
Když jsme vás naposledy po-
žádali o rozhovor, ve městě 

ještě nestál nový dopravní termi-
nál a ani firma CZ LOKO nemohla 
pomýšlet na dvoumiliardové tržby 
jako letos. Co vás víc těší: roz-
voj města nebo růst téhle největ-
ší místní firmy?
Upřímně musím říct, že mne těší 
obě věci stejným způsobem. Každá 
z nich má jiný dopad do infrastruk-
tury makroekonomiky města, a pro-
to mi dělají stejnou radost. Pod-
statné je, že tyto změny jdou ruku 
v ruce a zapadají do mozaiky bu-
dování celého města a věřím, že 
i snazšího života našich občanů.

Zůstaňme ještě u města - 
co pokládáte za jeho největ-

ší úspěch? A co byste rád ještě 
do konce tohoto volebního obdo-
bí vyřešil?
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CZ LOKO
Obchodní ředitelé 
Josef Gulyás a Josef Červený 
o situaci na trzích ve střední 
a východní Evropě 6

Fotoreportáž 
z moskevské premiéry 
lokomotivy TMX 001 / 6 4

Česká Třebová: 
Poslední 
čtvrtletí bude 
hektické 

?

Druhá výrobní hala ETS 
se už staví. Hotova má 
být do konce října

Jaroslav Zedník, starosta České Třebové v rozhovoru o vzájemné spolupráci říká: 

Firma CZ LOKO je jedním z našich nejlepších partnerů
Už je to pomalu dva roky, co jsme na tomto místě hovořili se sta-
rostou České Třebové Jaroslavem Zedníkem. Nyní jsme ho o roz-
hovor požádali opět. 

Za největší úspěch považuji, že se 
dynamika rozvoje města neustále 
zvyšuje. Máme toho na řešení ješ-
tě mnoho, ale každá investiční akce 
musí mít i krytý finanční rozpočet. 
Tím chci říct, že některé věci ne-
jsou jen o mém přání, ale i o cel-
kové finanční realitě našeho státu, 
potažmo města. Proto bych ani ne-
rad uváděl suchý výčet akcí, které 
máme připraveny.

Sledujete rozvoj CZ LOKO, kte-
ré zde nedávno koupilo „roz-

vojové“ pozemky a nyní dostavu-
je další dvě výrobní haly?
Vývoj CZ LOKO je pro mne velmi 
potěšitelné sledovat. Pamatuji do-
by, kdy tato významná firma také 
v České Třebové nemusela zůstat. 
Dynamický rozvoj firmy pod názvem 
CZ LOKO je patrný, a chtěl bych 
popřát nejen té vaší, ale i ostatním 

firmám v České Třebové, aby se 
jim na nelehkém poli byznysu daři-
lo podobně jako právě CZ LOKO: 

Má z toho město, vedle růs-
tu počtu zaměstnanců, nějaký 

prospěch? 
Samozřejmě zaměstnanost je jed-
nou z priorit. Tím, že lidé ma-
jí ve městě zaměstnání a doká-
žou si vydělat finanční prostředky, 

jsou schopni se ve městě usadit. 
A tím, že ve městě utrácejí své pení-
ze, stabilizují živnostenský stav, kte-
rý poskytuje služby. Tím, že máme 
ve městě prosperující firmu, máme 
samozřejmě i větší daňovou výtěž-
nost a můžeme si dovolit víc inves-
tovat do městské infrastruktury.

Jaké je vůbec CZ LOKO pro 
město partnerem? Kam byste 

rád současnou spolupráci posunul?
CZ LOKO je jedním z nejlepších 
partnerů ve spolupráci s městem. 
Je potřeba vyzvednout, že přeroz-
děluje na základě svého výběru 
250 tisíc korun do mládežnického 
sportu. Samozřejmě je mnoho mož-
ností, jak spolupráci ještě rozšiřo-
vat. Ať už jde o výměnu informa-
cí, společné projekty, ale to vychází 
vždy jak z finančních možností, tak 
i podnikatelských potřeb obou part-
nerských stran. A já jsem, na zákla-
dě svých osobních zkušeností, pev-
ně přesvědčen, že nás tento rozvoj 
v budoucnu čeká.

Jaroslav Zedník

?

?

?

?

Moskva  Šestinápravová lokomo-
tiva je výsledkem česko - ruského 
projektu modernizace a výroby 
nové diesel-elektrické lokomoti-
vy, vycházející z původní ruské 
řady TEM. Inovativní systém je 
postaven na výrobě stavebnico-
vých prvků v českých závodech 
CZ LOKO a následné montáži 
a oživování lokomotiv v závodech 
Transmašholdingu, který je dru-
hým partnerem projektu.
„V příštím roce nás čeká zkušeb-
ní série a pak by se už mělo 
jednat o pravidelné dodávky 
v desítkách kusů ročně. Ty bu-
dou postupně nahrazovat starou 

Lokomotivy TMX měly premiéru v Moskvě a chystají se na ruské tratě
Akciová společnost CZ LOKO za-
psala do své historie další význam-
ný počin. Na zářijovém specializo-
vaném mezinárodním železničním 
veletrhu EXPO 1520 v Moskvě - 
Ščerbince představila novou loko-
motivu TMX 001, na jejíž premiéru 
se přišel podívat i prezident Rossij-
skoj Železnoj Dorogi. 

lokomotivu TEM 18,“ vysvětluje 
generální ředitel Josef Bárta.
Nová lokomotiva sloužící k mani-
pulaci a přepravě těžkých nákla-
dů má výrazně vyšší výkon a její 
provozní náklady jsou zhruba 
na 67 procentech té původní. 
Úspory jsou znatelné a zákazní-
kům při jejím pořízení proto při-
nese velmi zajímavou dobu ná-
vratnosti. „Když se zde uchytíme, 
pak to bude práce na mnoho let 
dopředu. Ale znamená to samo-
zřejmě přicházet s dalšími inova-
cemi a novými produkty,“ pozna-
menal Josef Bárta. 
CZ LOKO proto bude muset po-
stupné zvyšovat výrobu kompo-
nentů, což nejde ze dne na den. 
Projeví se to už v roce 2012 
a hlavně pak 2013. Další práci 
to přinese především do Jihlavy, 
kde se už staví nová hala pro 
sériovou výrobu, ale i do České 
Třebové, kde se připravuje mo-
torová část. 

(Další informace na straně 3 a 6) 

Česká Třebová  „V době ekonomic-

ké krize jde o nesporný obchodní 

úspěch, na němž jsme dlouhodobě 

pracovali,“ uvedl generální ředitel 

Lotyšské státní dráhy vsadily na spolupráci s CZ LOKO
Lotyšsko se stalo další členskou zemi Evropské unie, v níž se akcio-
vá společnost CZ LOKO dokázala obchodně prosadit. Státní železni-
ce Latvijas dzelzceļš (LDz) si u ní objednala modernizaci 13 lokomo-
tiv ČME 3. Hodnota kontraktu se pohybuje kolem 300 miliónů korun. 

Josef Bárta. Firmě k němu pomoh-

ly nejen reference ze sousední Litvy, 

ale i pilotní modernizace první loko-

motivy ČME 3 lotyšských železnic, 

která se slavnostně předávala kon-
cem září. Lokomotivy ČME 3 jsou ur-
čeny pro těžký posun a po moderni-
zaci dopravci získávají nejmodernější 
lokomotivu plnou elektronických za-
řízení. V Lotyšsku je osazena moto-
rem Catepillar 3512C. 
Do sousední Litvy CZ LOKO už tam-
ním státním železnicím takto dodalo 

přes 20 lokomotiv. V rovněž sou-
sedním Bělorusku nyní běží kon-
trakt na dodávku 49 těchto strojů, 
z nichž 12 jich bude dodáno letos. 
Díky úspěchu na postsovětských 
trzích se letos export lokomotiv 
CZ LOKO proti loňsku zvýší o sto 
procent. 

