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CZ LOKO
Výrobní ředitel Martin Malík:

  Jsem ve fázi poznávání
       a posuzování, změny 
       jsou téma roku 2012 6

Hokej hrají 
pro radost4

Nové kapacity ETS 
v České Třebové
se začínají plnit 
výrobou

CZ LOKO 
získalo Výroční 
cenu ACRI 
za MUV 74

Česká Třebová  Generální ředitel Jo-
sef Bárta v úvodním slově řekl, že 
jde o nejmodernější halu v oboru, kte-
rá v Česku a na Slovensku existu-
je. Označil ji za strategickou investi-
ci, která umožní plnohodnotně rozvíjet 
nový výrobní program, jímž jsou prá-
vě opravy a produkce trakčních loko-
motivních motorů. Tedy obor, který je 
nezbytnou součástí výroby, moderni-
zace a oprav kolejových vozidel. 
Opravám a výrobě elektrických toči-
vých strojů se CZ LOKO věnuje řadu 
let, ale na nejmodernějších strojích 
bude produkce spolehlivější, kvalit-
nější a rychlejší.
„Takto daleko jsme se dostali díky 
našim zákazníkům, obchodním part-
nerům. Udělali jsme hodně dobrých 
kroků a věřím, že přijdou další. A ta-
ké díky našim zaměstnancům. Celou 
dobu se snažím, aby nechodili se 
sklopenou hlavou, ale byli hrdí na to, 

15. prosinec 2011 vstoupil 
do historie akciové společnosti 
CZ LOKO. Ten den byl zahájen 
provoz nové výrobní haly, do níž 
firma soustředí produkci a opra-
vy elektrických točivých stro-
jů od alternátorů až po všechny 
typy trakčních motorů. Investici 
za desítky miliónů korun přišla 
pokřtít řada hostů, včetně ná-
městka ministra dopravy Ivo Vy-
kydala, starosty České Třebové 
Jaroslava Zedníka a mnoha ob-
chodních partnerů. 

Slavnostní zahájení. Zleva Josef Bárta, Ivo Vykydal, Antonín Blažek, Jaroslav Zedník a Josef Mixa.

Sériová výroba 
se stává dalším
pilířem jihlavské 
provozovny 5

Praha  „Beru to jako ocenění práce 
všech našich zaměstnanců. A těch le-
tos už máme, po přijetí několika de-
sítek nových kvůli rostoucím zakáz-
kám, přes sedm set. Lidé u nás musí 
skutečně dělat, v řadě provozů to je 
tvrdá práce, ale jak ukazují i výsled-
ky ankety, děláme ji na úrovni. I když 
každý ví, že stále chci, abychom se 
všichni pořád zlepšovali,“ říká gene-
rální ředitel Josef Bárta. 
CZ LOKO tak potvrdilo, že jeho po-

V soutěži Českých 100 nejlepších poprvé v elitní 
padesátce. Potřetí s oborovou cenou
Potvrzením růstu a prestiže akci-
ové společnosti CZ LOKO v čes-
ké ekonomice, se opět stalo 
letošní vyhlašování výsledků an-
kety Českých 100 nejlepších. Fir-
ma se v ní poprvé dostala me-
zi padesát nejlepších podniků 
v zemi, když obsadila 49. místo 
a proti loňsku si polepšila o de-
set míst. Potřetí pak vyhrála obo-
rovou kategorii, tentokrát Inven-
ce - nasazení - export - zisk. 

Generální ředitel Josef Bárta přebírá cenu za vítězství v oborové kategorii Invence - nasazení 
- export - zisk od nového ministra průmyslu Martina Kuby.

sun mezi největší středoevropské fir-
my zaměřené na výrobu, moderniza-
ci a opravy lokomotiv, není náhodný. 
Letošní obrat poprvé překročí 2 mili-
ardy korun. Díky úspěchu na zahra-
ničních trzích se export, který loni do-
sáhl stovek miliónů korun, letos zvýší 
o sto procent. Své pozice si firma 
drží i v Česku, kde nyní například 
pro společnost ING Lease zmoderni-
zuje deset drezín pro Správu želez-
niční dopravní cesty. Celková hodno-
ta kontraktu je 86 milionů korun bez 
DPH. Pro stejné firmy bude CZ LOKO 
modernizovat deset montážních vozů 
trakčního vedení. Za ně SŽDC zaplatí 
zhruba čtvrt miliardy korun.
„Jasně se ukazuje, že naše rozhodnutí 
orientovat se vedle lokomotiv i na vý-
robu a modernizace speciálních kolejo-
vých vozidel bylo strategické a správ-
né. Rozšířili jsme si obor podnikání 
a tedy i uplatnění na trhu. To je zvláš-
tě v době globální ekonomické krize 
nesmírně cenné,“ uvedl Josef Bárta.

že dělají v CZ LOKO, že dělají kvalit-
ní práci. Tím jim chci poděkovat,“ ře-
kl Josef Bárta. 
Ten připomněl, že letos celkové in-
vestice přesáhly čtvrt miliardy korun. 
„To jsou obrovské peníze, ale vě-
řím, že se nám to v budoucnu vrá-
tí. Každá investice při dostatku za-
kázek posouvá firmu dál. Když jsme 
dělali obrat 700 miliónů, měli jsme 
560 lidí. Nyní při dvou miliardách 
nás je 730. Produktivita naší práce 

šla nesmírně nahoru,“ poznamenal. 
Náměstek ministra dopravy Ivo Vy-
kydal uvedl, že jde o nejmodernější 
halu ETS v Česku a že český želez-
niční průmysl patří ke špičce v Ev-
ropě i ve světě. „Jsme schopni vy-
vážet do zemí EU i postsovětských 
států. To je důkaz, že se toto od-
větví rozvíjí. A CZ LOKO je na špič-
ce českého železničního průmyslu. 
Je to zásluhou skvělé práce zaměst-
nanců i vedení firmy,“ uvedl. 

3

Václav Martynek, 
zástupce vedoucího provozu 
železniční dopravy TŽ Třinec 
1. Moderní hala 
je skvělá, poda-
řila se. Je tech-
nologicky dobře 
vybavena a firmě 
pomůže, protože 
oproti konkuren-
ci udělala krok 
dopředu. Nemu-
sí se spoléhat na subdodávky, s ni-
miž jsme jako zákazníci měli u toči-
vých strojů občas problémy. Možná 
pomůže i zkrácení termínů oprav. 

2. Vztahy Třineckých železáren a CZ 
LOKO jsou velmi dobré. Jistě, vždy lze 
něco dělat lépe, ale abych nyní řekl 
přesně co, nějaký zásadní krok, tak to 
nevím. Spolupracujeme někde od po-
loviny 90. let a myslím, že ta spoluprá-
ce je výborná. 

Václav Cempírek, 
profesor, Dopravní fakulta Jana Per-
nera, Univerzita Pardubice, poslanec 
1. Je to na prv-
ní pohled bom-
bastická inves-
tice. Firmě CZ 
LOKO význam-
ně pomůže. 
ČKD kdysi vy-
rábělo motoro-
vé lokomotivy 
s elektrickým přenosem výkonu 
a v provozu jich jsou tisíce. Proto 
předpokládám, že se tato investice 
musí v krátké době zhodnotit. Nejen 
tím, že bude provádět modernizace 
a generální opravy trakčních moto-
rů z lokomotiv, které jsou v provozu, 
ale bude vyrábět i motory pro nové 
typy lokomotiv, které jsou připraveny 
ve výrobním programu. Tedy lokomo-
tivy poslední generace s asynchron-
ními motory. Je to správná investi-
ce jak pro rozvoj firmy, tak stabilizaci 
zaměstnanců. 

2. Prostor pro spolupráci je ve vy-
sokém školství především s katedrou 
kolejových vozidel, která přímo vy-
chovává konstruktéry vozidel. A pro-
tože jsme v regionu, kde se vyrábějí 
motorové lokomotivy, zabývá se pro-
filací absolventů hlavně do segmen-
tu motorových lokomotiv a mechanic-
ké části jako jsou podvozky, pojezd, 
styk kolo - kolejnice, přenos trakč-
ních sil. U středních škol pak sa-
mozřejmě s místní střední odbornou 
školou. Ta má velkou tradicí a řa-
da pracovníků CZ LOKO na středním 
stupni řízení patří mezi její absolven-
ty. I s jejich pomocí se firma posu-
nula tam, kde se dnes na trhu kole-
jových vozidel nachází. 

