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Provoz elektrických 
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Chystá se vybudování 
pracoviště pro výrobu 
vzduchových bloků Lyžařské hry neuplavaly, 

i když byly až v březnu

2014

(Pokračování na straně 5)

Audit účetní závěrky: 
loňské hospodaření 
se vyvíjelo podle plánu

Rok 2014 začal restrukturalizací. 
Kolejová výroba se soustředí do České 
Třebové, sériová posílí v Jihlavě 

Česká Třebová, Jihlava  „Jde o opat-
ření, která jsou součástí našeho 
strategického plánování, a dří-
ve nebo později by k nim došlo. 
Kvůli poklesu zakázek ve střed-
ní Evropě, včetně Česka, který 
byl počátkem roku dramatický, 
jsme tyto změny urychlili,“ vy-
světluje Josef Bárta, generální 
ředitel a předseda představen-
stva CZ LOKO. Například objem 
zakázek od obou národních do-
pravců, státem vlastněných akci-
ových společností České dráhy 
a ČD Cargo, se už druhým ro-

Organizace výroby a řízení některých procesů dozná letos v akci-
ové společnosti CZ LOKO významných změn. Kolejová výroba se 
koncentruje pouze do České Třebové a v Jihlavě se místo ní posílí 
a rozšíří sériová výroba paketů nových lokomotiv.

kem za sebou na celkových trž-
bách společnosti podílí pouhými 
třemi procenty. Ani silný export, 
který loni dosáhl téměř jedné mi-
liardy korun, ale tyto propady pl-
ně nenahradí.
Nečekaný úbytek zakázek 
na tomto teritoriu proto urychlil 
specializaci obou hlavních pro-
vozoven, která umožňuje efek-
tivnější řízení než dosud. Provoz 
kolejové výroby proto v Jihlavě 
během dubna skončí a tato prá-
ce, včetně výroby speciálních 
drážních vozidel, se už přesou-

vá do České Třebové. Z ní se 
do Jihlavy naopak dostane vý-
roba pneubloků, která doplní už 
zavedenou produkci dalších mo-
dulových bloků. V obou přípa-
dech je klíčové zvládnout přenos 
technologií a know-how. 
S těmito zásadními změnami 
souvisí rovněž přesuny činnos-
tí, jako je logistika, rozpis a tok 
materiálu, závoz do výroby nebo 
jeho objednávání. Akciová spo-
lečnost CZ LOKO tak pokračuje 
v nastavování těch nejefektivněj-
ších procesů, podporujících hle-
dání vnitřních úspor, neboť tlak 
zákazníků na cenu se nemění, 
a je trvalý. 

Novinkou jsou 
motivační stipendia 
pro středoškoláky
Česká Třebová  Vedení akciové 
společnosti CZ LOKO jedná s Vyš-
ší odbornou školou a Střední 
školou technickou Česká Třebo-
vá o poskytování motivačních sti-
pendií pro nejúspěšnější žáky 
vyšších ročníků v oborech Elek-
trikář a Zámečník. 
Smlouva by měla začít pla-
tit od letošního září, kdy začne 
školní rok 2014/15. „Podpoří-
me tím nejen nejtalentovanější 
děti, ale věříme, že tím vzros-
te i zájem o profese a obory, 
které dlouhodobě potřebujeme, 
a bez nichž se CZ LOKO neo-
bejde,“ vysvětluje personální ře-
ditel Tomáš Brancuzský. O de-
tailech se ještě diskutuje, ale 
firma bude preferovat studen-
ty s výbornými výsledky jak 
v praktické, tak v teoretické vý-
uce. „Chceme postupovat stej-
ně jako u vysokoškolských sti-
pendií. Tedy průměrná doba 
finanční podpory studenta bu-
de dva roky s tím, že se zavá-
že pro nás po úspěšném ukon-
čení studia pracovat,“ doplňuje 
personální šéf.
Českotřebovská škola s dlouho-
letou tradicí je dnes vybavena 
moderními odbornými učebnami, 
dílnami a laboratoří a v regionu 
má výbornou pověst.