(Další informace rovněž na str. 3) 

Výrobním ředitelem 
je od září 
Martin Malík
Novým výrobním ředitelem ak-
ciové společnosti CZ LOKO se 
od 1. září stal 
Martin Ma-
lík. Ten od ro-
ku 2006 vedl 
firemní servis 
kolejových vo-
zidel v Mos-
tě. Od letošní-
ho února pak 
převzal říze-
ní nového provozu Sériová výro-
ba v Jihlavě. Ve funkci výrobního 
ředitele nahradil Petra Jíšu, který 
tento post opustil ze zdravotních 
důvodů a ve společnosti dál pů-
sobí v obchodním týmu.
Nástupcem Martina Malíka v čele 
jihlavského provozu Sériová výro-
ba se stal Vlastimil Budař. 
Personální změna nastala i na po-
stě vedoucího obchodního oddě-
lení pro Střední Evropu, které no-
vě vede Jaroslav Plhák. 

Na snímku zleva Josef Červený, obchodní ředitel CZ LOKO pro východní Evropu, Josef Bárta, generální ředitel CZ LO-
KO, Sergejus Grečukas, generální ředitel společnosti Transmašholding Baltia a Valentas Stadalnikas, generální ředitel 
VLRD Vilnius (UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas).
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Nový výrobek akciové společnosti 
CZ LOKO, motorový univerzální vozík 
MUV 74, získal zlatou medaili na me-
zinárodní výstavě výrobků a služeb 
pro potřeby železnice ŽEL-RAIL 2011 
ve slovenských Vrútkách. 
V říjnu se speciální drážní vozidlo 
MUV 74, určené pro traťové hospo-
dářství, představí v Polsku na želez-
ničním veletrhu v Gdaňsku.

Zlato pro MUV 74

(Více na straně 2)
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Akciová společnost CZ LO-
KO se v červnu představila 
na prvním ročníku mezinárod-
ního veletrhu energetiky, prů-
myslu a hornictví ENERGY, IN-
DUSTRY, MINING, který se 
konal v Tuzle.
Právě Bosna a Hercegovina 
je jednou z balkánských ze-
mí, v nichž se očekává rozvoj 
místní energetiky a těžby ne-
rostů. Proto jsme zde předsta-
vili svou produkci v konkuren-
ci firem z dalších sedmi zemí.

Veletržní premiéra 
v Bosně 
a Hercegovině 

Akciová společnost CZ LOKO pro-
šla úspěšně zákaznickým auditem 
Správy železniční dopravní cesty. 
Ta následně firmě v srpnu uděli-
la Osvědčení o technické způsobi-
losti dodavatele. V jeho rámci byla 
schválena technická dokumentace 
pro železniční kolejová vozidla. 

Zákaznický audit
přinesl osvědčení

Nymburk  Pro udržení a posílení 
obchodních aktivit CZ LOKO na tr-
hu střední Evropy, je naprosto ne-
zbytné rozšiřovat komplexnost na-
šich služeb. A to nejen v oblasti 
portfolia našich výrobků jako je vý-
voj nových lokomotiv, vstup na trh 
speciálních vozidel nebo moder-
nizací elektrických lokomotiv, ale 
i v oblastech servisu, legislativy 
a interoperability. 
Bez toho, aby naše nová a moder-
nizovaná vozidla byla schopna za-
jišťovat vozbu na území Česka, Slo-
venska, ale také v Maďarsku, Polsku 
a na Balkáně, nemáme prostě šan-
ci na úspěch. 
V této chvíli mohu konstatovat, že ně-
které z vytyčených cílů se už daří pl-
nit. Ať už to byla úspěšná obhajo-
ba dlouhodobých výběrových řízení 
na opravy a modernizace pro sku-
piny AWT a UNIPETROL DOPRAVA, 

Nová doba nese nové nároky a konkurence se přitvrzuje
nebo „dobývání nových území“ na tr-
hu speciálních vozidel, kde máme 
uzavřený kontrakt na komplexní mo-
dernizaci 10 kusů MVTV 2 se stát-
ní organizací Správa železniční do-
pravní cesty, dokončenou komplexní 
modernizaci vozidla SVP 60 a vývoj 
a výrobu nového vo-
zidla MUV 74. Rov-
něž se nám podařilo 
uzavřít pro budouc-
nost naprosto zásad-
ní kontrakt s ČD, a.s. 
na modernizaci 17 
elektrických lokomotiv řady 163 a 363 
pro komunikaci s řídícím vozem řa-
dy 961, který v současné době rea-
lizujeme společně s MSV Elektronika 
a ČMŽO Přerov a předáváme první 
lokomotivy do provozu. Na tomto mís-
tě chci proto poděkovat všem, kteří 
se na realizaci tohoto projektu podíle-
jí. I když to, samozřejmě, občas bolí. 

V příštích měsících nás čeká za-
hájení výroby nové „lokomotivní ro-
diny“ CZ LOKO v novém designu. 
Stavba prototypu lokomotivy řady 
744 v České Třebové už začala. 
Po ní bude následovat stavba lo-
komotiv řady 753.7 (III. generace). 

Dalším novým pro-
jektem je komplex-
ní modernizace lo-
komotiv řady 714 se 
CNG pohonem. Pře-
devším nás ale če-
kají zásadní výbě-

rová řízení na periodické opravy 
motorových a elektrických lokomo-
tiv pro České dráhy na další čtyři 
roky a také výběrové řízení na mo-
dernizaci lokomotiv řady 742 pro 
ČD Cargo.

Josef Gulyás,
obchodní ředitel pro střední Evropu

Trh ve střední 
Evropě

Josef Gulyás

Akciová společnost CZ LOKO pro-
vede komplexní modernizaci mon-
tážních vozů trakčního vedení MVTV 
2 pro státní organizaci Správa že-
lezniční dopravní cesty. Rozhod-
lo o tom veřejné výběrové řízení. 
Smlouva byla podepsána v září. 
Během 30 měsíců bude moderni-
zováno celkem deset těchto vozi-
del, určených pro údržbu a opravy 
trakčních vedení. 
„Jde o veliký úspěch, protože se 
jedná o rozšíření portfolia moderni-
zací speciálních vozidel o vozidla 
určená na údržbu trolejových vede-
ní. To nám bezesporu poslouží při 
dalších obchodních jednáních nejen 
v tuzemsku, ale i v zahraničí,“ uvedl 
generální ředitel Josef Bárta. 

Vyroste místo nevyužitého zednické-
ho skladu (na snímku), který se ješ-
tě do konce letošního roku přestaví. 
Opraví se a natřou stěny, položí se no-
vá podlaha, postaví regálový systém 
v celém půdorysu objektu. Součástí 
skladu bude elektrický vysokozdvižný 
vozík a buňka pro obsluhu. 