Anketa
Při otevření haly elektrických toči-
vých strojů jsme se některých hostů 
zeptali: 

1. Co říkáte nové investici?

2. Jak hodnotíte vztahy vaší firmy 
 s CZ LOKO?

(Pokračování na straně 4)

Náměstek generálního ředitele ČD 
Antonín Blažek označil novou ha-
lu ETS za progresivní dílo a připo-
mněl, že továrnu pamatuje už z dob, 
kdy se ještě nejmenovala CZ LO-
KO, a kdy do ní občas přijel i ja-
ko strojvedoucí. „Za dvacet let se 
zde téměř všechno změnilo od zá-
kladu. Snad kromě polohy a blízkos-
ti nádraží. 

(Pokračování na straně 4)
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Nová hala elektrických točivých strojů 
je nejmodernější v Česku a na Slovensku 
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CZ LOKO se představilo na veletrhu Trako v Gdaňsku
Nejen dvounápravovou lokomotivu řady 797.8 a speciální vozidlo MUV 74, ale také komponenty 
drážních vozidel z produkce firmy MSV elektronika, představil holding CZ LOKO uprostřed října 
v polském Gdaňsku na mezinárodním železničním veletrhu TRAKO (Międzynarodowe Targi Kole-
jowe). Ten se koná vždy po dvou letech.

Gdaňsk  Firma tuto skladbu exponá-
tů zvolila záměrně. Od lokomotivy řa-
dy 797 její budoucí majitelé na vele-
trhu převzali symbolické „klíče“, což 
samozřejmě pomohlo i větší mediali-
zaci expozice. 
„Muvka“ pak představuje úspěšnou 
novinku roku 2011, oceněnou Cenou 
ACRI i zlatou medailí z veletrhu ve Vr-
útkách, a jak říká Martin Švercl, ob-
chodní manažer společnosti CZ LOKO 
pro Polsko, „chtěli jsme toto speciální 
vozidlo představit i na polském trhu.“ 
Zajímavostí bylo, že lokomotiva 
797.823-2 se zde zastavila cestou 

provoz,“ říká Martin Švercl. „Lokomo-
tivu tak lze využívat všude, kde do-
posud fungovaly stroje řady SM 30, 
LS 60 a LS 40, dnes staré třicet až 
čtyřicet let,“ dodává. 
Pro motorový univerzální vozík MUV 
74.001 šlo v krátké době o druhou 
zahraniční prezentaci. První byla 
na podzim na Slovensku. „Vozidlo 
určené pro stavby, opravy, moder-
nizace a údržby železničních tra-
tí, Poláci přijali velmi dobře. Ukazu-
je se, že i v segmentu speciálních 
vozidel bychom mohli uspět,“ uvedl 
Martin Švercl. 
Veletrhu TRAKO se zúčastnilo té-
měř 500 vystavovatelů z 18 zemí. 
Na účasti CZ LOKO se podílela ta-
ké dceřiná společnost CZ LOKO 
Polska.

Kolik nás je
Po letošním zvýšení počtu zaměstnan-
ců nyní v holdingu CZ LOKO pracuje 
730 lidí. V CZ LOKO a. s. 640, z to-
ho 405 v České Třebové, 155 v Jihla-
vě a 80 v Nymburku a Mostě.

Blahopřejeme
Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku 
významná životní jubilea oslavili tito 
zaměstnanci CZ LOKO: 
Lubomír Zástěra, Mojmír Křenek, 
Ondrej Ševcech, Eva Sedláková, 
Jaroslav Vébr, Karel Vítek, Bohu-
mír Vlach, Milan Haňák, Hana Piro-
hová, Jiří Loubal a Luboš Jasanský
Všem ještě jednou blahopřejeme!

Praha  Výroční ceny ACRI se le-
tos udělovaly už popáté a opět pod 
osobními záštitami ministra dopravy 
a ministra průmyslu a obchodu Čes-
ké republiky.
„Fakt, že nám cenu přidělili kolegové 
z oboru dopravního strojírenství, mě 
velmi těší. Kdo jiný by měl totiž mít 
lepší představu o tom, co na želez-
nici chybí a co potřebuje, než prá-
vě oni,“ říká Bedřich Bulička, ředitel 
pro strategii CZ LOKO, který cenu 
přebíral. Právě ocenění významných 
počinů podniků českého železničního 
průmyslu, v tomto případě v katego-
rii Kolejová vozidla pro železnici, je 
hlavním smyslem soutěže. 
Odborná hodnotitelská komise oce-
nila především jeho univerzální vyu-
žití s množstvím volitelných nástaveb 
a příslušenství. To z něho dělá výji-
mečně užitečné a výkonné zařízení 
pro údržbu, opravy a výstavbu že-
lezničního svršku. 
Vozidlo sbírá nejen cenné kovy, ale 
hlavně si nachází cestu k zákazní-
kům. Nyní CZ LOKO uzavřelo smlou-
vu na modernizaci 10 kusů pro státní 
organizaci Správa železniční doprav-

Další úspěch vozidla MUV 74 - Výroční cena ACRI 2011
Speciální vozidlo pro traťové hospodářství MUV 74, jehož výrobce je společnost CZ LOKO, získalo dal-
ší významné ocenění - Výroční cenu Asociace podniků železničního průmyslu 2011 (ACRI). Po nedáv-
né zlaté medaili ze slovenské mezinárodní výstavy ŽEL-RAIL, jde v krátké době o druhé cenné ohod-
nocení práce našich projektantů, techniků a dělníků.

ní cesty. V roce 2012 koupí dva ku-
sy Dopravní podnik hlavního města 
Prahy. Mezi další potenciální zákazní-
ky patří silné české průmyslové pod-
niky. CZ LOKO se chce s „muvkou“ 

prosadit i v zahraničí, zejména v Pol-
sku a na Slovensku, kde se letos 
představila na veletrzích. 
Železniční průmysl patří mezi hlavní 
tahouny české ekonomiky a daří se 

mu výrazně i v exportu. „Krize při-
nesla odvětví vyšší efektivitu práce. 
Při srovnatelném počtu zaměstnanců 
jako v roce 2005, tedy zhruba ko-
lem 20 tisíc, byl loni jeho obrat o 60 
procent vyšší. Celkem 71 miliard ko-
run. Tato čísla znamenají zvýšení vý-
konnosti, produktivity a v neposlední 
řadě i konkurenceschopnosti naše-
ho dynamicky se rozvíjejícího obo-
ru,“ uvedla ředitelka ACRI Marie A. 
Vopálenská. Letos očekává 51 člen-
ských firem ACRI obrat kolem 75 mi-
liard korun. 
Podle Bedřicha Buličky lze letošek 
označit za rok liberalizace české že-
leznice. Poté, co se v minulých le-
tech otevřela konkurenci nákladní do-
prava a nyní má licenci na její provoz 
52 firem, vstoupila letos konkurence 
výrazněji také do osobní dopravy. 
Kvůli nedostatku financí ale váznou 
investice jak do rekonstrukce a mo-
dernizace tratí tak do obnovy vozo-
vého parku. „Pokud chce železnice 
uspět, musí dojít k dalšímu rozvoji. 
V EU se chystá nové projektové ob-
dobí 2014 - 2020 a my tak máme 
šanci připojit se do tohoto proudu 
v oblasti vozidel i infrastruktury. Pro-
to musíme udělat všechno pro získá-
ní maxima prostředků pomocí našich 
nabídek speciálních vozidel,“ uvedl 
Bedřich Bulička. 

