta 
a Lukáš posílají velký dík především Mirkovi, 
organizátorovi tohoto nezapomenutelného 
zážitku. Novomanželům přejeme příjemnou 
jízdu životem!

...v mestskej autobusovej doprave v Nitre 
premáva v súčasnosti 38 percent plne klima-
tizovaných autobusov. Ďalších 30 percent 
má klimatizáciu pre vodiča. V prímestskej do-
prave Veolia Transport Nitra sa podiel auto-
busov s plnou klimatizáciou tento rok navýšil 
z pôvodných 15 percent na 25 percent.

Věděli jste, že…

BLAHOPŘÁNÍ
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Pracovní jubilea

40 let
Jiřina Skulinová VT Morava

35 let
Tadeáš Sikora VT Morava
Marian Boszorád VT Nitra
Ivo Černý VT Praha

30 let
Miloš Tesař VT VČ

25 let
Luděk Nečesaný VT Morava
Miroslav Homola VT Nitra
Jozef Štefek VT Nitra
Roman Kliha VT Services
Jaroslav Löffelman VT Teplice
Josef Steklý VT Teplice
Roman Šulista VT Teplice
Ladislav Kopecký VT VČ
Václav Povýšil VT VČ

20 let
Bronislav Kohut VT Morava
Ivo Machač VT Morava
Pavol Chladný VT Nitra
Ladislav Turba VT Nitra
Jaromír Lešo VT Praha
Jiří Štícha VT Praha
Petr Kamlar VT Teplice
Josef Molnár VT Teplice
Jiří Jeníček VT VČ
Zdeněk Šimek VT VČ

15 let
Miroslav Brzobohatý VT Morava
Pavel Šefl  VT Morava

Jaroslav Vymětal VT Morava
Petr Rebec VT Praha
Jaromír Limberg VT Teplice
Pavel Pšenička VT VČ

10 let
Zdeněk Axman VT Morava
Ladislav Havlíček VT Morava
Vlastimil Honemann VT Morava
Miroslav Horálek VT Morava
Jitka Jenišová VT Morava
Marcela Kacelová VT Morava
Jan Klíma VT Morava
Alena Krauterová VT Morava
Petr Kurfürst VT Morava
Iveta Mičunková VT Morava
Jiřina Nováková VT Morava
Blanka Rýznarová VT Morava
Tomáš Sedláček VT Morava
Jiří Slačík VT Morava
Lukáš Smékal VT Morava
Jaroslav Šimek VT Morava
Zdeněk Štěpán VT Morava
Petr Tloček VT Morava
Petr Turoň VT Morava
Jiří Walter VT Morava
Stanislav Waszek VT Morava
Vilém Žyla VT Morava
Emil Búš VT Nitra
Michal Hambalek VT Nitra
Vladimír Kisler VT Nitra
Miroslav Mihalka VT Nitra
Vladimír Palka VT Nitra
Vladimír Zimmermann VT Nitra
Aleš Kremla VT Teplice
Miloš Šilhavý VT Teplice

Josef Bulíček VT VČ
Václav Kotlas VT VČ
Josef Mrkos VT VČ

Životní jubilea

60 let
Jiří Hořejší VT Praha
Eva Christlová VT VČ

60 let
Anton Morvay VT Nitra
Milan Opath  VT Nitra
Pavol Pinke VT Nitra
Helena Stanová  VT Nitra
Štefan Vnučko VT Nitra
Josef Čihař VT Praha
Jaroslav Lepič VT Praha
Oldřich Pilař VT Praha
Roman Volevecký VT Praha
František Šedivý VT Teplice
Miroslav Adámek VT VČ
Vlastimil Huňáček VT VČ
Petr Pešava VT VČ
Zdeněk Švadlenka VT VČ
Václav Uher VT VČ
Jiří Vít VT VČ

55 let
Ondrej Danišík VT Nitra
Karol Fábry VT Nitra
František Lauro VT Nitra
Jozef Mihalovič VT Nitra
Štefan Paulis VT Nitra
Jiří Bryknar VT Praha

Pavel Glazar VT Praha
Miloslav Chaloupka VT Praha
Stanislav Rejzek VT Praha
Miroslav Šenolt VT Praha
Zdeněk Vítek st. VT Praha
Marko Hudec VT Services
Karel Freiberg VT Teplice
Jaromír Nový VT Teplice
Iva Panušková VT Teplice
Václav Soukup VT Teplice
Josef Háněl VT VČ
Dalibor Kratochvíl VT VČ
Jaroslav Kulhavý VT VČ
Zdeněk Smola VT VČ
Miloš Tesař VT VČ
František Štandera VT VČ
Josef Zelený VT VČ

50 let
Eduard Košťál VT Nitra
Milan Kováč VT Nitra
Anton Žáčik VT Nitra
Jitka Mesnerová VT Praha
Pavlína Mráčková VT Praha
Eva Naňová VT Services
Jiří Borský VT VČ
Petr Kolembář VT VČ
Emil Oravec 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

Vétéčko – interní časopis společnosti Veolia Transport ČR, a.s., šéfredaktor Pavel Novák – PAN Communications, redakční rada Ivo Novotný a 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.

Pojeďte s námi ZA ZÁŽITKY roku 2013. 