Vznikne sklad 
demontovaných dílů 
lokomotiv 

Deset montážních 
vozů MVTV 2 
pro SŽDC

V Nymburku vzniklo 
nové firemní 
parkoviště 
Nymburk  Za necelé dva měsíce 
vzniklo u nymburské provozovny CZ 
LOKO nové firemní parkoviště .„Stav-
ba byla součástí dlouhodobého pro-
gramu modernizace celého objektu 
CZ LOKO a jeho okolí,“ říká Pa-
vel Pokorný, správce majetku firmy 
v Nymburku. Díky ní vzniklo 12 no-
vých míst mimo areál, včetně stá-
ní pro tělesně postižené. Uvnitř are-
álu se počet míst rozšířil o pět na 
25. Především však došlo ke zjedno-
dušení parkování, které dříve při za-
jíždění do dvou zadních řad nebylo 
často jednoduché. Zároveň se oddě-
lilo parkoviště od komunikace spoju-
jící ulici Drahelická s areálem firmy 
RABAT a zvýšila se jeho ochrana mi-
mo pracovní dobu. 
Parkoviště je vybaveno vjezdovou 
bránou a vjezdovou závorou na dál-
kové ovládání a hlídá ho venkovní 
kamera. Ovladač bude mít každé vo-
zidlo, mající oprávnění zde parkovat.

Česká Třebová  Když pak Stavební 
úřad 1. července vystavil „Povolení 
k předčasnému užívání části stav-
by“, přestěhovaly se provozy ležící 
v místě druhé etapy. Staré objekty 
se zdemolovaly a v srpnu Agrostav 
zahájil pilotáž, montáž železobeto-
nového skeletu, ocelové konstrukce 
a střechy. V září se už pracovalo 
na základech pod stroje a zařízení, 
objekt se začal oplášťovat, instalo-
valy se jeřábové dráhy a pokládala 
kanalizace. Zatím vše probíhá pod-
le harmonogramu a smlouvy.
„Je třeba poděkovat zaměstnan-
cům navijárny a cívkárny za to, jak 
snášejí různá provizória, které stav-
ba druhé etapy přináší,“ říká Ra-
dovan Stránský, vedoucí oddělení 
investic a správy majetku. „Stav-
ba mimo „zelenou louku“ má mno-
há úskalí, která se řeší „za běhu“. 
Je to náročné na koordinaci a udr-
žení finančního rámce. Rozhodová-
ní musí být rychlé a pokud možno 
správné, protože stavba chyby ne-

Na první etapu výstavby bylo 21 týdnů, na druhou už pouze 16
První výrobní hala elektrických to-
čivých strojů už je částečně v pro-
vozu, druhá se staví. Tempo je 
to opravdu úctyhodné. Zatímco 
na první etapu se i s demolicemi 
plánovalo 21 týdnů (a skončila s tý-
denním předstihem), na druhou už 
jen 16 týdnů. 

odpouští. Díky nasazení schopného 
stavbyvedoucího se nám daří pro-
blémy řešit či eliminovat. Další opo-
rou je i dobrý stavební dozor, který 
„hlídá“ technologii, kvalitu a finan-
ce,“ poznamenává Stránský. Proto 
věří, že k 30. říjnu bude hala hoto-

va, předána a začne montáž tech-
nologií. Na ně je vyčleněn listopad 
a prosinec. 
Půjde především o montážní a de-
montážní pracoviště, zkušebnu, vy-
fukovací, mycí a sušící boxy, lakov-
nu se sušárnou, mostové a otočné 

Druhá výrobní hala už roste

jeřáby, velkou vyvažovačku, sklado-
vací systém a další stroje a zaříze-
ní. Kolaudace by měla proběhnout 
tak, aby byl objekt do konce ro-
ku uveden do zkušebního provozu 
a po novém roce se výroba už na-
stěhovala do nových prostor. 

Ze Slovenska si modernizovaný 
MUV 74 přivezl zlatou medaili

Se zlatou medailí pro motorový univerzální vozík MUV 74.001 se vrátila akciová společnost 
CZ LOKO z 11. ročníku mezinárodní výstavy výrobků a služeb pro železnici a dopravu ŽEL-RAIL 
2011, která se konala v září ve Vrútkách. Nové drážní vozidlo je vybaveno motorem Caterpillar 
o výkonu 106 kW. Cílem je zvýšit jeho rychlost na 70 km za hodinu. Na snímku MUV 74.001 
ve Vrútkách. 



O těchto úspěšných moderni-
zacích se obecně ví, že zatím-

co vše nad hlavním rámem je nové, 
podvozek a rám zůstávají původní. 
Platí to ale doslova? 
Pravda to je opravdu jen částečná. 
U lokomotiv ČME 3 se rekonstruu-
je uložení podvozku a skříně vozidla. 
Zjednodušeně řečeno, původní řešení 
ČKD se odstraní, „upálí“ a nahrazuje 
se novým řešením CZ LOKO na prin-
cipu gumo-pryžových sloupků. Poprvé 
jsme ho provedli v roce 2001, kdy se 
modernizovala první lokomotiva.
Ale i hlavní rám, byť zůstává původ-
ní, se upravuje podle typu hnacího 
soustrojí. Ta jsou dvojího provedení: 
základní 1000 kilowatt, to je osmivál-
cový motor, nebo 1500 kilowatt, což 
je dvanáctiválcový motor.

Proč se nemění podvozek 
a hlavní rám? 

Úspěch našich modernizací je po-
staven nejen na silném know how 
a technických parametrech a vý-
konu lokomotivy, ale samozřejmě 
i na její ceně. Nový rám a podvoz-
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Vedoucí oddělení výzkumu a vývoje Jan Kopal o práci svého týmu říká: 

Odjakživa platí, že podvozek dělá lokomotivu, podobně jako šaty člověka
Modernizace lokomotiv ČME 3, s nimiž akciová společnost CZ 
LOKO slaví úspěch na východních trzích, je také výsledkem práce 
oddělení výzkumu a vývoje. Jeho vedoucím je Jan Kopal, s nímž 
jsme hovořili v Nymburku.

ky by stály víc o milióny korun a co 
víc, vozidlo by se muselo schvalo-
vat jako nový výrobek. A to by pro 
dopravce znamenalo další náklady. 

Co pokládáte za největší zásah 
do hlavního rámu? 

Tím je uložení hnacího agregátu. Mo-
tor spojený s generátorem je uložený 
do rámu zhruba 250 milimetrů. Proto 
se všechny příčky, které tu byly pro 
původní motor, musí nahradit novými. 
Pod hnacím soustrojím, což původní 
lokomotivy neměly, se dnes dosazu-
je „ekovana“ pro případné zachyce-
ní uniklých provozních kapalin. Ať už 
chladících nebo olejů...

V čem je nejvyšší přidaná hod-
nota nebo jak se kdysi říkalo 

„fištrón“? 
My na podvozek nesaháme, ale mění-
me pouze systém uložení skříně. Tím 
dokážeme, že lokomotiva má při prů-
jezdu obloukem výrazně menší odpor 
natočení podvozku. První dvojkolí se 
při průjezdu oblouky nechce natáčet, 
protože si drží přímý směr. Dáme-li 

pryžové vypružení na skříň, podvozku 
to neklade při natáčení takový odpor. 
Výsledkem pak je jak menší opotře-
bení kolejového svršku, tak vlastních 
dvojkolí, i jízda na lokomotivě je pří-
jemnější, „měkčí“. Odjakživa platí, že 
podvozek dělá lokomotivu. 

Má tohle řešení dopad i do efek-
tivnějšího provozu lokomotivy? 

Staré závěskové uložení se muse-
lo často mazat, naše řešení je bez-
údržbové. Pryžové segmenty se tak 
mění jen, když se pryž po dlouhém 
čase unaví. 

Co lze ještě u ČME 3 zlepšovat, 
zdokonalovat? 

Třeba by bylo možné lépe uložit 
trakční motor, ale to už je investič-
ně někde jinde a pro zákazníka by 
to nejspíš nebylo finančně zajímavé. 