Bedřich Bulička přebírá Výroční cenu od představitelů ACRI

Lokomotiva řady 797 

Na podzimní přehlídce středních 
škol Ústeckoorlicka se v České 
Třebové představila i místní Vyš-
ší odborná škola a Střední škola 
technická. Přestože šlo už o 18. 
ročník, škola se zde pod novým 
názvem, po sloučení bývalé SOŠ 
a SOU technických oborů Skal-
ka a VOŠ a SOŠ Gustava Habr-
mana, představila vůbec poprvé. 
Společnost CZ LOKO v této ško-

Vladimira Šijana,
výkonného ředitele 
Transmašholding Baltia Vilnius

Zeptali jsme se

z výrobní provozovny Jihlava k no-
vému majiteli, jímž je uhelná spo-
lečnost Kopalnia Wegla Brunatne-
go Adamów. Zde bude lokomotiva 
s naftovým motorem Caterpillar C9 
o výkonu 250 kW, jezdit na vleč-
ce hnědouhelného dolu a nedaleké 
elektrárny. Tato lokomotivní řada je 
v zemi schválena už od roku 2008, 
kdy CZ LOKO dodalo lokomotivu 
797.819-0 do varšavského metra.
„Uplatnit se může všude tam, kde 
je potřeba malá posunovací lokomo-
tiva, splňující současné požadavky 
na emisní limity spalin a ekonomický 

Ruský Transmašholding je i se svou 
litevskou dceřinou společností pro 
CZ LOKO klíčovým partnerem při 
postupném dobývání pobaltského 
a ruského trhu. Co říkáte dosavadní 
spolupráci? Co vás při ní v nejbližší 
době čeká? 
Především je potřeba říct, že čes-
ké CZ LOKO je našim nejperspek-
tivnějším partnerem, s nímž spolupra-
cujeme. Nevznikají mezi námi žádné 
problémy, a proto věříme, že se bu-
dou naše obchodní vztahy dál rozví-
jet, A to nejen v Litvě, ale také v Es-
tonsku a v Ruské federaci, kde nyní 
máme jednu lokomotivu na závěreč-
né certifikaci. Až skončí, otevře se 
nám trh dál na východ. Nejen u stát-
ní železnice, ale rovněž u těžebních 
firem, dobývajících nerosty a suroviny 
nebo u důlních a průmyslových pod-
niků. Možnosti tu jsou opravdu velké 
a bude jen na nás a našich českých 
partnerech, jak tuto příležitost využi-
jeme. Věřím, že příští rok už dodáme 
první lokomotivy do Ruska. 
V roce 2012 se chystáme vyrobit dva 
prototypy čtyřnápravových posuno-
vacích lokomotiv. První už na přelo-
mu června a července. Jedna půjde 
na certifikaci pro ruský trh a druhá 
pro trh Evropské unie podle evrop-
ských standardů. 
Spolu s CZ LOKO máme prostě vel-
ké plány a bezesporu je v našich si-
lách, aby nezůstalo jen u nich, ale 
abychom je společným úsilím promě-
nili ve skutečnost. 

Akciová společnost SD - Kolejová 
doprava se stane prvním dopravcem, 
který v červnu 2012 vyjede na koleje 
s lokomotivou z nové designové ro-
diny CZ LOKO.
Smlouvu o dodávce tří lokomotiv 753.7 
III. generace podepsali 29. listopadu 
představitelé obou firem. Za společ-
nost SD - Kolejová doprava ředitel 
František Maroušek (na snímku vpra-

le podporuje učební obory elektro-
mechanik a zámečník. „Zájem ro-
dičů i jejich dětí o možné uplatnění 
nás mile překvapil,“ říkal na pře-
hlídce ředitel školy Milan Kment 
ve společnosti Magdaleny Strán-
ské a Tomáše Brancuzského. Ved-
le vlastní, moderně vybavené bu-
dovy se škola může pochlubit také 
dobře vybavenými dílnami a do-
movem mládeže.

vo) a za společnost CZ LOKO gene-
rální ředitel Josef Bárta.
Pro CZ LOKO je to další z historic-
kých milníků, neboť jde o dodávku 
prvních kusů modernizovaných „Brej-
lovců“ s použitím nejmodernějších 
agregátů, trakčních motorů s valivým 
uložením a novým pláštěm lokomo-
tivy podle originálního designového 
návrhu.

První „Brejlovce“ III. generace získá 
společnost SD - Kolejová doprava

Na přehlídce středních škol v České 
Třebové byli i zástupci CZ LOKO
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? Přemýšlel jste dlouho, zda 
na nabídku kývnout? 

Ani ne. Celý život dělám u lokomo-
tiv a tahle nabídka byla z kategorie, 
která se neodmítá. Já ji vzal jako 
výzvu. I když mi je jasné, že žád-
ný „výrobák“ to nemá snadné a ten 
v CZ LOKO zvláště. Dlouhodobě se 
v České Třebové řeší průchodnost 
lokomotiv výrobou, aby byly uspo-
kojeny potřeby obchodního odděle-
ní a současně byla dosažena vyso-
ká efektivita a kvalita. To je obecně 
známé.

? Čím to? 
V hlavním závodě v České Tře-

bové jsou určité věci roky zaběhnu-
té. A když chcete zaběhlé zvyklos-
ti měnit, je to obtížné. V soukromém 
životě stejně jako ve firmě. 

? Jak jste Třebovou poznal 
za těch pár měsíců? 

Je úžasné, co tady lidé dokážou. Ale 
když se podíváte pod pokličku, vidí-
te někdy příliš operativy a spěchu, 
méně systému. Dost se toho dohání, 
a i proto je zřejmé, že s kvalitou lze 
jít výš. Tady vidím prostor pro změ-
ny. To jinak řečeno znamená: tvůrčí 
činnost, zájem lidí netlumit, ale do-
stat do jasně daných pravidel, díky 
nimž se práce zefektivní. 

? Co si za tím představit? 
Ne vždy je zřetelně definována 

a uplatňována odpovědnost jednot-
livce. Některé úkoly nemají svého 
majitele, realizace pak probíhá ja-
ko kolektivní dílo a za výsledek „ni-
kdo“ nezodpovídá. To ve výrobě ne-
ní možné. 

? A lze to vůbec nastavit v tak 
velké továrně, kde typově opa-

 kovaná výroba existuje zatím 
 jen minimálně? 
O tom vůbec nepochybuji. Jistě, 
jsou tu modernizace, pak klasické 
opravy a další práce, ale o to právě 
jde. Definovat majitele úkolu včet-
ně odpovědností a pravomocí, sta-
novit měřitelná kritéria hodnocení. 
Ale zatím bych to dál nerozvíjel. By-
lo by to předčasné, některé detaily 
je nutné ještě promyslet. Zatím jsem 
ve fázi poznávání, hodnocení, posu-
zování. Ale zřejmé je, že to je téma 
na rok 2012. 

Výrobní ředitel akciové společnosti CZ LOKO Martin Malík o zamýšlených změnách říká:

Jsem ve fázi poznávání a posuzování, změny jsou téma roku 2012
Novým výrobním ředitelem akciové společnosti CZ LOKO je 
od 1. září Martin Malík. Ten od roku 2006 vedl firemní servis kole-
jových vozidel v Mostě. Od letošního února pak převzal řízení 
nového provozu Sériová výroba v Jihlavě, aby za pár měsíců už 
zodpovídal za celou firemní výrobu.

? Kdy bude jasněji? 
Patřím k lidem, kteří si věci dů-

kladně promýšlejí. Rámcovou kon-
cepci mám, ale před samotnou 
realizací mám potřebu jednotlivé 
kroky popsat a důkladně analyzo-
vat dopady. To ale neznamená, že 
se nic neděje. Některé dílčí kroky 
jsou již realizovány, už jen proto, 
že chceme nastavit nově vyčleně-
ný provoz ETS. Další změny vy-
plývají ze změn v rozpočtu na rok 
2012, kdy bude nutné nově defi-
novat odpovědnost za některé po-
ložky. Nejdříve však musíme do-
končit letošní rok. Jeho závěr je 
hektický, máme historicky nejvyš-
ší objem celkových i produktivních 
hodin. Nyní by nebylo vhodné mě-
nit zaběhnuté zvyklosti, i když tře-
ba nejsou optimální. V tomhle vy-
pětí a přetížení by to nepřineslo 
nic dobrého. 