Jihlava  Jubilejním, 150. pake-
tem se stala sada komponentů 
pro lokomotivu TEM TMH 057, 
dodaná na konci března 2014, 
kterou si objednal estonský ná-
kladní železniční přepravce AS 
EVR Cargo. Ten je dceřinou 
firmou státní železniční společ-
nosti AS Eesti Raudtee. 
„Je to velký úspěch a vel-
mi si ho vážíme. Před lety 
jsme přišli s touto formou, kte-
rá umožňuje exportovat český 
vývoj i českou práci, ale záro-
veň dává práci i místním fir-
mám při dokončování. Hlavně 
se opíráme o spolupráci s li-
tevskou společností Vilniaus lo-
komotyvų remonto depas,“ říká 
Josef Červený, obchodní ře-
ditel CZ LOKO pro východní 
Evropu. Podle stejného princi-
pu CZ LOKO tyto projekty mo-
dernizací řeší i s lokomotivními 

Akciová společnost CZ LOKO 
východoevropským zákaz-
níkům prodala už 150 pake-
tů lokomotiv. Tedy kompakt-
ních modulů, z nichž se pak 
především v litevském Vilni-
usu na připravené podvozky 
a rám montují a oživují samot-
né lokomotivy. 

Na východ už odjelo 150 paketů lokomotiv. 
Ten jubilejní zamířil do Estonska

depy v lotyšské Rize a bělorus-
ké Lidě.
„Tento způsob umožňuje nejen 
dodávat zcela nové lokomoti-
vy, ale modernizovat i ty sta-
ré či starší. Je náročnější na lo-
gistiku i organizaci práce, ale 
představuje cestu, jak technic-
ky vyspělá, sofistikovaná dráž-
ní vozidla vyvážet i tam, kde by 
to jinak bylo bez účasti místních 

firem složité. Ať už jde o získá-
vání náročných certifikátů nebo 
dodavatelů,“ poznamenává Jo-
sef Červený. 
Historicky prvním „východoev-
ropským“ vozidlem se v roce 
2007 stala modernizace ukra-
jinské lokomotivy ČME3P-1744. 
Odtud se tento projekt moder-
nizace „čmeláků“ postupně roz-
šířil do Litvy a Lotyšska, a poz-

ději do Běloruska. V současné 
době projevuje zájem o tento 
projekt i tak významný zákaz-
ník, jako jsou Ruské železnice 
(RŽD). V poslední době už ale 
převažuje vývoj a výroba zce-
la nových lokomotiv, určených 
pro provoz na tratích o rozcho-
du 1520 mm. 

(Pokračování na straně 5)

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil 19. března českotřebovskou pro-
vozovnu CZ LOKO, kde si společně s generálním ředitelem Josefem Bártou a ředitelem 
nákupu Petrem Zemkem prohlédl nové investice do rozšiřujících se oprav motorů Cater-
pillar a elektrických točivých strojů. Představitelé firmy ho také informovali o aktuálním 
vývoji zakázek, zejména exportu do zemí východní Evropy, a z toho plynoucí restruktu-
ralizace výrobních provozů.

(Pokračování na straně 2)

Hejtman si prohlédl nové investice 

Lokomotiva TEM TMH 055 (EVR 001), tedy v pořadí první z lokomotiv této série s určením pro estonskou společnost AS EVR Cargo. 
Nové lokomotivy série TEM TMH (TЭM TMX) mají výkon 1455 kW, celkovou hmotnost 126 tun a maximální rychlost 100 km/h. 

A dit úč t í á ě k



Při předání konsolidované závěrky holdingu CZ LOKO za rok 2013 se zdraví generální ředitelé CZ LOKO Josef Bárta a Phoenix-Zeppelin 
Stanislav Chládek. Přítomni byli auditor Josef Crha, hlavní účetní Jana Staňková, finanční ředitel Michal Holý, správní ředitel Aleš 
Podolák a finanční ředitel P-Z Jan Grünwald.
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Audit účetní závěrky: loňské hospodaření se vyvíjelo podle plánu 

Nymburk  Slavnostní předání au-
ditu bylo letos ještě o něco slav-
nostnější než jiné roky. Náš dlou-
holetý auditor Ing. Josef Crha 
odchází do důchodu, tak bylo 
předávání výsledků spojeno i se 
vzpomínáním a loučením. Valné 
hromadě byl pak předložen ná-
vrh na novou auditorskou společ-
nost EURO-Trend Audit, která by-
la pro provedení auditu za rok 
2014 schválena. Dá se očekávat, 
že nový auditor se bude potře-
bovat do hloubky seznámit s na-
ší společností a bude osobně pří-
tomen provádění řady fyzických 
inventur v závěru letošního ro-
ku. Jsem přesvědčen, že skladní-
ci i inventurní týmy budou skvěle 
připraveni a předvedou novému 
auditorovi profesionální výkon.