Co jiné lokomotivy? 
Kolegové, kteří pracují na vý-

chodních projektech lokomotiv, 
zvládli náročnou úpravu podvozků 
a rámů lokomotiv ČME3 a rámů lo-
komotiv TMX, které se v zahraničí 
provádějí podle naší dokumentace. 
Úplnou novinkou je pak námi vyvi-
nutý podvozek pro novou lokomotivu 
744.0. A samozřejmě pracujeme dál 
- třeba na pojezdu dvounápravové 
lokomotivy s asynchronním přeno-
sem výkonu pro rozchod 1520 mm. 
 

V čem je podvozek na asyn-
chronní lokomotivu 744 jiný? 

Je tu určitá, i když minimální, ná-
vaznost na předchozí dvounápravo-
vou lokomotivu starší generace, ale 
jiné je vedení dvojkolí, nové dvojko-
lí, jiný typ brzdy - dříve byly špalí-
kové, nyní jsou kotoučové. Jiné je 
tlumení, jiný systém vypružení, nový 
rám podvozku, je to nová generace. 
O asynchronních trakčních motorech 
ani nemluvě. Člověk snadno pozná 

dvounápravovou, čtyřnápravovou lo-
komotivu, ale už nepozná právě tu 
přidanou hodnotu nového podvozku, 
kterou docení až odborná veřejnost. 

Jaké jsou vůbec trendy u pod-
vozků? Čekáte nějakou radikál-

ní změnu? 
Opustíme-li magnetické polštáře 
a přidržíme se konvenční železnice 
„kolo - kolejnice“, pak nic převratné-
ho nečekejme. Všechno je dost po-
dobné - mění se jen materiál, hledá 
se řešení jak tlumit kolo vůči disku 
pryžovými segmenty a tak podob-
ně. Všechno to je o tom, že želez-
niční aplikace inovací jsou finanč-
ně i administrativně velmi náročné. 
Musí se třeba schvalovat i jednotli-
vé dílčí komponenty a je to drahé. 
Trendem jsou proto efektivní, ekono-
mická řešení, i když takové standar-
dizace jako u železničních vagónů, 
kde jsou běžné a přirozené, se u lo-
komotiv jen těžce dosahuji. 
Už proto, že lokomotivy se liší rych-
lostí, silou, výkonem, hmotností. Klí-
čový je proto vhodně zvolený po-
měr cena - výkon. A ie zřejmé, že 
spotřebitel chce cenu co nejnižší 
a komfort a výkon co nejvyšší...

(Pokračování na str. 5)

Jan Kopal
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Jste spokojen? 
Určitě. Jsem ale realista a nadše-

ní nepodléhám. Já za tím vidím zhru-
ba 13 let práce. Díky ní nyní sklízíme, 
co jsme někdy v roce 1998 zaseli. 
Východoevropský trh má totiž dlou-
hou reakční dobu. I když je pravdou, 
že nebýt světové ekonomické krize, 
zřejmě bychom toho, o čem teď mlu-
víme, dosáhli už o dva, tři roky dříve. 
Firmy měly problémy s financováním 
a těžko se v době, která destabilizo-
vala banky, dostávaly k úvěrům. 

Říkáte, co jsme zaseli. Ale ani 
CZ LOKO nestagnovalo. 

To by ani nešlo. Stále se musí pra-
covat na nových projektech, připra-
vovat další certifikace a schvalovací 
procesy. Nicméně základní myšlen-
ka vznikla právě koncem 90. let, kdy 
jsme věděli, že lokomotiva označova-
ná na východě jako ČME 3, a těch 
bylo v jedné sérii vyrobeno asi 7500, 
bude během pár let ve stavu, že se 
buď sešrotuje, nebo zmodernizuje. 
Kdybychom čekali, až tato doba na-
stane, nikam bychom se nedostali. 

Jenomže jste nečekali...
Právě proto mluvím o sklízení ovo-

ce, které by nemělo jen tak skončit. 
Máme totiž za sebou reference a vý-
robek, který je srovnatelný se světo-
vou konkurencí, ale, právě díky mo-
dernizacím, za mnohem lepší cenu. 

Proč jste uspěli třeba v Litvě a Lo-
tyšsku, ale v Estonsku už ne? 

V Litvě nám pomohlo, že se stát-
ní železnice chtěla oddělit od ruské 
produkce, na níž byla ze sovětských 

Obchodní ředitel pro východoevropské trhy Josef Červený k novým kontraktům říká: 

Do Ruska jsme se dostali i díky mocnému spojenci Transmašholdingu
Nové kontrakty v Lotyšsku a v Rusku, spolu s těmi podepsaný-
mi loni, ale realizovanými letos, pomohou k tomu, že letošní ex-
port společnosti CZ LOKO vzroste o plných sto procent. Zhruba ze 
300 na 600 milionů korun. Pokud jde o postsovětské státy, spadají-
cí do kompetence obchodního ředitele pro východoevropské země 
Josefa Červeného, jde letos o 28 lokomotiv. 

dob navázaná. Trh je ale obecně 
konzervativní. Nemáte-li reference 
a co ukázat, nikdo vám nevěří, i kdy-
byste měl desetkrát skvělý projekt. My 
přišli s novým „čmelákem“ a ten sku-
tečně výsledky má. Dopravcům do-
káže ušetřit spousty peněz. Z Litvy, 
kde jsme už zmodernizovali 22 ČME3 
a nyní končí třináctá nová lokomoti-
va TMX 002, do konce roku jich bu-
de celkem 19, jsme se pak vydali 
do Lotyšska a Běloruska. Běloruská 
železnice své problémy řešila systé-
mově, uzavřela s námi kontrakt na 49 
lokomotiv, z nichž 13 předáme letos 
a na další máme ještě tři roky. Lotyš-
ská železnice čekala a řešila financo-
vání. Teď v září jsme jí předali prv-
ní modernizovanou lokomotivu ČME3 
a na dalších 13 máme podepsaný 
kontrakt za zhruba 300 miliónů korun. 

A Estonsko? 
To je úplně jiný případ. S partne-

rem Transmašholdingem jsme se zú-
častnili výběrového řízení, které pak 
vyhrála čínská firma. Transmašhol-
ding se ale proti výsledkům odvolal 
k soudu, protože podle našeho spo-
lečného názoru nebyla pravidla sou-
těže dodržena. Podobný proces je 
i na Ukrajině. Tam jsme vyhráli my. 
Všude jsme se přitom přesvědčili, že 
naše technické řešení modernizace 
ČME 3 je na úrovni a pro zdejší že-
lezniční dopravce velmi vhodné. 

Zmínil jste čínské výrobce lo-
komotiv. Máme se jich obávat? 

Číňané na tento trh nastupují od vý-
chodu a dříve nebo později se ob-
jeví jak v Rusku, tak v Evropě. Před 

šesti lety jsem jejich zástupce viděl 
v Berlíně na prestižním železničář-
ském veletrhu poprvé. Před dvěma 
lety zde vystavovali spolu s Ko-
rejci a loni už to byl masový útok 
na rychlovlaky, což jsou kopie větši-
nou evropské techniky.

Čeká to i CZ LOKO? 
Nemyslím si, že ve světě jsme 

tak velkou firmou, aby nás Číňané ko-
pírovali. Jsme na pokraji železničního 
byznysu, protože posunovací lokomo-
tivy jsou v pozadí, zatímco prim hrají 
velké traťové lokomotivy. Posunovací 
lokomotivy představují segment, který 
lze relativně rychle zvládnout, a pro-
to je podle mne jen otázkou času, 
kdy přijdou se stejnou koncepcí ja-
ko my. Zároveň ale mají jednu obrov-

skou výhodu - přebytek peněz. Po-
skytují levné úvěry, prakticky dávají 
peníze zadarmo. Pro mnohé uživa-
tele to je velmi lákavé. Poprvé jsme 
se s tím setkali v Turkmenistánu, kde 
si místní železnice koupila čínské lo-
komotivy, které byly komplet levnější 
než jen naše pakety. Pravda, několik 
let to zprovozňovali, měli problémy, 
ale systém byl nastaven - a nejspíš 
funguje. I když lokomotivy nejsou tak 
kvalitní, zákazník je spokojen. 