? Mluvíte o Třebové. To v Jihlavě 
nebo Mostě takové problémy 

 nejsou? 
V Mostě je servisní středisko, a tam 
se operativní řízení předpokládá. 
Jihlavskou provozovnu již lze v ně-
kterých pohledech srovnávat. Výho-
dou bylo, že jsem v ní sériovou vý-
robu rozjížděl na „zelené louce“. Pro 
ni tam nebyl žádný zaběhnutý sys-
tém, i když jsme určité komplikace 
museli řešit, nebyly zas tak těžké. 
Měli jsme volnou ruku a lidé, kteří 
byli na tento úsek přeřazeni, pocho-
pili, že si vše musíme nastavit no-
vě. Za několik týdnů bylo vidět, že 
to někam směřuje a všichni zača-
li „tahat“. 

? O čem tedy přemýšlíte? 
Nedávno se mi dostala do ru-

ky studie, kterou v CZ LOKO děla-
li v roce 2010 studenti z Univerzity 
Pardubice. Měli se věnovat obě-
hu materiálu, ale navíc sledova-
li i další procesy jako třeba odmě-
ňování, flexibilitu lidí, systém řízení. 
K tomu materiálu jsem se dostal 
po dvou měsících ve funkci a po-
těšilo mě, že většina doporučení 
zapadá do připravované koncep-
ce. Je nutné přesvědčit klíčové lidi 
a získat je na svou stranu. A pak 
všechno dotáhnout do detailů, aby 
vše do sebe zapadalo. Nerad bych 
se neuváženě pouštěl do experi-

mentu a čekal, jestli to vyjde ne-
bo nevyjde. 

? Co se vlastně od výroby 
očekává?

Vyrobit v termínech, kvalitně a po-
kud možno efektivně, tedy s co nej-
nižšími náklady. 

? Podílíte se přímo na jejím řízení? 
Tady to chci změnit. Mám am-

bici víc zasahovat do procesů plá-
nování. To souvisí s chystanými 
změnami v dispečinku. Strategic-
ké plánování a stanovení priorit 
by mělo zůstat obecně na úrovni 
ředitelů. 

? Proč? 
Dnes narážíme na omezené vý-

robní kapacity. Přitom se množí po-
žadavky na různé zakázky a my ví-
me, že je nelze všechny najednou 
zvládnout. Systém plánování je dnes 
nastaven tak, že je velmi zatížen 
operativními požadavky, a vznika-
jí tak zbytečně třecí místa a stres. 
Když se zakázka nezvládne včas, 
obchodník ji bere na ředitelskou 
úroveň, ale tam se zpravidla nedá 
již nic dělat, než vzít tuto skutečnost 
na vědomí. Priority se musí určovat 
na úrovni ředitelů a musí mít podpo-
ru, včetně určitých opatření a systé-

mových změn. Jen tak lze garanto-
vat, že se tyto klíčové zakázky splní 
podle smluv. 

? Už máte představu o čase? 
Tady jsme už dílčí kroky udě-

lali. Přerozdělily se mistrovské úse-
ky, jinak se poskládaly čety, což 
souviselo samozřejmě i s přecho-
dem některých lidí do střediska 
ETS. Ale může to být předzvěst 
optimalizace, která by měla nastat. 
Měli bychom se postupně dostat 
k vytížení jednotlivých čet kolem 
sta procent. V provozovně v Čes-
ké Třebové není výjimkou plnění 
na 120 procent a to není dobře. 
Lidé jsou přetížení, není prostor 
na řešení problémů. 

? Do firmy se hrne nová výroba. 
Jak ji napasovat do součas-

 ných procesů? 
V tom bych problém neviděl. Za-
kázky na východní trhy jsou plá-
novány s dostatečným předstihem 
a to nám dává prostor se přizpů-
sobit. Současně se do těchto plánů 
nemusí často a významně zasaho-
vat. Spíš jde o realizaci tuzemských 
zakázek a odbytu. To opět souvi-
sí s velkou operativou a prioritním 
plánováním, neboť kapacity nejsou 
neomezené.

? Teď se otevřela nová výrobní 
hala elektrických točivých stro-

 jů, plná drahých, moderních 
 technologií. Jak se ji podaří vý-
 robně naplnit? 
Bude to postupný vývoj, ale důle-
žité je, že nezačínáme na zelené 
louce. Spousta věcí se tu už dě-
lá. Jen to bude ve výrazně lepších 
podmínkách. Skladba výkonů se bu-
de postupně měnit a firma se neta-
jí ambicí strukturu výroby ETS roz-
šířit. Bude to znamenat osvojení si 
nových technologií, ale všechno to 
zapadá do podnikatelského plánu. 
K tomu stavíme technologickou vy-
bavenost a kapacity. 

? Lze už mluvit o novém výrob-
ním oboru? 

I tak to lze říct. Elektrické točivé stro-
je chceme opravovat, včetně výko-
nů, které jsme dosud dávali do koo-
perací a zavést i novou výrobu.

? Kam podle vás nová investice 
posune firmu? 

Určitě bychom mohli mluvit o strate-
gii a ekonomice. Ale já bych dnes 
vyzdvihl efekt vzoru, kdy naši lidé 
ve výrobě uvidí, že lze dělat efek-
tivně a kvalitně. V tom vidím vel-
kou inspiraci i pro změny v dalších 
provozech. 
Pokud jde o Jihlavu, tak nové vý-
robní kapacity pro sériovou výrobu 
zprovozníme počátkem nového roku. 
Těch změn tu nebude tolik, i když 
přemýšlím o posílení technologie vý-
roby, která řeší problémy mezi kon-
strukcí a výrobou. Ať už na přání 
zákazníka, nebo proto, že se v kon-
strukci něco nepovedlo. A to mu-
sí někdo odpracovat a proceso-
vat. Konstruktéři nemohou řešit věci 
ve výrobě. Ti musí přemýšlet, být 
v klidu a pracovat. 

? Jak vám, člověkovi z výroby, 
sedí kancelářská práce? 

Procesy jsem řídil v Sokolově, Mos-
tě, Jihlavě. Práce mi nevadí, jen 
rozsah je nyní podstatně větší. Jde 
o to vše poznat a přijmout správná 
rozhodnutí. Dělám si názor jak by 
mohlo vše vypadat. A přitom hle-
dám cestu, jak se k novému stavu 
optimálně dostat. 

? S čím tedy budete spokojen? 
Jednoduchá otázka, ale odpo-

věď je složitější. V každém případě 
je pro výrobu zákazníkem obchod 
a tomu se musíme přizpůsobit. Sou-
časně hledáme způsob jak některé 
činnosti optimalizovat. Za rok vám 
řeknu, jestli a jak jsme se posunuli.

Martin Malík

Kdyby Miroslava Bednářová mě-
la říct, kolik času tráví v provoze 
a kolik u počítače, nejspíš by od-
pověděla, že to je tak půl na půl. 
Odhaduji, protože jsem se jí na to 
neptal. Řeč byla hlavně o tom, co 
dělá. Jako referentka expedice za-
kázek má na starosti všechny díly, 
které do českotřebovské provozov-
ny CZ LOKO přicházejí do oprav. 
A protože je musí mít celou dobu 
pod kontrolou, musí si je v provo-
ze i hlídat. 
„Chlapi si už zvykli a berou mě. 
Nakonec jsem tady už jedenadva-
cet let, hned po maturitě na želez-
niční průmyslovce. Tuhle práci ale 

Počet drobných zakázek stále roste. Proti době před pár lety je jich dvakrát víc
60 položek. Motory, dvojkolí, hla-
vy do spalovacího motoru. Tře-
ba na opravy trakčních motorů je 
30 dní. Rychlost oprav sice neo-
vlivní, ale ve spolupráci s dispečin-
kem dopředu ví, o co půjde, jaký 
se musí naplánovat materiál a kolik 
pracovních hodin, jaké jsou smluv-
ní termíny. „Sladit opravy s výrobou 
a modernizací lokomotiv, to je ně-
kdy fakt oříšek. Pořád je to o prů-
chodnosti zakázky místy přetíženou 
továrnou. Od března neustále plá-
nujeme, aby bylo jasno nebo ale-
spoň jasněji, a musím říct, že se 
za poslední měsíce hodně věcí 
zlepšilo,“ dodává. Miroslava Bednářová

dělám teprve čtyři a půl roku,“ říká 
Miroslava Bednářová. A co je vlast-
ně její náplní? Evidovat zakázky, 
vědět v jakém stavu je objednáv-
ka, být u příjmu i expedice, dodat 
podklady pro fakturaci. A podobně. 
Je jasné, že vedle administrativy 
s tím spojené je i hodně běhání. 
Zvláště, když se nespoléhá na mai-
ly, ale chce na vlastní oči vidět, co 
se se zakázkou právě děje. „Kdy-
koliv pak zákazník zavolá, v jakém 
stavu jeho zakázka je, mohu mu 
přesně odpovědět. To je pro budo-
vání důvěry s klienty hodně důleži-
té,“ poznamenává. 
Měsíčně takto vyřizuje zhruba 