Skončil nám další rok. Pro mnohé z nás, zejména v účtárně, až tepr-
ve 21. února, kdy byly předány definitivní výkazy ověřené auditorem. 
Tím byl rok 2013 konečně uzavřen i v účetnictví. Předložené výsled-
ky pak 24. března schválila valná hromada akcionářů CZ LOKO.

Krátce bych se ještě vrátil k na-
šim výsledkům. Bude to znít té-
měř neuvěřitelně, ale plán tr-
žeb jsme v roce 2013 splnili 
na 99,96 procent. V meziročním 
srovnání to ale vypadá o dost 
hůř, protože jsme se dostali jen 
na 89 procent tržeb rekordního 
roku 2012. V kategorii zisku je 
to podobné - rozpočet jsme na-
plnili, ale v meziročním srovná-
ní jsme zůstali na 86 procentech 
předchozího roku.
Dobrou zprávou je určitě to, 
že naše hospodaření se vyvíje-
lo podle plánu, takže meziroč-
ní pokles pro nás nebyl nepří-
jemným překvapením, ale už víc 
než rok jsme se na tuto situa-
ci připravovali. Úsporná opatření 
byla ve firmě jistě celý rok znát. 

Dařilo se nám postupně stlačo-
vat režijní náklady, zahájili jsme 
organizační změny a výraz-
ně jsme omezili investice. Přes 
zhoršení výkonnosti jsme doká-
zali nezvyšovat čerpání úvěrů 

Od zahájení devizových 
intervencí ČNB na podzim 
loňského roku, uplynulo už 
několik měsíců. Jak jste to 
pocítil ve své práci? 

Kolegové ve vedení firmy be-
zesporu potvrdí, že umělé 
oslabení kurzu koruny je vý-
hodné, protože náš export je 
významný. Koneckonců, šlo 
hlavně o proexportní opatře-
ní k oživení ekonomiky. 
V Česku se ale tahle výho-
da poněkud smazává. Větši-
na našich dodavatelů nemá 
možnost z exportu těžit a ne-
ní proexportně nastavena. 
Jedná se především o menší 
a střední firmy. Nakupují te-
dy euro dráž. Jejich logickou 
snahou je promítnutí nárůstů 
cen do svých výrobků a te-
dy i následně nám. Od začát-
ku roku jsme nuceni prakticky 
každý den vyjednávat o ce-
nách subdodávek, což jsou 
už desítky případů. Naše po-
zice je ale na trhu jasně da-
ná. O možném zdražení na-
šich produktů se vzhledem 
k ostrému konkurenčnímu bo-
ji nedá ani uvažovat. Oprav-
du není kam ustupovat, spí-
še naopak. 
V úseku nákupu proto mu-
síme neustále hledat nové 
cesty, vedoucí k úsporám. 
V poslední době jsme v elek-
tronických aukcích provedli 
budoucí nákup nových auto-
mobilů, máme už nakoupenu 
elektřinu na příští rok a hle-
dáme další možnosti v naku-
povaných službách.

Petra Zemka 

Otázka pro

ředitele logistiky a nákupu 
CZ LOKO

Ocenění nejlepších zaměstnanců v Nymburce
Fotografií se ještě vracíme do závěru loňského roku, kdy byli už po redakční uzávěrce 
v Nymburku vyhlášeni a oceněni nejlepší zaměstnanci tamního pracoviště za rok 2013. 
Stali se jimi Radek Holubář, samostatný konstruktér, Jan Kakáč, zástupce vedoucího 
oddělení realizace projektů a Alexandr Volf, vedoucí obchodního referátu východní Ev-
ropa 1. Na snímku jsou spolu s představiteli společnosti.

a udržet si pověst vzorného pla-
tiče závazků. 
Abychom byli úspěšní, musíme 
se hodně snažit. Máme před se-
bou velké příležitosti i nepříjem-
ná rizika. Věřím, že se nám spo-

lečným úsilím podaří příležitosti 
využít a rizika eliminovat.

Michal Holý, 
finanční ředitel 
a místopředseda představenstva

Novinkou jsou motivační stipendia 
pro žáky střední školy

Učební obory elektrikář a zámeč-
ník jsou tříleté, bez maturity a je-
jich absolventi získávají výuční 
list. Na rozdíl od čtyřletých obo-
rů s maturitou, mezi něž patří mi-
mo jiné mechanik elektrotechnik, 
elektrotechnika, informační tech-
nologie nebo provoz a ekonomi-
ka dopravy. Akciová společnost 
CZ LOKO už nyní žákům 3. roč-
níků z oborů elektrikář a zámeč-
ník umožňuje odborný výcvik pří-
mo ve výrobních provozech.
Podle Vlastimila Dytrta, předse-
dy Oblastní rady Orlicko Krajské 
hospodářské komory Pardubické-