Teď měla v Moskvě premiéru no-
vá lokomotiva TMX určená pro 

ruské železnice. Co od ní očekáváte? 
Práci na několik let, úspěch... V Litvě 
je tato řada označena jako TMX 002 
a už jsme zde letos předali třináct 
kusů, do konce roku jich bude de-

vatenáct. Chci tím říct, že ten projekt 
postavený na ruské lokomotivě TEM 
18 je životaschopný. Pro ruský trh 
jsme připravili řadu TMX 001, která 
teď končí certifikaci státní Rossijskoj 
Železnoj Dorogi. To je asi vrchol, kte-
rý lze na východě dosáhnout. 

Proč vrchol?
Větší železnice na světě neexistu-

je. Dlužno ale dodat, že bez našeho 
partnera, Transmašholdingu, bychom 
to měli mnohem těžší. V Rusku mu-
síte mít mocného spojence, který se 
zde umí pohybovat a pomůže překo-
nat byrokratickou ochranu trhu. To se 
povedlo. Jinak se obávám, že šance 
malé české firmy by tu byly nulové. 

Jak dlouho příprava projektu tr-
vala? Kde se TMX uplatní? 

K prvnímu projektu, připravenému 
pro zkušební výrobu, jsme se dosta-
li po tříleté spolupráci. A pokud jde 
o uplatnění, pak šestinápravová TMX 
může nahradit ČME 3 na těžkém 
posunu. Takže seřaďovací nádraží, 
vlečky, průmyslové areály, doly. 

Co vás teď čeká? 
Jako vždy práce. V příštím ro-

ce budeme pro Rusko dělat první 
zkušební sérii a zároveň pokračo-
vat v plnění kontraktů do Běloruska, 
Litvy, Lotyšska. V Rusku přitom ne-
chceme zůstat jen u jednoho typu, 
proto připravujeme dvou a čtyřná-
pravové lokomotivy vhodné pro to-
to území. Navíc je v Rusku čtyři ti-
síce lokomotiv ČME3, které nedávají 
spát prakticky celému světu. Tako-
vé množství lokomotiv jednoho typu 
není totiž v žádné jiné zemi. Pokud 
někdo rozhodne, že se budou mo-
dernizovat na základě takového pro-
jektu, je práce na mnoho let. Proto 
se jim věnují Američané stejně ja-
ko Němci. Věříme v životaschopnost 
našeho projektu. Zatím je to ale boj.

Josef Červený
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Česká Třebová  Lidé v dílnách 
i kancelářích o tom vědí, a je jim 
jasné, že všechnu práci zvládnout 
bude znamenat dát něco navíc. 
Hlavně čas, přijít na mimořádnou 
směnu i v sobotu. Někteří říkají, že 
přidat v době, kdy jsou celý rok vý-
kony přes sto procent, bude těžké 
a třeba si i od srdce zabrblají a ne-
mají moc chuť se na tohle téma ba-
vit. Ale i jim je jasné, že práci za ně 
nikdo jiný neudělá. 
To parťák z podvozků Pavel Kolář se 
tématu nevyhýbá. „Rozhodující bude, 
jak bude připravena práce. Na pod-
vozcích to máme přeci jen trochu 
jednodušší než na montovně. Tam to 
budou mít chlapi mnohem horší. Po-
čítám, že minimálně každý druhý ví-
kend budeme trávit v práci,“ říká. 
Plynulost práce pokládají za předpo-
klad úspěchu všichni. Na extrémně 
složité období se už dlouho připra-

Česká Třebová  Sestěhovala se sem 
cívkárna a navíjárna, vše doplnila 
zcela nová zkušebna, je tu řada no-
vých strojů jako impregnace, vodo-
rovná vyvrtávačka nebo vyvažovač-
ka, ale technologické celky se musí 
ještě postupně provázat. A na to je 
ještě čas. Vždyť se v sousedství staví 
ještě další výrobní hala. Už teď je ale 
vidět, že v CZ LOKO vyrostlo zázemí 
pro skutečně moderní výrobu. 
Zastavme se na několika místech.

Vyvrtávačka za milióny 
V rohu stojí vyvrtávačka, zatím 
na opravy statorů pro trakční mo-
tory TE015. Později ale určitě i pro 
širší využití při přesném obrábění 
velkých celků kolejových vozidel. 
Jde zřejmě o to nejmodernější, co 
je na trhu k mání. Taková ve více 
než sto šedesátileté historii fir-
my nebyla. Má svůj řídicí systém, 
do něhož se píše program pomocí 
číslic a písmen. Určí se tak hloubka 
třísky, pohyb nástrojů, prostě celá 
operace. Zatímco dosud se měřilo 
na setiny, nyní na tisíciny. Nakonec 
cena, přes deset miliónů korun bez 
nástrojů a přídavných zařízení, mlu-
ví sama za sebe. 
„Měl jsem před tím strojem dost 
velký respekt. Celý život dělám ma-
nuálně a vím, že mě tam nemůže 
nic překvapit. Vždy si nějak pomo-

První hala elektrických točivých strojů už postupně ožívá 
Také vás to láká nahlédnout do nové haly elektrických točivých strojů? Tak pojďme. Na první po-
hled je zřejmé, že provoz tu je zatím provizorní. Všechno se odlaďuje, usazuje, zkouší. „Je to teď ta-
kové živé,“ poznamenává výstižně normovač Ladislav Vyhlídal, pověřený spolupracovat při zavádě-
ní technologií oprav vinutí trakčního motoru FIR pro lokomotivy elektrické trakce. 

hu. Tady se člověk musí opravdu 
spolehnout jen na program. Stojíte 
za „bednou“ a nic neovlivníte. Je 
to o zvyku,“ dělí se o první po-
city zkušený nástrojař Pavel Žaba 
z trakčních motorů, kde dělá kotvy. 
„Je mi pětapadesát a je to opravdu 
velký přechod,“ dodává. 
To o generaci mladší soustružník 
a zámečník Miloš Kopřiva z kolovky 
je ve svém živlu. Vyučil se mecha-

nikem - seřizovačem CNC obrábě-
ní a k téhle práci má logicky blíž. 
Nepřekvapí, když říká, že se na ni 
těší, i když je hodně zodpovědná. 
Však se také stroj dva týdny odla-
ďoval od rána do večera a jeho ob-
sluha absolvovala týdenní odborné 
školení v Mladé Boleslavi. 
„Práci kupujeme. Když si ji sami 
uděláme, zaměstnáme své lidi 
a ještě přitom dosáhneme velké 

přidané hodnoty,“ dodává Anton 
Bajer, starající se o návrhy a kon-
strukci výrobních přípravků. 

Dvojčata u impregnace 
Když se dvojčata Petr a Pavel Pric-
ký vedle sebe postaví, těžko je 
rozeznáte. Petr je vedoucím čety 
a Pavel dělníkem navíjárny, kde 
se převíjejí kotvy různých točivých 
strojů. Oba jsou ve firmě už 25 let, 
a jak říká u nového lakovacího kot-
le Pavel: „Tohle už je třetí gene-
race kotlů, s níž pracuji. Zatímco 
dříve se toho dělalo hodně ručně, 
teď všechno řídí počítač se 16 pro-
gramy. Podle nastavení rozhoduje 
o délce lakování, vyplní papíry, pro-
tokoly, prostě všechno.“
Jeho bratr Petr dodává, že se 
ručně třeba napouštěl lak, pak se 
předehřál, přitom se hlídala teplota 
i výška hladiny. A to dnes odpadlo. 
Program řídí i vypalovací pec. „Ta 
rotuje a vypálení je rovnoměrné, 
o úspoře času a tedy vyšší produk-
tivitě práce ani nemluvě. Dříve jsme 
odbíhali od další práce a všechno 
hlídali. Dnes je klíčové nastavit pro-
gramy - a pak už jen stisknout tla-
čítko,“ popisuje doby „dříve a nyní“.

