
 

Autobusy Karlovy Vary obhájily loňské prvenství a staly se 

Dopravcem roku 2010 v Ústeckém kraji 

 

Karlovy Vary, 16. listopadu 2010 

Nejlepším dopravcem Ústeckého kraje v letošním roce zvolili cestující opět společnost 
Autobusy Karlovy Vary, a.s. Dopravce tak obhájil loňské prvenství. Cena byla letos vyhlášena 
již potřetí. 
 
Ocenění převzal 15. listopadu Zdeněk Suchan, ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary, 
z rukou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové. Předání ocenění nejlepším dopravcům 
proběhlo v rámci slavnostního večera v ústeckém Hotelu Vladimir.  
 
„Fakt, že jsme obhájili loňské prvenství, je pro mne potvrzením, že se snažíme nabízet kvalitní 
služby a cestující to ocenili. Navíc jsme letos zvítězili i ve vedlejší kategorii, ve které se 
hodnotilo pohodlí a čistota dopravních prostředků. Nešlo by to ale bez dobré průběžné 
spolupráce s Ústeckým krajem, za což jejím pracovníkům děkujeme,“ uvedl Zdeněk Suchan, 
ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary. 
 
Nezávislost ankety je zaručena tím, že o kvalitě dopravců hlasují samotní cestující. Anketu 
Dopravce roku vyhlašuje Krajský úřad Ústeckého kraje, který tímto způsobem usiluje o další 
zkvalitňování autobusové i železniční dopravy v kraji. 
 
Na dalším místě se ve druhém ročníku ankety Dopravce roku 2010 v Ústeckém kraji umístila  
společnost ČSAD Slaný a třetí příčka připadla Dopravnímu podniku měst Chomutova a 
Jirkova.  
 
V anketě letos odevzdalo svůj hlas více než 2500 cestujících, což je přibližně o pět set více 
než loni (1966 hlasů). Počet hlasujících a zájem o anketu tak každým rokem roste, při prvním 
ročníku v roce 2008 odevzdalo svůj hlas na 700 občanů.  
 
„Těší mě, že se do ankety o nejlepšího dopravce našeho kraje zapojuje stále více cestujících. 
Výsledky ankety jsou pro nás cennou informací o tom, jak se zlepšuje kvalita cestování v 
Ústeckém kraji, neboť z pětistupňové škály nedostal žádný z dopravců horší známku než 2,6, 
naproti tomu v roce 2009 dostal nejhorší dopravce známku 3,22,“ uvedla hejtmanka 
Ústeckého kraje Jan Vaňhová s tím, že nejvíce hlasů odevzdali cestující v Ústí nad Labem, 
nejméně v Teplicích. 
 



Z došlých platných hlasovacích lístků hejtmanka vylosovala deset výherců, kteří obdrží 
celoroční bezplatné jízdné a balíčky regionálních výrobků Ústeckého kraje. 
Přehled vítězů ankety Dopravce roku 2010: 
1. místo                                       Autobusy Karlovy Vary, a.s. (2009 1. místo) 
2. místo                                       ČSAD Slaný 
3. místo                                       Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s. 
 
O společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

Společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. je největší autobusový dopravce v Karlovarském Kraji. 

Obsluhuje celkem 102 autobusových linek, z toho 64 regionálních linek veřejné linkové dopravy v 

rámci Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje, 17 městských linek ve 3 provozech MHD v 

Karlovarském kraji (v Chebu, v Sokolově, v Aši), 8 dálkových linek a 3 přeshraniční linky, 5 linek 

zvláštní linkové dopravy a 5 linek cyklodopravy. Ve vlastnictví společnosti je v tuto chvíli 180 

autobusů sedmi značek. Společnost ročně přepraví přes 8 milionů osob a ujede téměř 9 milionů 

kilometrů. Více informací naleznete na www.autobusy-kv.cz. 

 
 

http://www.autobusy-kv.cz/