(Dokončení ze strany 1) ho kraje, žáci tak získávají kro-
mě motivačních odměn za odve-
denou práci také cenné praktické 
dovednosti a zkušenosti. Není při-
tom výjimkou, že úspěšní žáci, 
kteří prokážou zájem o řemeslo, 
obdrží nabídku na práci a uza-
vření pracovního poměru. „Tím si 
žáci zajistí velmi dobrou startovní 
pozici na trhu práce a prakticky 
bezproblémové zařazení do pra-
covního procesu. Podle mého ná-
zoru, absolventi základních škol 
ani jejich rodiče nemohou při vol-
bě budoucího povolání udělat 
chybu, pokud se rozhodnou zvo-
lit některý z žádaných technic-
kých oborů,“ uvedl Vlastimil Dytrt. 

Většina vleček ve středoevrop-
ském regionu řeší zásadní eko-
nomické otázky provozu a ob-
nova kolejového vozového parku 
je pro provozovatele těžko před-
stavitelná. O to větší výzvou je 
lokomotiva řady 794 pro ob-
chodníky CZ LOKO. K nové-
mu projektu - stavbě dvouná-
pravové motorové lokomotivy 
- tým CZ LOKO přistoupil s vě-
domím, že většina provozních 
dvounápravových posunovacích 
lokomotiv se blíží hranici své 

Významné veletrhy v Ostravě a Berlíně uvidí novinky CZ LOKO
Firemní marketing letos plánuje účast na dvou klíčových veletr-
zích. Na tuzemském Czech Raildays, který se koná 17. až 19. červ-
na a na InnoTrans Berlín. Ten se po tradiční roční pauze uskuteč-
ní od 23. do 26. září.

Nymburk  V Ostravě se CZ 
LOKO představí i velmi netra-
dičními exponáty. V expozici 
AŽD Praha bude k vidění moto-
rový vůz ETCS pro kontrolu ev-
ropského zabezpečovacího systé-
mu, který byl předán do provozu 
v září 2013. V expozici TUDC bu-
de zase malá měřicí drezína jako 
ukázka modernizačního programu 
CZ LOKO v segmentu speciál-
ních vozidel. Náplň vlastní expo-
zice CZ LOKO se nyní ještě řeší.

„V Berlíně na největším evrop-
ském železničním veletrhu před-
stavíme poprvé nové dvounápra-
vové lokomotivy řady 794 a TME3 
v našem designu. Na obou mů-
žeme názorně ukázat, kudy smě-
řuje naše strategie,“ říká Roman 
Čechura, manažer marketingu 
CZ LOKO. 
Moderní posunovací lokomotiva 
řady 794 pro rozchod 1435 mm 
nese typické znaky produkce CZ 
LOKO. Stejně jako lokomotiva 

du pořádá Žilinská univerzita. Ta-
kové akce jsou výjimečnou kon-
centraci špičkových odborníků 
a dávají prostor nejen pro vzá-
jemné sdílení nových informa-
cí, ale CZ LOKO na nich záro-
veň prezentuje i svou produkci 
a směr jejího vývoje. 
„Letošní aktivity marketingu jsou 
přesněji zacíleny na odbornou ve-
řejnost. I nadále bude naší sna-
hou prezentovat CZ LOKO ja-
ko spolehlivého a perspektivního 
partnera železničních dopravců 
i správců železniční infrastruktury. 
Prestiž značky CZ LOKO je dnes 
vysoká a na tomto potenciálu sta-
víme,“ uzavřel Roman Čechura.

Novostavba lokomotivy řady 794 uspoří provozní náklady 
životnosti nebo ji už překroči-
ly. Dostupnost náhradních dílů 
i spotřebního materiálu se rapid-
ně zhoršuje a udržet funkčnost 
a bezpečnost těchto vozidel je 
ekonomicky neopodstatněné. 
Společnost CZ LOKO na tuto si-
tuaci na trhu odpovídá stavbou 
nového vozidla s využitím dlou-
holetých zkušeností z provo-
zu s použitím prověřených řeše-
ní a komponent. Při sestavování 
základního konceptu lokomoti-
vy měl řešitelský tým na zřete-