Mezi „cívkaři“ 
V patře nové haly je umístěna nová 
navíječka cívek, ale tohle pracoviš-
tě ještě čeká na oživení. Zajímavější 
je proto zastávka u skupinky lidí, 
která v přízemí zkoumá a přemýš-
lí, jak zvládnout novou technologii 
nové výroby cívek. Což je práce 
určitě na mnoho měsíců a možná 
i několik let. „U tohoto typu to jin-
de trvalo i čtyři roky. My bychom 
to chtěli umět a vyrábět podstatně 
dřív. Je tu rotorové, statorové a po-
mocné kompenzační vinutí a tak 
čas těžko odhadovat. Zřejmé ale je, 
že budoucnost železniční dopravy 
je v elektrické trakci. Její podíl stále 
roste a na to musíme být připrave-
ni. Prostě mít trhu stále co nabízet. 
Tedy žádaný sortiment a vysokou 
kvalitu. Ať už půjde o opravy nebo 
novou produkci,“ říká Ladislav Vy-
hlídal. Shrnuto, zpovzdálí se zdá, 
že na tom nic není, ale opak je 
pravdou.

Poslední čtvrtletí bude hektické. Opět to bude chtít něco navíc 
Loni se zdálo, že víc práce se v posledním čtvrtletí už těžko zvlád-
ne. A letos to bude stejné. Přinejmenším. Zakázky jsou nasmlouva-
né, poptávka roste a těžko ji odmítat. Koneckonců, co by v jiných 
firmách, bojujících o každou zakázku, za něco podobného dali.

vuje i nákup. Jeho šéf Petr Zemek, 
který je nově jmenován i osobou od-
povědnou za provozovnu Česká Tře-
bová, k tomu říká: „Obsluha výroby 
spočívající v dodávkách materiá-
lu v sortimentu a čase je pro nás 
jasnou prioritou. Pomáhá nám v tom 
i nový informační systém. Najde se 
ale i hodně příkladů, kdy musí na-
stoupit operativa. Pak se stává, že 
běžné dodací doby našich dodava-
telů nestačí a je nutné jednat. Již 
dnes máme historicky nejvyšší skla-
dové zásoby, které věští opravdu 
náročný konec roku. Váží na sebe 
spoustu peněz, ale jinak to řešit ne-
lze, má-li se udržet plynulost prací 
a splnit to, co máme naplánováno.“
Proto mnohdy i pod hrozbou sankcí 
roste tlak na dodavatelské i koope-
rující firmy, aby své závazky beze-
zbytku dodržely. Výhodou CZ LOKO 
přitom je výborná platební morálka.

S tím jak firma roste, roste i vzájemná 
provázanost jednotlivých úseků a od-
dělení, zvyšuje se význam přesného 
plánování. Vše směřuje k tomu, aby 
se do konce roku všechno dodělalo, 
vyexpedovalo a vyfakturovalo. Nelze 
přitom vyloučit, že objem práce v po-
sledním čtvrtletí předčí i loňský rok. 

Manažeři za úzká místa označují ně-
které kapacity, a proto za základní 
úkol pokládají obsadit některé pro-
fese dalšími lidmi, třeba agenturními 
pracovníky. Hlavně jde o dělníky, pře-
devším svářeče a elektromechaniky. 
„Sehnat dnes dostatek kvalitních pra-
covníků je naprosto klíčový úkol. Pak 

už bude důležité zakázky poskládat, 
seřadit, propočítat, aby toho výrobou 
prošlo co nejvíc. To je nyní hlavním 
úkolem pro nového výrobního ředite-
le,“ poznamenává Petr Zemek. 
„Každé zpoždění je problém. Nejde 
jen o pár hodin. Kolikrát se totiž kvůli 
tomu zastaví celá parta. Najednou to 
není půl dne, ale na jednoho člověka 
týden práce. Lidi jsou pak nervózní. 
Každý musí a musí - a to není ideál-
ní,“ říká Pavel Kolář. Spolu s dalšími 
dělníky se pak shoduje, že o zvlád-
nutí posledního čtvrtletí nerozhodnou 
jen lidé ve výrobě, ale i na středním 
nebo vyšším vedení. „Všechno musí 
sedět a musí se skloubit. Aby práce 
nepřišla najednou. To bychom byli 
ucpaní a neudělali nic. A pak samo-
zřejmě lidi zajímá výdělek. Důležitá 
je i finanční motivace, ale s tou snad 
problémy nebudou,“ poznamenává 
jeden z dělníků. 
Loňský rok, kdy se najednou opra-
vovalo i třicet lokomotiv, ukázal, že 
i v tomto hektickém období lze vše 
zvládnout. To je dobrý impuls i pro 
poslední letošní měsíce. 

Pavel Žaba a Miloš Kopřiva u nové vyvrtávačky Ladislav Vyhlídal

Anton Bajer 

Dvojčata Petr a Pavel Prický

Parťák z podvozků Pavel Kolář

Vít ProvazníkNová vypalovací pec
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Jihlava  Kdo ten den pak sledoval 
večerní zpravodajství, viděl dopo-
ledne natáčenou reportáž. Zatímco 
kameraman a zvukař pořizovali ob-
rázky z provozu, Jakub Linka v do-
provodu generálního ředitele Josefa 
Bárty jejich práci sledovali z povzdá-
lí a přitom v dílenském rachotu pro-
bírali téma, s nímž CZ LOKO spoju-
je další rozvoj a růst výroby. 
Časem se dostali i do jiných provo-
zů a na podnikovém dvoře pak v kli-
du vznikl rozhovor, který večer mo-
derátor Přemysl Čech uvedl slovy: 
„Český strojírenský podnik CZ LO-
KO míří se svou lokomotivou na rus-
ký trh. Jeho generální ředitel Josef 
Bárta České televizi potvrdil, že stroj 
prošel v Rusku certifikací a obchodu 
za miliardy korun už nic nebrání. Fir-
ma by měla ročně dodávat do Rus-
ka desítky lokomotiv.“ V rozhovoru se 
řeč dostala nejen na lokomotivu, ale 
i nové investice a potřebu přijmout 
další zaměstnance. 
Náměstek ministra průmyslu a ob-
chodu Milan Hovorka v reportáži uve-
dl, že „české firmy se prezentují jako 
někdo, kdo dokáže ruskému partne-

Česká televize natáčela v Jihlavě o nové ruské zakázce
Nevšední návštěvu zažila v polovi-
ně září jihlavská provozovna CZ LO-
KO. Ten den bylo zrovna třináctého 
a na Vysočinu přijel štáb redaktora 
Jakuba Linky z České televize, zají-
majícího se o připravovanou dodáv-
ku lokomotiv do Ruské federace. Co aktuálně děláte? 