Právě dispečink, který plánuje jed-
notlivé opravy, musí zakomponovat 
i opravy dílů. A na ně musí být ka-
pacita. Proto se i spolu s obcho-
dem musí dojít k termínu, který je 
přijatelný pro firmu i pro zákazní-
ka. Jinak řečeno: každá zakázka se 
musí zvládnout. A čím klidněji to 
jde, tím lépe. 
„Jak firma roste, dílů do oprav cho-
dí čím dál tím víc. Možná dvojná-
sobek proti době před čtyřmi lety, 
kdy jsem na tohle místo nastoupila. 
Určitě se děla také rychleji. I proto 
věřím, že nová hala ETS nám v lec-
čems pomůže,“ uzavírá Miroslava 
Bednářová. 



ČÍSLO 15 / 20114   STRANA ČESKÁ TŘEBOVÁ 

Jiří Kára, 
vedoucí odboru údržby investic 
a dílen Unipetrol Doprava
1. Hala zrychlí pro-
ces údržby elek-
trických točivých 
strojů a zkvalitní ji. 
Točivé stroje jsou 
dnes na trhu nej-
větším problémem. 
V kapacitách a do-
dávce. Záleží na li-
dech, odbornících zda je CZ LOKO 
bude mít. I my s tím máme někdy 
problém. Ale už jen pocit, že se in-
vestuje do takového podniku, je něco 
jiného, než když se dělá ve starých 
dílnách a prostorách. Je vidět, že fir-
ma chce někam jít, a když zákazníci 
vidí, že i jejich peníze slouží k mo-
dernizaci výroby, je to dobré zjištění.

2. Naše spolupráce je výborná. Ne-
napadá mě momentálně nic, kde by 
nás tlačila pata. Plnění a termínové 
závazky není problém. Tato technolo-
gie umožní zkrátit termíny oprav a re-
klamací. To je pro nás nejdůležitější 
a klíčové. Pokud firma, která vyrábí 
a modernizuje lokomotivy má i vlastní 
zázemí na výrobu točivých strojů, tak 
v tu ránu je soběstačná, není závislá 
na dodavatelích, druhé výrobě. Je to 
prostě velký krok vpřed.

Karel Mora, generální ředitel 
Elektrizace železnic Praha
1. Je výborné, 
když přijedete ně-
kam, kde se inves-
tuje. To znamená, 
že se firma rozví-
jí a v tom Josefu 
Bártovi fandím. 
Vize je výborná 
a pravděpodobně 
jde i o ceněné partnerství na straně 
dodavatelské i odběratelské. 

2. My máme v České Třebové svůj 
provoz, zaměřený na klasickou stro-
jařskou výrobu komponentů trakčního 
vedení a na výrobu elektrických roz-
vaděčů všech napětí, včetně techno-
logických komponent a celků, s po-
měrně kvalitní výrobou. S CZ LOKO 
jsme se naučili spolupracovat v men-
ších záležitostech, daných výrobou, 
což odpovídá vzájemným možnos-
tem. A vždy byla velmi dobrá. 

Martin Urban, 
obchodní ředitel pro Česko 
a Slovensko, ING LEASE
1. Pan Bárta a ce-
lá firma má můj 
velký obdiv. V sou-
časné situaci, která 
na evropském trhu 
je, je v oboru jed-
nou z mála, která 
opravdu stále ex-
panduje a snaží 
se nacházet nové trhy a příležitosti. 
S produktem, který má, je to správná 
cesta. Investici ji moc přeji, stejně 
jako konečným zákazníkům, kteří by 
z ní měli mít hlavní profit. 

2. My jsme partnerem konečných 
zákazníků v oblasti dlouhodobého 
financování nových nebo moderni-
zovaných lokomotiv z produkce CZ 
LOKO. Profesně i osobně je spo-
lupráce hodně vysoká - těžko si 
představit lepší. Na druhou stranu 
umím si představit lepší spolupráci 
v oblasti fungování celoevropského 
trhu, menší regulace železničního 
byznysu, ale to těžko tady v Česku 
ovlivníme. 

AnketaNová hala elektrických točivých strojů 
je nejmodernější v Česku a na Slovensku 
(Dokončení ze strany1) 

Není to globální snahou EU o obnovu 
kolejových vozidel, ale hlavně záslu-
hou managementu firmy,“ řekl a jako 
její dominantní zákazník ocenil roz-
voj společnosti. To vytváří prostor pro 
spolupráci, za předpokladu, že do-
jde k dohodě na požadované kvalitě 
za přiměřenou cenu. 
Hala ETS je vybavena nejmoderněj-
šími technologiemi, zkušebnou, spe-
cializovanými pracovišti a logistickým 
centrem. Její výstavba byla spolufinan-
cována z evropských fondů. Z Ope-
račního programu Podnikání a inova-
ce (Nemovitosti) to byla část týkající se 
stavby výrobního objektu. Z programu 
Inovace pak část, zahrnující vybavení 
objektu sofistikovanými technologiemi. 
Nová výrobní kapacita umožní vý-
znamně rozšířit strukturu zakázek 
a objem produkce elektrických toči-
vých strojů jako jsou alternátory, trakč-
ní motory, motory pomocných pohonů 
a další stroje. 
Stavební práce začaly letos v led-
nu demolicí starých objektů, a zatím-
co na první etapu stavby bylo potřeba 
20 týdnů, na druhou už jen 16 týdnů. 
„Všechno dopadlo velmi dobře - stav-
ba je za stejné peníze, za něž byla 
vysoutěžena a v termínech, které byly 
přesně podle smluv. Jsem ale rád, že 
ji mám, jak se říká, z krku. Byl to fofr,“ 
neskrýval spokojenost Radovan Strán-
ský, vedoucí oddělení investic a sprá-
vy majetku.

Česká Třebová  Stěhování začne 
v prvním lednovém týdnu a mělo by 
trvat čtrnáct dnů. „Už se těšíme. Má-
me dost zakázek a problémy s mís-
tem a skladováním,“ říká Mojmír Vaš-
ko, vedoucí čety, která dělá demontáž 
a montáž točivých strojů. 
„V tomto případě se bude přesun tý-
kat čtrnácti lidí z čety opravy elektric-
kých točivých strojů. Většina techno-
logie je nová, ale i ta starší se musí 
odpojit, renovovat a přemístit do no-
vého,“ říká Ladislav Vyhlídal, šéf no-
vého provozu ETS.
Chlapy láká i nové vybavení a tech-
nologie, které budou muset zvládnout. 
Je to pro ně další výzva a bezespo-
ru je to posune dál. Nikdo nepochy-
buje, že to pomůže i kvalitě a plynu-
losti práce. 
Jeden z příkladů dobře zvládnutého 
řemesla ukazuje i Radovan Beneš. 
„Měli jsme problémy s demontáže-
mi statorů. Ty jsou přeci jen poměr-
ně objemné a my se přitom učili, jak 
ho celý rozdělat nebo jak zvládnout 
technologický postup. A k tomu nám 
hodně pomohlo tohle nové polohova-
dlo,“ ukazuje na zařízení, které umož-
ňuje s těžkým statorem poměrně dob-
ře manipulovat a natáčet si ho, jak je 
při práci právě potřeba. 
Trakční motory, o nichž je tady řeč, 
jsou elektromotory, pohánějící dvojko-
lí motorových a elektrických lokomo-