li především maximální bezpeč-
nost provozu při použití pokud 
možno jednoduchých konstrukč-
ních řešení. Lokomotivy řady 794 
by tak měly být atraktivní pro ty 
zákazníky, kteří preferují parame-
tr cena/výkon. 
Použitím dlouhodobě osvědče-
ných konstrukčních celků má vo-
zidlo do genů vetknutou vysokou 
spolehlivost. Oproti součas-
ným strojům přinese provozova-
telům výraznou úsporu nákladů 
na spotřebu PHM a údržbu. Díky 

nasazení moderního spalovacího 
motoru CAT C13 plní lokomoti-
va přísné emisní limity EU Stage 
IIIB. A díky unifikovaným řeše-
ním CZ LOKO bude lokomotiva 
v reálném provozu snáze udržo-
vatelná. Její pomyslná DNA má 
ve vínku vysoký komfort, ergono-
mii a bezpečnost obsluhy. 
Do projektu vkládáme velká oče-
kávání nejen ve středoevrop-
ském regionu, ale i následném 
představení lokomotivy v prove-
dení pro rozchod 1 520 mm. (rč)

TME3 pro rozchod 1520 mm. Ta 
přináší především vysokou spo-
lehlivost a nízké provozní nákla-
dy a vyznačuje se vysokou mírou 
bezpečnosti a komfortu. Díky vy-
užití řady inovativních technologií 
plní i přísné emisní normy. 
Vedle těchto hlavním veletrhů se 
CZ LOKO zúčastní i odborných 
konferencí o dění na železnici 
a rozvoji železničního průmys-
lu. Půjde například o konferenci 
Železniční dopravní cesta 2014 
v dubnu v Českých Budějovi-
cích, květnovou Celoslovenskou 
konferenci odvětví elektrotechni-
ky a energetiky a mezinárodní 
seminář SETRAS. Ten v listopa-
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? Co říkáte jako šéf výroby 
organizačním změnám? 

Z hlediska organizace a řízení 
výroby a efektivnosti nákladů je 
koncentrace a specializace pro-
dukce zcela na místě. I když mi 
je jasné, že ne každému zaměst-
nanci se musí líbit. 

? Proč? 
Protože fyzicky oddělené pro-

vozovny už na sobě nebudou ni-
jak závislé. Každá má svoje za-
měření a nemusí se zabývat 
činnostmi, které pro ni nejsou 
nutné.

? Dotknou se změny struktury 
čet a dalších pracovních 
týmů? 

Něco je samozřejmě vynuce-

Změny jsou potřebné, říká výrobní ředitel Martin Malík
Zaváděné organizační změny, vycházející ze specializace obou hlav-
ních provozoven, pokládá výrobní ředitel Martin Malík za potřebné. 

no podstatou věci v jihlavské 
provozovně, ale v České Tře-
bové žádné významné změ-

ny v uspořádání čet nepředpo-
kládám, protože zjednodušeně 
řečeno, je jedno jestli dělá-
te na lokomotivě nebo speci-
álním drážním vozidle. Všech-
ny tyhle stroje mají podvozek, 
rám a to nad ním. Kdyby ně-
jaké podobné změny měly při-
padat do úvahy, souvisely by 
s jinou prací. Třeba, kdyby se 
tu měla objevit interiérová vozi-
dla. Proto ani přesuny v rámci 
českotřebovské provozovny ne-
jsou nijak dramatické. 

? Nedostaly se pak do ústraní 
zaváděné metody 

     průmyslového inženýrství? 
V žádném případě. To je stále 
jedna z našich priorit, i když se 
pod dojmem současných změn 
o nich asi tolik nemluví. Ale 
po miniauditech vytvořené týmy 
pracují, hledají řešení, a jinak to 

Martin Malík

ani být nemůže, protože do kon-
ce letošního roku za námi musí 
být vidět výsledky. V tomto přípa-
dě změny, posun k lepšímu. Ji-
nak by nemělo smysl tuhle prá-
ci dělat. 

? Co dnes pokládáte 
za nejdůležitější? 

Zajistit v českotřebovské pro-
vozovně podklady pro výrobu 
a opravy všech kolejových vo-
zidel, která sem přicházejí či 
přijdou. V Jihlavě sériová výro-
ba běží a poběží. Tam zásad-
ní problém nevidím. Je to tak-
říkajíc rozjetý vlak, a věřím, že 
každé čtvrtletí se tam dočkáme 
nějakého zlepšení. Z tohoto po-
hledu je proto třeba víc pozor-
nosti soustředit do základního 
závodu v Třebové, kde je pro-
blém širší, protože zde má sil-
nější roli trh. 