Doděláváme malou dvounápravo-
vou lokomotivu řady 797 pro Doly 
Adamow v Polsku a podobnou při-
pravujeme pro Pars Šumperk. Záro-
veň se chystáme na první, ze čtyř 
modernizačních sad polské loko-
motivy SM 42, která odstartuje vět-
ší kontrakt. Do konce října dodáme 
lokomotivu 741.706 do Severočes-
kých dolů, na níž teď práce finišují. 
Jsou tu i opravy lokomotiv pro ČD 
Cargo a objednávka nové velké po-
sunovací lokomotivy řady 714 pro 
sarajevskou firmu Kakaj.
Kvůli rostoucímu objemu práce při-
bíráme také nové zaměstnance, 
kteří jsou zatím ve zkušební době. 
Přijali jsme hlavně učně, kteří u nás 
absolvovali praktickou výuku, elek-
trikáře a zámečníky, a musím říct, 
že jsme s novými kolegy vesměs 
spokojeni.
Začátkem září jsme úspěšně kolau-
dovali mycí halu. Tím nám odpad-
la velká starost se zimním mytím 
a hlavně ekologií.
V současné době také najíždějí vo-
zidla MVTV na modernizaci. Ale to 
je práce na příští rok. Letos má-
me plno.

Otázka pro

Jiřího Nováčka, 
vedoucího provozu 
Kolejová výroba 

rovi nabídnout jím požadovaný para-
metr kvalita - cena. V tomto ohledu je 
to jeden ze základních pilířů našeho 

úspěchu v Ruské federaci.“ Redaktor 
Jakub Linka pak končil slovy: „Vede-
ní firmy CZ.LOKO počítá, že zakázka 

pro Rusko bude dlouhodobá. První 
lokomotiva by měla na ruské železni-
ci vyjet už příští měsíc.“

(Dokončení ze str. 3)

Jak se vám vůbec ve firmě 
pracuje? 

No, o práci není nouze. Projektů je 
v poslední době čím dál tím víc, 
prostoru na rozvíjení některých myš-
lenek čím dál tím méně, protože klí-
čové jsou dodací termíny. Proto se 
stane, že jdou někdy trošku inova-
ce stranou, protože je důležité do-
dat projekt, dokumentaci a data, 
aby byla lokomotiva na místě včas. 
To se nám daří plnit díky naši se-

Odjakživa platí, že podvozek dělá lokomotivu
hrané spolupráci celého technické-
ho úseku.

Čím si to vysvětlit?
Na první pohled se zdá, že „čme-

láci“, které dodáváme do Litvy, Lo-
tyšska, Běloruska nebo připravovaná 
Ukrajina, jsou stejní. Ale každá loko-
motiva je svým způsobem jiná. Má 
odlišnosti v kabině, jiné vybavení pul-
tu strojvedoucího nebo brzdový sys-
tém, protože každá země si celkem 
logicky preferuje své standardně po-
užívané systémy a tím tedy i své do-

davatele komponentů. Rozdílné jsou 
i požadavky na typ klimatizace a po-
dobně. Zdánlivě to jsou sice drobnos-
ti, ale pro nás už to je jiná lokomotiva, 
protože potřebuje jiný komponent za-
stavět do stejné skříně, jiná je kostra 
pro kabinu a všechno se to musí na-
kreslit, aby výroba věděla, co do které 
kabiny patří za komponenty. To stej-
né platí i pro pneu výzbroj, pomocné 
pohony i elektro komponenty. A po-
dobně to musíme vysvětlovat i zahra-
ničním firmám, které modernizované 
lokomotivy ve svých zemích montují.

Po odchodu Martina Malíka 
na post výrobního ředitele jste 
převzal řízení provozu Sériová vý-
roba. S jakými představami jste se 
této funkce ujal? Chystáte nějaké 
změny?

Jihlavský provoz Sériová výroba již 
hlavní změny prodělal v uplynulém 

období. Právě 
za působnos-
ti Martina Malí-
ka se podařilo 
nastavit fungují-
cí proces. Hlav-
ním cílem bylo 
dodržet termí-
ny podle poža-
davků obchodu 
a dobrou kva-

litu práce. Bylo to náročné nejen 
pro zaměstnance provozu, ale i pro 
ostatní oddělení firmy. 
Aby sériová výroba byla schopna 
splnit požadavky obchodu v po-
sledním čtvrtletí letošního roku, byl 
začátek září ve znamení zavedení 
ranních dvanáctihodinových směn 
v kovovýrobě. Značné problémy 
nám působil nedostatek zámeční-
ků a svářečů. Koncem měsíce se 
pak směny rozjely i u elektrikářů 
na montáži kabin a elektrobloků. 
Děkuji všem, kteří nám s realizací 
směn pomohli. 
Nyní je hlavním úkolem udržet na-
stavené tempo. A to se daří. Je 
to zásluha celého našeho kolekti-
vu. Ale hlavní tíha leží především 
na dělnických profesích. Naštěstí 
je „sériovka“ dobrá parta. Když je 
potřeba umí pořádně zabrat a dát 
i něco navíc. 

Stavba výrobní haly a lakovny začala. V jihlavské provozovně 
CZ LOKO se už rýsuje nová výrobní hala a s ní sousedící lakovna. Dokončeny by měly být 
letos, ale mnozí mluví o šibeničním termínu. „Zástupci správy majetku si zde zažívají po-
dobné „horké“ chvilky, jako já v České Třebové,“ říká vedoucí oddělení investic a správy 
majetku Radovan Stránský. Postavit se má rovněž trafostanice, nový vjezd do firmy a přípoj-
ky. Zatím se vše děje v souladu se stanoveným harmonogramem. 

Zeptali jsme se

nového vedoucího 
provozu Sériová výroba

Vlastimila Budaře,

Blahopřejeme
Ve třetím čtvrtletí letošního roku 

významná životní jubilea oslavili 

tito zaměstnanci CZ LOKO: 

Jan Štiller, Miloš Lána, Miroslav 

Vébr, Jiří Bartolšic, František 

Hübl, Václav Elbel, Ing. Bohumil 

Skála a Jiří Píša. 

Všem ještě jednou blahopřejeme!

Zákazníci ctí své barvy. Zajímavý pohled se nabídl v dílně montáže 
kabin sériové výroby, kde vedle sebe stály ke kompletaci připravené kabiny lokomotiv. 
A stylově ukazovaly, jak i na železnici se ctí firemní barvy. Červená kabina lokomotivy 
TEM TMX.015 je určena pro Litevské železnice, zelená lokomotivy 741.706 pro Severo-
české doly a modrá SM42-1602 pro polskou společnost PESA Bydgoszcz. Je zřejmé, že 
v sousedství se stavící nová lakovna bude mít o zajímavou práci postaráno.
Na spodním snímku pak elektrikáři Jan Navrátil a Jakub Hradecký připravují kabeláž 
pro litevský elektroblok.

Vedoucí provozu Kolejová výroby Jiří Nováček provází výrobou zvukaře televizního štábu... 

