
Dobrý den,  
 
mediální útoky na domácí výrobce jsou v České republice na denním pořádku. Ovšem síla demagogie, která zaznívá bez 
důkladné znalosti problematiky z článku na Aktualne.cz s názvem „Za tramvaje platí Praha každý rok zbytečně miliardu“ nás 
nutí reagovat. 
 
Ceny uvedené v tabulce článku neodpovídají realitě. Je třeba porovnávat ceny bez DPH a při podpisu kontraktu. Ve 
skutečnosti je objektivní porovnání následující:  
 

Tramvaje: ceny EUR Rozdíl oproti 

  m2 For City 

FORCITY ŠKODA 28 219 100,00% 

BERLIN 35 885 127,17% 

BRUSEL 32 326 114,55% 

KRAKOW 32 000 113,40% 

LINZ 32 608 115,55% 

TORONTO (204+400) 35 744 126,67% 

 

Zdroj: Stadtverkehr 1-2/11 (56.Jahrgang).  Nejprestižnější německy psaný oborový magazín. Cena tramvaje For City 

stanovená dle kurzu, platném v době podepsání kontraktu.   

 

Tvrzení o nižším opotřebení kolejí tramvají Flexity Berlin je nepravdivé, neboť tato tramvaj nemá, oproti škodovácké For City, 
otočné podvozky. Žádná z porovnávaných tramvají není plně technicky srovnatelná s unikátní For City, která je stoprocentně 
nízkopodlažní v kombinaci se všemi otočnými podvozky a zároveň je plně poháněná. Zmíněné technické řešení mimo jiné 
omezuje vliv neodpružených hmot, šetří kolejový svršek a vzhledem k absenci převodovek odpadá užití drahých olejů a 
údržba převodovek. Použitý systém má tedy výrazně pozitivní vliv na životní prostředí.  
 
Nevíme, proč autoři nazývají výběrové řízení za nepovedené. Není pravda, že dvě firmy byly z výběrového řízení vyloučeny, 
tyto dvě firmy nepodaly nabídku. Cenové porovnání uvedené výše, jednoznačně dokumentuje konkurenceschopnost 
tramvaje For City.  
V souvislosti s uvažovaným doplněním klimatizace pro cestující do tramvaje For City se s DP hl. m. Prahy o žádném 
navyšování ceny nejedná.  
 
Tramvaje ŠKODA 14T jsou běžně provozovány na všech kolejích DP hl. m. Prahy a mají řádně a závazně ověřený a schválený 
průjezdný profil. Tvrzení uvedené v článku, že mohou pouze na některé tratě je zcela mylné. Dojem o provozu pouze na 
některých tratích je zřejmě navozen tím, že vozidla jsou podle umístění ve vozovnách nasazována jen na vybrané linky.  
 
Není také pravda, že ŠKODA TRANSPORTATION neprorazila v evropské konkurenci. ŠKODA TRANSPORTATION do zahraničí 
dodala nebo má pod kontraktem více než 100 kusů tramvají do USA, Itálie, Polska a Lotyšska.  
 
Domníváme se, že autoři článku nejsou oprávněni posuzovat jednotlivé soutěže a porovnávat technické řešení nabízených 
tramvají a jejich cenu. Důkazem je tvrzení, že škodovácké tramvaje pro Wroclaw byly prodány za poloviční cenu oproti 
pražskému provedení. Cena tramvají byla srovnatelná a odpovídala konkrétnímu technickému zadání.   
 
Kupní smlouvu na dodávku 250 kusů tramvají pro DP hl. m. Prahy má prodlouženou záruční dobu a v současnosti jednáme 
s naším zákazníkem i o převzetí kompletního pozáručního servisu všech tramvají provozovaných dopravním podnikem.  
 
Zveřejňování podobně tendenčních a neověřených informací považujeme za neseriózní a neprofesionální přístup novinářů, 
který vážně poškozuje zájmy a dobré jméno skupiny ŠKODA TRANSPORTATION.  
 
Hezký den,  
 
Lubomíra Černá, tisková mluvčí  
ŠKODA TRANSPORTATION 
Tylova 1/57 
301 28 Plzeň 
mobil: 737 281 550 
tel.: 378 186 155 
e-mail: lubomira.cerna@skoda.cz  