? Jak to myslíte? 
Obchod mění strukturu i ob-

jem zakázek, jednou směrem 
nahoru, jindy dolů. Je obtížněj-
ší na to reagovat. Zvláště, když 
činnost lidí provází setrvačnost. 
Zatímco trh chce pružnost při 
objednávání materiálů, získává-
ní potřebných profesí, vytvoře-
ní technických podkladů, prostě 
rychlejší reakce, než jsme zatím 
schopni. Zákazníci prostě chtě-
jí všechno co nejdříve. To umí-
me, ale zároveň musíme umět 
i v těchto extrémních časech 
garantovat kvalitu nebo řešit 
strukturu zakázek. Teď je třeba 
zjevné, že trh například nenabí-
zí dostatek zakázek diesel-elek-
trických lokomotiv, na rozdíl tře-
ba od těch elektrických. To jsou 
prostě výzvy, před kterými v té-
to ekonomicky nestabilní době 
stojíme každý den. 

Investice do vzdělávání zaměstnanců patří mezi nejdůležitější
Už přes 40 vzdělávacích aktivit pro více než 500 osob uspořádala 
akciová společnost CZ LOKO od loňského května, kdy ve všech 
svých provozovnách odstartovala nový projekt nazvaný Odbor-
ným vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců. 

Česká Třebová, Jihlava  „Největší 
zájem bezesporu vyvolalo té-
ma spojené s novým Občan-
ským zákoníkem. Ten se dotýká 
práce řady našich zaměstnan-
ců například z oddělení náku-
pu, kvality, výroby nebo servisu 
kolejových vozidel,“ vysvětluje 
Tomáš Brancuzský, personální 
ředitel CZ LOKO. 
Nová legislativa totiž význam-
ně ovlivňuje také dodavatel-
ské a odběratelské vztahy, čin-
nosti právnických a fyzických 
osob a pracovně - právní vzta-
hy obecně. 
Další školení, týkající se aktua-
lit v nových zákonech a vyhláš-
kách, byla pak určena pracovní-
kům finančního a personálního 
úseku. Věnovala se dani z při-
dané hodnoty, mzdové proble-
matice a zákoníku práce. 
„Nejvíc účastníků vzdělávacích 
akcí je z výroby českotřebovské 
a jihlavské provozovny. Pokud 
jde o profese, pak nejpočetněj-
ší zastoupení mají svářeči,“ do-
plňuje personální ředitel. 
Například svářeči v podniko-

vé svářecí škole absolvují přípra-
vu na zkoušky z metod sváře-
ní podle norem ČSN EN 287-1, 
ISO 14731, ISO 9606-2, ČSN EN 
13133 a několika dalších. 
Svářecí škola CZ LOKO půso-
bí v České Třebové a v Jihlavě, 
zkušební komisaři, kteří posuzu-
jí oprávněnost přidělení svářecí-
ho certifikátu, jsou ze společnos-
ti DOM-ZO 13. 
Dalšími, hojně na školeních za-
stoupenými výrobními profese-
mi, byli jeřábníci, vazači, obsluhy 
motorových vozíků a elektrotech-
nici. Ti si doplňovali znalosti při 
nastavení elektronických řídi-
cích systémů hnacích kolejových 
vozidel. 
Správa a údržba majetku absol-
vovala kurz pro obsluhu plyno-
vých zařízení, skladníci zase kurz 
na regálové zakladače. 
„Součástí projektu ale nejsou 
pouze povinná školení a certifi-
kace, ale také školení, která pro-
hlubují dovednosti zaměstnanců. 
Ať již jde třeba o projektové ří-
zení, cizí jazyky, zvláště angličti-
nu a ruštinu, nebo software pro 

konstruktéry,“ poznamenává per-
sonální ředitel. 
Všechna tato odborná školení už 
stála přes 400 tisíc korun. Dal-
ších téměř 500 tisíc korun pak 
stály náklady na mzdy zaměst-
nanců, kteří absolvovali školení 
v pracovní době. Právě dotace 
z Evropského sociálního fondu, 
která pokrývá 60 procent přímých 
nákladů, umožňuje akciové spo-
lečnosti CZ LOKO se do těch-
to nákladných vzdělávacích ak-
tivit pouštět. 
Projekt Odborným vzděláváním 
k vyšší adaptabilitě zaměstnanců 
CZ LOKO, který finančně podpo-
ruje Evropský sociální fond, ve fir-

mě potrvá až do dubna 2015. 
Akciová společnost CZ LOKO 
v rámci tohoto klíčového vzdělá-
vacího projektu pro své zaměst-
nance připravuje i další kurzy. 
Například nákupčí a techniky če-