Generální ředitel Josef Bárta v rozhovoru s redaktorem Jakubem Linkou

... cesta je zavedla i do kovovýroby

?
?
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Jak je neznáte

Česká Třebová  Teď v říjnu mu prá-
vě končí závodní sezóna. Ta začíná 
zpravidla v dubnu a v jejím průběhu 
odjede zhruba 25 závodů. A stejný 
počet absolvuje i tréninků. Víc mu 
čas nedovolí. Když se v zimě nezá-
vodí, hraje lední hokej, aby si udr-
žel fyzičku. 
„Motokros je drahý koníček. Na čas 
i na peníze. 
A občas jde ta-
ké o zdraví. Tře-
ba úrazy kolen se 
nevyhnuly ani mně,“ říká. 
Když mluví o čase, nemyslí jen ces-
ty na závody nebo tréninky, ale 
i údržbu motorky. Ta zabere nějaké 
čtyři hodiny týdně.
Motorky ho lákaly už od dětství. 
A když si začal vydělávat, rozho-
dl se, že si ji koupí a zkusí závo-
dit v terénu. To mu bylo dvacet. 
A od té doby ho motokros drží. 
„Je to pro mě hlavně zábava 

Auditor společnosti Intertek Moody Int. Miroslav Jedlička o práci v CZ LOKO říká:

Je sympatické, že se lidé chtějí posouvat dál
Česká Třebová  Pro auditora Miro-
slava Jedličku ze společnosti Intertek 
MOODY Int. není CZ LOKO nezná-
mou společností. V září zde byl díky 
auditu systému managementu kvality 
už posedmé. Využili jsme této příleži-
tosti a zeptali se ho: 

Z auditorů mají lidé vesměs oba-
vy. Bojí se, že vašim cílem je 

zjednodušeně řečeno odhalovat prů-
švihy. Mají pravdu? 
Hodně lidí to tak skutečně chápe. 
V auditorech vidí nutné zlo a pod-
le nich je pozitivním výsledkem au-
ditu, že auditor na nic nepřišel. To je 
ale kardinální omyl. Je to jako, když 
chystáte auto na technickou prohlíd-
ku. Jste rádi, že vám v autoservisu 
řeknou, kde je problém, abyste pak 
neměli na STK potíže. A s námi to 
je podobné. Proto se snažíme, aby 
přidanou hodnotou auditu byla zjiš-
tění, která povedou ke zlepšení sys-
tému práce a tím i k předcházení 
nekvalitní výrobě. To ve finále vede 
nejen ke spokojenosti zákazníka, ale 
i zaměstnanců. 
 

Když zjistíte nedostatek, jak se 
má firma zachovat? Má potres-

tat ty, co to způsobily nebo lidi nao-
pak motivovat? 
Pokud někdo cíleně nedělá, co by 
měl a ví o tom, nebudu se nikoho za-
stávat. Na druhou stranu to ale ne-
ní smyslem auditu. Nejsme placeni 
za počet zjištěných neshod, ani pro 
nás není žádným potěšením nesho-
dy odhalovat. Děláme audit systému 
a jeho základem jsou požadavky de-
finované, dokumentované, prováděné, 
monitorované a vyhodnocované. Jest-
liže se některá z těchto etap nenapl-
ňuje, díváme se spolu s auditovaný-

mi po systému a společně zjišťujeme, 
proč tomu tak není. Může to mít mno-
ho příčin. Nenavrhujeme, jaká opatře-
ní má firma přijmout, ale zajímá nás 
následně, jestli přijatá opatření jsou 
účinná a efektivní. Ale může to být 
i špatnou definicí činností. Pak je tře-
ba systém nastavit tak, aby fungoval. 
Proto dáváme prostor lidem, aby se 
vyjádřili, jak stav systému vidí. 

Jak hodnotíte spolupráci s lidmi 
z CZ LOKO? 

Když jsem sem přišel před lety popr-
vé, to se firma jmenovala ještě ŽOS, 
stál jsem u regálů s demontovanými 
lokomotivami a říkal si: To bude těžká 
práce. Dnes to srovnávat nelze. Růst 
zlepšování je strmější. Lidé si uvědo-
mují, že se na trhu nepohnou, nebu-
de-li i v jejich práci systém. Doba je 
taková - pokud se firma nebude cho-
vat tak, že všechno, co dělá, musí být 
účinné a efektivní, krok před konku-

rencí, pak neuspěje. A tohle, myslím, 
tady už chápe většina lidí. 

Jaký je tedy vztah zaměstnanců 
k opatřením? 

V CZ LOKO je vidět výchova, která 
se dostává mezi lidi. Nesetkávám se 
s tím, že by někdo před námi něco 
zakrýval. I když narazíme na něco, co 
třeba není dotaženo do konce, lidé to 
přiznají. Očekávají, že se pak posu-
nou dál. To mi je sympatické. K tomu 
přece audit slouží. Objevovat nesho-
dy v systému a posouvat se dál, Shr-
nu-li, v CZ LOKO se nezatlouká a pa-
nuje tu otevřenost. 

Čeho se váš poslední audit tý-
kal? S jakým výsledkem skončil? 

Normy ISO 9001. To je základní, celo-
světově uznávaný model systému ma-
nagementu kvality. Obsahuje pravidla, 
jak se má společnost chovat uvnitř, 
aby byla schopna řídit své procesy, 
jak se má chovat k zákazníkům, do-
davatelům a ostatním partnerům, aby 
byli všichni spokojeni. My zde začínali 
v roce 2003. Každoročně probíhá do-
zorový audit a po třech letech recer-
tifikace. Takže ta zde přijde na řadu 
v příštím roce. 

A výsledky? 
Výsledky jsme již sdělili vrcholo-

vému vedení, a proto se mohu vyjád-
řit i touto cestou. Celý systém je vel-
mi dobře definovaný, dokumentovaný, 
zavedený, monitorovaný a vyhodno-
covaný. Je reálný předpoklad jeho 
účinného a efektivního provozu a dal-
šího zlepšování. Velmi pozitivní je, že 
systém managementu kvality není ně-
jaká izolovaná podmnožina, ale plno-
hodnotná a využívaná součást systé-
mu řízení společnosti.

Mechanik Karel Melichar: 
Z montérek na závodní trať

Karel Melichar je mechanikem servisu kolejových vozidel a také moto-
krosařem. Mechanikem je v CZ LOKO, motokrosařem v týmu JP PRO-
LAK, kde jezdí v kategorii Open Hobby na motocyklu Yamaha YZ 450F.

a adrenalin. A také se díky moto-
krosu udržuji v kondici,“ vysvětluje. 
Za největší úspěch považuje ti-
tul přeborníka Pardubického kraje 
ve třídě Open Hobby v roce 2005. 
„To byl zážitek, který bych si ještě 
rád někdy zopakoval,“ dodává. 
Do CZ LOKO Karel Melichar na-
stoupil před deseti lety, v dubnu 

2001 jako mecha-
nik motorových 
lokomotiv. Z mo-
torárny odešel 

v květnu 2006 na servis kolejových 
vozidel. Jako mechanik tam zajišťu-
je opravy a servis lokomotiv, které 
byly vyrobeny nebo zmodernizová-
ny v CZ LOKO. 
„Za těch pět let se toho ve firmě 
hodně změnilo a mění vlastně po-
řád. Silný je především tlak na kva-
litu výroby a dodávaných kompo-
nentů a ten ještě poroste. Práce 
na servisu mě ale baví.“ říká. 

Miroslav Jedlička

Moskevskou premiéru lokomotivy TMX 001 sledovaly stovky diváků 

?

?

?

?

??

Početní návštěvníci měli co obdivovat 

Nejdříve přikryta plachtou ... ... a pak v plné kráse Pracoviště strojvedoucího 

oskevská premiéra nové loko-
motivy TMX 001 se stala jednou 

z dominant mezinárodního železniční-
ho veletrhu EXPO 1520. 
Šestinápravová kráska byla dlouho 
obestřena tajemstvím. Přikryta mo-
hutnou plachtou vyvolávala tajemno, 
poutala pozornost a soustřeďovala 
na sebe už dopředu nebývalý zájem. 
Potom postupně, skoro by se dalo 
říct cudně, odhalovala tvary, až se ja-
ko pyšná modelka představila počet-
ným davům diváků v celé své spani-
losti. Jejich ohlas byl velmi pozitivní. 
Berme to jako dobrou zprávu pro 
budoucnost tohoto výjimečné-
ho projektu společností CZ LOKO 
a Transmašholding. 
Jak říkají Rusové: Ni pucha, ni perá. 
A odpovídají: K čortu! 
Prostě: Ať se TMX 001 na ruských že-
leznicích daří. 
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