Hala ETS už slouží - trakční motory se mohou stát dalším silným oborem podnikání

Nové kapacity za desítky miliónů se začínají plnit výrobou
Tak už jen pár dnů a četa ETS Mojmíra Vaško dá vale starším, ale 
hlavně stísněným prostorám v motorárně, a přestěhuje se do nové 
haly elektrických točivých strojů. Místo nich se rozšíří pracoviště 
spalovacích motorů, které už rovněž naráží na problémy s prosto-
rem a kapacitou oprav. 

tiv, a též dvojkolí některých speciál-
ních vozidel pro údržbu tratí a trolejí. 
V novém provoze ETS se koncem 
roku 2011 dolaďoval technologic-
ký proud oprav trakčních strojů, aby 
na sebe pracoviště navazovala bez 
kolizí a zbytečných prostojů. Není 
jednoduché sladit činnosti probíha-
jící při demontáži, čištění, vyfuková-
ní nečistot, sušení vinutí strojů, drob-
ných opravách izolace a bandáže, 
mechanických opravách, soustružení 
činných ploch, prořezávání komutáto-
rů, opravách sběrného ústrojí, zkou-
šení, montáži, lakování a tak podob-
ně. Musí se vytvořit optimální pracovní 
podmínky pro všechny, kteří se těch-
to oprav zúčastní, aby vše bylo maxi-
málně efektivní. 
„V této části haly budeme dělat to, co 
potřebujeme pro produkci oprav mo-
torů do lokomotiv,“ ukazuje Ladislav 
Vyhlídal na nový prostor, který vyros-
tl ve „dvou-hale“ jako druhý. Špina-
vý motor nebo generátor se očistí, de-
montuje, prohlédne. Pak se zákazník 
seznámí se stavem strojů - a práce 
pokračují: vysušit, přeměřit, upravit ge-
ometrické tvary, upravit ložiska, zpět 
sestavit, vyzkoušet a přesunout motor 
k montáži do vozidla, expedici nebo 
do skladu. 
V sousední hale, jsou zase pracoviš-
tě na demontáž a montáž vadných cí-
vek a komutátorů, zkrátka navijárna.

„Z elektrických točivých strojů se 
demontuje nefunkční, vadné vinu-
tí, vyčistí se mechanicky magnetický 

obvod a zakládá se nové vinutí. Sor-
timent převíjených trakčních motorů 
a generátorů postupně, podle poža-
davků zákazníků rozšiřujeme,“ pozna-
menává Ladislav Vyhlídal. V této čás-
ti haly se bude postupně připravovat 
a zavádět technologie, která umožní 
zvyšovat sortiment trakčních motorů. 
Cílem je, aby se v CZ LOKO zvlád-
la výroba dalších, nových druhů vinutí 
elektrických, točivých strojů. To bude 
mimo jiné vyžadovat zvládnutí nových 
technologií a druhů materiálů. 
Na zprovoznění v době naší návště-
vy ještě čekala lakovna a vyfukova-
cí box, v němž se nečistoty uvolňují 
foukáním a dál je zachytí filtry. A ta-
ké zařízení na čistění točivých strojů 
od hrubých nečistot. 
„Tohle není nic převratného. Technolo-
gie hrubého čištění je známá. Jen se 
nám na ní dosud nedostávalo místa,“ 
upozorňuje Ladislav Vyhlídal a opodál, 
za dveřmi, ukazuje skutečnou chlou-
bu firmy - výkonovou zkušebnu elek-
trických točivých strojů. V ní se moto-
ry testují, včetně zátěžových zkoušek. 
Tím se mimo jiné šetří náklady na pře-
pravu ke kooperující firmě. „Tady má-
me průběh zátěžových zkoušek pod 
vlastní kontrolou, víme přesně co a jak 
se při zkoušce stalo, tady případné 
neshody analyzujeme a děláme vše 
proto, aby se příště neopakovaly. Za-
tímco od kooperující firmy jsme dosta-
li jen papír o škodě,“ říká šéf provozu.
Prostě: nová pracoviště v hale elek-
trických točivých strojů už zažívají 
běžné pracovní dny.
Akciová společnost CZ LOKO opět 
přepsala kus své bohaté historie.

Radovan Beneš u polohovadla 

Ladislav Vyhlídal

Novou zateplenou fasádu a nová okna dostala i sousední budova školicího střediska Alexandr Movčan, ředitel kvality 
vilniuského depa

Josef Bárta při projevu. Vedle stojí 
moderátorka Klára Doležalová

Večerní pohled na novou halu
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Je to teprve pár měsíců, co se jih-
lavská provozovna rozdělila na dva 
provozy, z nichž ten sériové výro-
by byl úplně novým. Na nohy ho 
stavěl Martin Malík a po jeho od-
chodu na post výrobního ředitele, 
Vlastimil Budař. Jak jeden, tak dru-
hý nezávisle na sobě oceňují za-
ujetí lidí na dílnách. „Rozjezd byl 
samozřejmě složitý. Hned první mě-
síc se měl dohnat skluz na zakáz-
ce do Běloruska. Muselo se dělat 
o víkendech, protože hrozilo pe-
nále. Chlapi si hodně mákli. Včas, 
kvalitně. Není to vždy jednoduché, 
ale perou se s tím. Bez nich by to 
nešlo. Je to jako u týmu Formule 
1 - i poslední mechanik rozhodu-

Od ledna se začne uplatňovat nový >modul výroba<, který zefektivní opakovanou produkci

Sériová výroba se stává dalším pilířem jihlavské provozovny
Zakázky pro Litvu, Bělorusko, Lotyšsko a Rusko tvoří hlavní část 
provozu Sériová výroba v jihlavské provozovně CZ LOKO, která 
se tak stává pilířem zdejší výroby.

Jihlava  „Zakázky se už opaku-
jí, a i to je důvod, proč od nové-
ho roku začne-
me přecházet 
z modulu projekt 
na >modul vý-
roba< v progra-
mu Axapta. A to 
samozřejmě při-
nese spoustu 
změn. I když li-
dí ve výrobě se 
to nejspíš přímo 
nedotkne a podle mne si toho ani 
nevšimnou. Víc práce ale budou mít 
parťáci a mistr. V novém systému 
jde hlavně o vykazování hodin, pře-
hled vydaného materiálu a účtování 
zakázek,“ vysvětluje Vlastimil Budař, 
vedoucí provozu Sériová výroba. 
Přechod na >modul výroba< se při-

pravoval přímo v CZ LOKO skoro tři 
čtvrtě roku a podíleli se na něm li-
dé z výroby, technologie, technic-
kého úseku, ekonomického úseku, 
ŘKJ a zásobování. Tedy všichni, 
kdo do toho „měli co říct“. V dal-
ší fázi ho externí firma aplikovala 
do firemního informačního systému 
a už v lednu se má v praxi ověřit 
při výrobě elektrobloků pro Bělorus-
ko. Právě na tomto celku se model 
odladí, vychytají se jeho případné 
nedostatky a posléze se bude „pře-
klápět“ na další celé výrobní bloky. 
„Opakované zakázky jsou přehled-
nější a vnášejí do výroby větší řád 
a pravidelnost. Měli bychom tedy 
vědět, jaké a kolik dílů kam patří 
a v jaký okamžik, kolik co stojí, kolik 
je na takovou práci potřeba hodin. 
Jinak řečeno, opakovaná výroba by 

se měla dělat za stejných nákladů 
a tedy i peněz. A právě >modul vý-
roba< má umožnit tyto informace 
sbírat, vyhodnocovat a kontrolovat,“ 
poznamenává Vlastimil Budař. 
Právě větší efektivnost výroby, hlí-
dání nákladů i realizačních časů, 
od nového modelu firma očekává 
především. V ideálním stavu by měl 
modul umožnit slučovat některé za-
kázky jako například dveře na kabi-
nu lokomotivy. Vyrobit třeba 40 dve-
ří na 20 kabin na několik měsíců 
dopředu. 
„Pro nás by bylo ideální vyrábět 
čtvrt roku pakety pro Bělorusko, pak 
zase pro Litvu a podobně. Ale to 
samozřejmě nelze, protože musí-
me vyhovět požadavkům zákazníků 
a jejich výrobnímu programu. Nikdo 
z nich nechce čekat. Proto musí-
me přemýšlet, jak takto rozmělně-
nou produkci lokomotiv, pro různé 
zákazníky, zvládnout co nejlépe,“ ří-
ká vedoucí provozu. 