ká v březnu a v srpnu týdenní 
intenzívní výuka angličtiny pod 
vedením rodilého mluvčího. Pra-
covníky svářecího dozoru zase 
kurz přímého vizuálního zkou-
šení svarových spojů. Po jeho 
úspěšném absolvování budou 
mít právo podpisu protoko-
lu o vyhodnocení jakosti. Další 
školení bude věnováno hydrau-
lickým a pneumatickým kompo-
nentům kolejových vozidel a tím 
výčet všech aktivit tohoto pro-
jektu zdaleka nekončí.
„Investice do našich zaměstnan-
ců a jejich profesního růstu po-
kládáme za jedny z nejdůleži-
tějších a nejefektivnějších. Není 
to levné, je s tím spojeno ta-
ké mnoho administrativní práce, 
nutné pro získání evropské dota-
ce, ale výsledek za to rozhodně 
stojí,“ uvedl Tomáš Brancuzský.

Název projektu: 
Odborným vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců firmy CZ LOKO, a.s.
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00960
„Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.“ 

Česká Třebová  „Namísto jedné 
obsáhlé knihy plné detailních 
popisů nyní pro zákazníky při-
pravujeme více útlých knížek. 
Ty pak postupně víc a víc po-
stupují k detailům a podrob-
nostem lokomotivy,“ vysvětluje 
základní změnu Jakub Džurný, 
vedoucí Technického marketin-
gu CZ LOKO. 
Změna dokumentace souvisí 
s mnohem vyšší úrovní lokomo-
tiv a jinou strukturou práce řa-
dy dopravců. Moderní lokomoti-
vy, vybavené řídicím systémem 
a plné elektronických zařízení, 

Novou vizitkou firmy je technický marketing. Ocení to zákazníci
Pro širší veřejnost to je skrytá změna, přesto pro CZ LOKO velmi 
důležitá. Firma nyní mění podobu a charakter průvodní technické 
dokumentace lokomotiv, kterou dostávají zákazníci a pracují s ní 
hlavně jeho strojvedoucí, specialisté či lidé z údržby.

vyžadují jiný přístup, než jejich 
starší předchůdkyně. Tomu od-
povídá i příprava a vzdělává-
ní strojvedoucích, které je u řa-
dy dopravců už zcela na jiné 
úrovni než dříve. Není potřeba 
do šroubku znát celou lokomoti-
vu a na trati ji opravovat. Moder-
ní stroje CZ LOKO jako napří-
klad 744.001 to ani neumožňují. 
„Časy, kdy strojvedoucí při po-
ruše podložil stykač nebo vykrá-
til poškozený obvod, jsou dáv-
no pryč. Nyní se buď poškozený 
komponent vypne, nebo loko-
motiva dojede v nouzovém reži-

mu. Proto nemusí ani strojvůdce 
do detailu znát konstrukci stro-
je. Stačí jí znát, řekněme, do uži-
vatelské úrovně. Právě na tyto 
změny reagujeme,“ dodává Ja-
kub Džurný.
Dokumentace, rozdělená do ně-
kolika menších dokumentů, je tak 
přehlednější a lépe strukturova-
ná. Příkladem je třeba funkční 
popis lokomotivy TME3, který se 
dokončuje s pomocí firmy MSV 
elektronika. 
„Dříve na lokomotivy s tímto řídi-
cím systémem podobný manuál 
neexistoval a jednotlivé funkce 
se musely hledat v popisu elek-
trické výzbroje, který byl sou-
částí té obsáhlé knihy s celko-
vým popisem lokomotivy. Bylo 
to nepřehledné a řada informa-

cí i chyběla, protože nebylo zce-
la jasné, kdo je cílovým uživa-
telem dokumentu,“ říká Jakub 
Džurný. Nyní se proto tento do-
kument vydává samostatně. Po-
dobně se tvoří popis elektrické 
výzbroje nebo popis pneumatic-
ké výzbroje. Z názvu dokumen-
tů tak už jasné plyne, o čem je 
a komu je určen. 
V Technickém marketingu sice 
pracuje šest lidí, ale bez pod-
pory dalších úseků, třeba servi-
su nebo ŘKJ, by se neobešli. 
Ty se také podílejí na distribuci 
dokumentace. 
Vedle přípravy průvodní doku-
mentace se Technický marke-
ting podílí s konstrukcí na ře-
šení nových projektů, obchodně 
technických standardech při 

