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AŽD Praha s.r.o. je největší českou firmou v oboru zabezpečovací, telekomunikační a informační techniky zaměřené zejména na oblast 
kolejové a silniční dopravy.  
Hlavní objem produkce společnosti tvoří elektronické zabezpečovací systémy určené převážně pro železnici. Ve spolupráci se SŽDC 
a ČD se AŽD spolupodílí na modernizaci národních železničních koridorů i vedlejších tratí. Významným projektem AŽD je instalace 
zabezpečovacího zařízení v pražském metru, na kterém spolupracuje již od počátku jeho vzniku. V oblasti silniční dopravy se AŽD 
v současné době nejvíce věnuje vývoji kontrolních kamerových systémů, které dodává mimo jiné i Policii ČR. 
Firma má více než 1800 zam ěstnanc ů, 12 organiza čních jednotek a 5 dceřiných spole čností v zahrani čí. Za fiskální rok 
2008/2009 zaznamenala obrat 5,3 miliardy korun.  

 

Soutěž o nejlepší grafický návrh vlaku 851.026-5 má 
svého vít ěze 

Unikátní sout ěž vypsaná spole čností AŽD Praha o nejlepší návrh nové 
grafické podoby  motorového vozu 851.026-5 je u konce. Vít ězem se 
stalo Outsourcingové centrum GSA Brno, za n ěž poslal návrh jednatel 
Pavel Vaní ček. Odm ěnou mu bude pln ě funk ční model H0 bardotky 
749.039 v barvách AŽD Praha v hodnot ě asi 10 000 korun.  

„Autorovi vítězného návrhu bychom chtěli srdečně pogratulovat. V početné 
konkurenci zvítězil poměrně jednoznačně. Z celkových 197 respondentů mu 
dalo svůj hlas rovných devadesát,“ uvádí tiskový mluvčí AŽD Praha Jiří 
Dlabaja. V anketě hlasovali novináři píšící o železnici a zaměstnanci AŽD 
Praha.  

Rekonstruovaný motorový vůz 851.026-5 chce společnost AŽD Praha využít 
jako měřící vůz evropského systému vlakového zabezpečovače ETCS. „Vlak 
bude k měření připraven na přelomu září a října 2013. Právě byly dokončeny 
projektové práce a začne se s vlastní rekonstrukcí motorového vozu. V 
dubnu bude instalováno technologické vybavení vozidla a původní motor 
bude vyměněn za Catepillar C 27,“ upřesňuje Jiří Dlabaja. Řídicí systém 
motorového vozu dodá společnost MSV elektronika. Poté bude instalováno 
Automatické vedení vlaku AVV a v červenci nastane instalace měřicí 
technologie ETCS. 

Tato technologie má za úkol sjednotit zabezpečovací systémy v Evropě. Do 
jeho vývoje se zapojila také AŽD Praha, která vyhrála výběrové řízení na 
jeho instalaci u nás.  

Grafická soutěž byla ukončena 16. listopadu. Přišlo celkem 43 návrhů, z 
nichž podmínky splnilo 31. Kompletní výsledky soutěže najdete na stránkách 
www.azd.cz/soutez. 