Vlastimil Budař

Jako v týmu Formule 1. Jeden člověk by nic nezvládl, 
i poslední mechanik rozhoduje o společném výsledku

vým řádem se zaslouženě vylepšily 
i jejich platové podmínky. Pak je 
tu třeba i dispečer Petr Brnický, 
který se podílel na přímém záso-
bování ze skladu rovnou na dílnu. 
Až se tenhle nový způsob zaběh-
ne, za pár měsíců si nikdo nevzpo-
mene, že to bylo někdy jinak. Do-
slova pravou rukou je mistr Karel 
Benáček. On řeší každodenní sta-
rosti a problémy ve výrobě. Oce-
nit a pochválit by bylo možné prak-
ticky každého. Někoho víc, někoho 
méně, ale každého. Jeden člověk 
by to tu nezvládl. V „sériovce“ je to 
tým, který musí bezvadně fungovat. 
I když to není tým ze seriálu auto-
mobilových závodů Formule 1. 

je o společném výsledku,“ říká Vlas-
timil Budař.
Velký kus práce tady odvedli parťá-
ci. Leoš Mareš v kovovýrobě, který 
zvládá obě směny i víkendové do-
zory, Jiří Hrdlička na kabinách, kde 
se sice na směny nedělá, ale občas 
se musí do práce na přesčas nebo 
v sobotu, aby se výroba přizpůsobila 
ostatním. Jakub Šimek u elektrikářů 
do toho, po přechodu na provoz Sé-
riová výroba, padl rovnýma nohama, 
ale pere se s tím statečně. A pak je 
tu Jana Divišová, parťačka na pul-
tovně, kde se vyrábějí ovládací pulty, 
popisují dráty a dělají přípravné prá-
ce pro elektrikáře. I tady děvčata od-
vádějí kvalitní práci. S novým mzdo- Jiří Hrdlička

Svářeč a zámečník Zdeněk Kříž v jihlavské 
provozovně pracuje už od roku 1995, ny-
ní v provozu Kolejová výroba. Ve firmě vy-
paluje ze silných plechů otvory na čelníky, 
tedy čela rámů.

Zde vznikají kabiny lokomotiv

Po osmi letech náročného provozu v Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s., pro-
šla v Jihlavě střední opravou lokomotiva 724.707. Na snímku si ji přebírají zástup-
ci firmy Luboš Borský a Martin Lembacher (ve dveřích). Opravu provedl provoz Ko-
lejová výroba, řízený Jiřím Nováčkem.
Šlo už o třetí lokomotivu v pořadí, po 724.703 a 724.708, která zde zhruba před dese-
ti lety prošla modernizací a nyní, když nadešla doba, se vrací na pravidelné opravy. 
„Pro Sokolovskou uhelnou, která je jedním z našich významných tuzemských zákazní-
ků, jsme v minulosti mimo jiné modernizovali tři lokomotivy řady 774, pak už zmíně-
nou řadu 724 nebo celkem jedenáct lokomotiv 27E2. Podobně jako motorový univerzál-
ní vozík s cisternovou nástavbou. Pro firmu zajišťujeme i opravy náhradních dílů jako 
jsou pružnice, topení nebo dvojkolí,“ říká Libor Kadlec z obchodního úseku střední Ev-
ropa společnosti CZ LOKO.

Jihlava  „Montáže technologií lakov-
ny už začaly, pracuje se na dodávce 
mostového jeřábu, ale potvrdilo se, že 
od počátku napnutý harmonogram mů-
že narušit neočekávaný problém. Ten 
přišel, když se začalo hrabat a u stě-
ny, která je navázána na montovnu, se 
v zemi objevila hromada věcí. Demo-
liční práce >pod nulou< tak byly pod-
statně složitější. Nyní se objekt dokon-
čuje a přitom se montuje technologie 
lakovny. Tady ale víme, že teplovzduš-
ná jednotka s rekuperací, která bude 
zároveň sloužit jako odsávání od svá-
řečských pracovišť, bude dodána až 
v druhém týdnu ledna. Od toho se pak 
odvíjí i termín podání žádosti o kolau-
daci,“ říká vedoucí oddělení investic 
a správy majetku Radovan Stránský.
Do té doby by měly být zprovozně-
ny technologie na lakování a úpravy 
povrchů.

Stavba skončí 
počátkem 
nového roku 
Stavba nové haly pro sériovou 
výrobu a s ní sousedící stavba 
nové lakovny bude v jihlavské 
provozovně CZ LOKO dokonče-
na koncem ledna 2012, kdy se 
plánuje kolaudace. 

Provoz Kolejová výroba opravil
lokomotivu pro Sokolovskou uhelnou 

U dělnických profesí byla proto na-
stavena základní mzda, což byl na-
příklad tarif E ve výši 11 tisíc Kč mě-
síčně. Prémie byly v průměrné výši 
50 procent z tarifu, ale měly vazbu 
na skutečně odpracované hodiny - 
ne pouze za docházku. Další mzdo-
vou složkou byl „trh práce“ - měsíč-
ní příplatek za dosaženou kvalifikaci, 
například u elektromechaniků a stát-
ních svářečů. 
Postupem času jsme zjistili někte-
ré nedostatky, a proto jsme od zá-
ří letošního roku zavedli na zkoušku 
nový model mzdového a prémiové-
ho řádu v jihlavském provozu Séri-
ové výroby. 
Zásadní změny jsou dvě: První je za-
vedení smluvní hodinové mzdy pro 
dělníky, do které se započítá i stá-
vající trh práce, pokud na něj měl 
zaměstnanec nárok. Hodinová sazba 
byla zvýšena na úkor prémií, což byl 
i požadavek odborů v rámci kolektiv-
ního vyjednávání. Považuji tento krok 
za rozumný, protože nechat základ-
ní mzdu na úrovni roku 2007 by ne-
bylo motivační. 

Mzdy a prémie posílí odpovědnost
V roce 2007 jsme zavedli mzdový řád pro výrobu, který tehdy 
jasně definoval odpovědnost za dodržování limitů pracnosti. 
Potřebovali jsme nastavit jasná výkonová kritéria, protože v té 
době začaly přibývat zakázky, u kterých byl problém se vejít 
do normohodin. 

Druhá změna se týká prémií, které se 
vypočítají měsíčně z odpracovaných 
hodin a pokud budou splněna krité-
ria: termíny zakázek, limity pracnos-
ti, kvalita práce, dodržování bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, pak 
je částka prémií valorizována o 25 
procent. Stejná kritéria platí i pro mi-
stry a vedoucí výrobních provozů. 
Nový mzdový řád chceme příští rok 
s výrobním ředitelem zavést do všech 
výrobních provozů. Zkušenosti z jih-
lavské sériové výroby nám už dnes 
napovídají, že vazbu na dodržová-
ní termínů zakázek musíme propojit 
s prémiemi dalších útvarů, například 
MTZ, rozpis, technologie a konstruk-
ce. Výroba může pracovat na sto pro-
cent pouze pokud má na pracovišti 
dostatek materiálu, nářadí a dokumen-
tace. To všechno musí zajistit ostat-
ní útvary, a proto musí nový mzdový 
a prémiový řád definovat odpovědnost 
každého oddělení za výsledek, kterým 
je pro nás kvalitně a včas opravená 
nebo vyrobená lokomotiva.

Tomáš Brancuzský, 
personální ředitel 
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Jak je neznáte

Předsedkyně odborové organizace Magdalena Stránská o kolektivním vyjednávání říká: 

Uzavření dobré smlouvy je v zájmu zaměstnanců i zaměstnavatele
Po roce se opět chystá uzavření nové Kolektivní smlouvy mezi 
odborovou organizací a vedením akciové společnosti CZ LOKO. 
Předsedkyně ZO OSŽ Magdaleny Stránské jsme se v této sou-
vislosti zeptali:

? Jak je kolektivní vyjednávání 
daleko? Kdy očekáváte jeho 

 ukončení?
Kolektivní vyjednávání stále pokraču-
je a za výchozí dokument slouží Ko-
lektivní smlouva z loňského roku. Sou-
částí vyjednávání jsou i body, které 
závisí na schválení firemního rozpoč-
tu, takže ukončení a podpis Kolektivní 
smlouvy předpokládám koncem roku.

? Které body v něm pokládáte 
pro odbory za nejdůležitější? 

Kolektivní smlouvu považuji za dů-
ležitou jako celek. Vždy se snažím 
udržet a zachovat existující výhody 
a k tomu ještě vyjednat něco „navíc“. 

Letos se pokouším vyjednat pro příští 
rok zvýšení základních mezd. V do-
bě globální hospodářské stagnace 
by to byl velký úspěch. A to i pře-
sto, že naší firmě se daří a zaměst-
nanci odvádějí dobrou práci. Chtě-
la bych, aby se zvýšil také příspěvek 
do Fondu sociálních a kulturních po-
třeb a vznikl příspěvek dlouholetým 
zaměstnancům, z něhož bychom 
mohli oceňovat jejich pracovní výročí.

? Jak se k vašim návrhům staví, 
nyní počátkem prosince, kdy 

 spolu hovoříme, vedení firmy? 
Musím říct, že jeho postoj je vel-
mi vstřícný.

? Co tedy smlouva 
zaměstnancům přinese?

V Kolektivní smlouvě jsou zatím 
sjednány následující výhody: bonus 
za přítomnost, kdy při dodržení sta-
novených podmínek vzniká nárok 
na placené volno v délce šesti pra-
covních dnů za rok. U dělnických 
profesí i finanční bonus za přítom-
nost 500 korun za měsíc. Pro praco-
viště, kde jsou těžké pracovní pod-
mínky je dohodnuté placené volno 
v rozsahu pěti pracovních dnů, které 
musí zaměstnanec využít na absol-
vování rekondičních kůr. A tak by se 
dalo pokračovat dalším výčtem. Kdo 
má zájem, může si Kolektivní smlou-
vu u mne vyžádat a přečíst.
Dodám k tomu snad jen, že při jed-
náních se vždy snažím prosazo-
vat oprávněné zájmy a potřeby za-
městnanců a svou činnosti přispívat 

Na předvánočních setkáních se vyhlašovali nejlepší pracovníci

Hezký zvyk posledních let, odměňovat ve všech provozovnách CZ LOKO 
na závěr roku jejich nejlepší pracovníky, pokračoval i letos. Stalo se tak 
na předvánočních setkáních zaměstnanců s představiteli společnosti. Kaž-
dý z oceněných obdržel z rukou generálního ředitele Josefa Bárty dárkový 
poukaz na nákup spotřební elektroniky v hodnotě 10 tisíc Kč. Přítomni byli 
další představitelé vedení firmy a odborové organizace. 

Česká Třebová  Tým má 18 hráčů 
a dva gólmany a z osmdesáti pro-
cent ho tvoří zaměstnanci CZ LOKO 
různých profesí. Od plechařů a svá-
řečů až po nákup, servis a konstruk-
ci. Prostě team. 
„Hokej je týmová hra a každý je důleži-
tý. Druhý Jarda Jágr z nás nebude, ale 
všichni hrajeme jako on srdcem a pro 

Českotřebovskou městskou hokejovou ligu začal hrát tým HC CZLOKO 
Dobrou partu lidí, zaměstnanců CZ LOKO, která se už léta přes zi-
mu schází, aby si zahrála mezi sebou lední hokej, letos zjara na-
padlo založit hokejové mužstvo a přihlásit se do českotřebovské 
městské ligy CHL. Tak se zrodil hokejový tým HC CZLOKO s loko-
motivou, „brejlovcem“, na dresu. A protože hokej je drahý sport, 
s vybavením pomohla firma. 

radost,“ říká duše mužstva a projek-
tant Pavel Šimek. Ten v CZ LOKO 
pracuje už devátým rokem v technic-
kém úseku, kde navrhuje pneumatic-
kou brzdu lokomotiv. Jak s oblibou 
říká, rozjet se umí každý, ale důleži-
tější je umět včas a bezpečně zasta-
vit. Což mimochodem platí bezezbyt-
ku i pro lední hokej, protože brzdit 

o mantinel, branku nebo o protihráče 
je dost bolestivé...
„Hokej mám rád. Hraji ho od dět-
ství, kdy jsme jako malí kluci začí-
nali na zamrzlém rybníku. A posta-
vit mužstvo a hrát 
za naši firmu by-
la výzva. Sport mě 
baví, v létě fotbal 
a tenis, v zimě snowboard a hlavně 
hokej. Navléknu dres se čtyřiačtyřicít-
kou a jde se na to,“ říká. 
Tým HC CZLOKO v městské CHL li-
ze, kde se hraje o putovní pohár sta-
rosty, je po prvním kole z 11 druž-
stev jako nováček sedmý. 

Magdalena Stránská

ke stálému zlepšování pracovních, 
zdravotních, sociálních a kulturních 
podmínek.

? Co by tedy smlouva měla 
 přinést? 
Obě strany, zaměstnavatel i za-
městnanci by měli mít pocit, že 
jsou po jejím podpisu spokojeni. 
Uzavření dobré Kolektivní smlouvy 
je totiž nejen v zájmu zaměstnan-
ců, ale i zaměstnavatele. Stále to-
tiž platí, že spokojení zaměstnan-
ci jsou předpokladem pro další 
úspěšný rozvoj firmy. Což mě ve-
de k přání, aby naši zaměstnan-
ci prožili příjemné vánoční svátky, 
protože spěchu si za celý rok uži-
li víc než dost. 
A v novém roce samozřejmě hod-
ně dobrých myšlenek, mnoho chuti 
do práce a pevné zdraví.

„Hokej hrajeme hlavně pro zábavu, 
ale vždy je ten pocit lepší, když 
vyhrajeme. Také kvůli fanouškům. 
Je úžasné, v jak velkém počtu se 
schází. Vždy vyvěsí firemní vlajku 

CZ LOKO a že-
nou nás dopředu,“ 
povídá Pavel Ši-
mek. S chlapy je 

hrdý na to, že hrají za CZ LOKO. 
I proto chtějí soupeře přejet jako 
lokomotiva co mají na dresu, ale 
ne vždy se to podaří. Takový je 
už sport. Tréninky jsou každé úterý, 
o víkendu většinou zápas. Přibližně 
dvakrát do měsíce pořádá firemní 

odborová organizace hokejové zá-
pasy i pro ostatní zaměstnance, 
kteří si na městskou ligu netroufa-
jí. „Scházení“ se u hokeje, přes kte-
rý se stejně jako přes každý jiný 
sport, dává dohromady dobrá par-
ta lidí, tak pokračuje dál. Podob-
ně jako v Jihlavě, kde se zhruba 
15 zaměstnanců tamní provozovny 
CZ LOKO pravidelně schází dva-
krát do měsíce na zimním stadionu. 
Hraje se pro zábavu s kolegy z ji-
ných firem. „Vrcholem sezony je, že 
jsme všichni v pořádku,“ říká Karel 
Zácha, který to všechno na Vysoči-
ně dává dohromady. 

Hokejové mužstvo má i jihlavská provozovna CZ LOKOČíslo 44 - projektant Pavel ŠimekČeskotřebovský hokejový tým HC CZLOKO hraje městskou ligu

V Jihlavě si pro ocenění přišli: zámečník Bohuslav Marvan, který pracu-
je na montáži pomocných pohonů a elektrobloků, Josef Kubela, techno-
log a konstruktér a František Ondrák, mechanik motorových lokomotiv. 
V České Třebové byli oceněni vedoucí skladu Pavel Hübl, zámečníci 
a svářeči Robert Vela a Václav Petrás, mechanik motorových lokomo-
tiv Jan Štancl a elektronik Jan Pirkl. 

V Nymburku si pak přišli převzít odměnu Karel Havlíček, vedoucí oddě-
lení plánování obchodního úseku pro střední Evropu, Aleš Pokorný, kon-
struktér elektrické výzbroje lokomotiv, Dana Rybková, vedoucí oddělení 
MTZ a Martin Doleček, vedoucí oddělení mechanické konstrukce. Po-
slední oceněný Jiří Jindřich byl v té době služebně v Litvě, kde řídí další 
modernizaci lokomotiv ČME3. 

Jihlava Česká Třebová Nymburk