schvalování lokomotiv, na je-
jich zkouškách nebo provozním 
ověření. S firmou MSV elektro-
nika zase spolupracuje při ná-
vrhu funkcí, školí strojvedoucí 
a pracovníky údržby nebo po-
máhá obchodu při tvorbě katalo-
gů, specifikaci vozidel nebo pre-
zentace lokomotiv. 
„Hodně práce se za poslední rok 
udělalo, ale ještě víc nás jí čeká. 
Technická dokumentace je prv-
ní vizitkou CZ LOKO. Každý ví, 
jak si někdy zanadává, když si 
domů s nějakým elektronickým 
zařízením přinese nepřehledný 
manuál. A co teprve lokomoti-
va. U ní musí všechny dokumen-
ty odpovídat tomu, čemu mají. 
A to je také smyslem naší prá-
ce,“ uzavřel Jakub Džurný. 

Lektorka Magdalena Vopařilova přednáší na semináři k novému občanskému zakoníku
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Česká Třebová  Řada zaměstnanců 
CZ LOKO vyjíždí na zahraniční 
služební cesty, mezi něž patří ta-
ké různé pracovní stáže do part-
nerských organizací. Ať už k rozší-
ření své kvalifikace nebo k řešení 
společných technických projektů. 
V poslední době mezi nimi by-
li Jiří Karlík a Jiří Dostál z mo-
torárny v České Třebové, kteří 
na přelomu ledna a února čtyři 
týdny pracovali v motorárně Zep-
pelin Power Systems v němec-
kém Achimu. Seznamovali se zde 
s prací v SIS - elektronickém sys-
tému náhradních dílů motorů Ca-
terpillar, s jejich generálními opra-
vami nebo s demontáží a montáží 
motorů Caterpillar 3500, zvládnu-

Naši lidé na stáži v motorárně Zeppelin Power Systems
tím manuálů, s informacemi o ně-
kterých dílech a jejich případném 
opětovném použití a podobně. 
Součástí stáže bylo rovněž hle-
dání závad a zpracování analýz, 
prohlídka závodu, včetně sezná-
mení se se způsobem skladování, 
mytí a ukládání dílů nebo s někte-
rým testovacím zařízením, měře-
ním a přípravky. 
„Hodně času se věnovalo te-
orii a všem pro nás potřebným 
technickým detailům. Bylo dobré, 
že jsme měli možnost pracovat 
s programem SIS, který je k dis-
pozici i v dílně v České Třebo-
vé. Je to Německo, a protože je 
Zeppelin Power Systems zaměřen 
pouze na motory, rozsahem prací 

Hutní hala. Úspěšnou kolaudací prošel v únoru nový sklad hutní-
ho materiálu, o jehož výstavbě bylo rozhodnuto ve druhé polovině 
loňského roku. Objekt, který pokryje zvyšující se nároky na ulože-
ní a distribuci tohoto druhu materiálu, má rozměry 20 x 30 metrů, 
opláštěn je technickou textilií polymar s dlouhou životností a stojí 
na jednoduchých základových patkách. Podlahu tvoří drátkobeto-
nová deska, strojně hlazená se vsypem o tloušťce 22 centimetrů. 
Jde tedy o jednoduchou montovanou halu, vybavenou regály pro 
hutní materiál a výrobky uložené na paletách. „Manipulaci s dlou-
hým hutním materiálem usnadňuje nový čtyřcestný vysokozdvižný 
vozík Hubtex s nosnosti čtyři tuny,“ doplňuje Radovan Stránský, 
vedoucí oddělení investic a správy majetku.

Česká Třebová  ,,Tehdy jsme 
na staré motorárně zažili i kri-
zi železničních opraven na pře-
lomu tisíciletí, kdy byla firma 
v útlumu a všeho všudy v ní zů-
stalo 120 dělníků a 30 techni-
ků. U mě v četě to bylo pět 
lidí. To bylo hodně bolavé ob-
dobí, kdy jsme nevěděli, jestli 
firma vůbec přežije a co bude 
dál,“ vzpomíná. 
S novými majiteli a pod no-
vým názvem CZ LOKO se hol-
ding rozkročil až na současných 
sedm set lidí. A také do podo-
by, kterou si v těch těžkých ča-
sech bylo možné sotva před-

„Četař“ Mojmír Vaško: Zažil jsem roky dobré i zlé, ale tolik práce nikdy 
Vedoucí čety Mojmír Vaško letos v CZ LOKO pracuje už jedena-
dvacátým rokem. A stále u motorů. Tehdy, v září 1993 nastoupil ja-
ko elektromechanik na demontáž trakčních motorů. A jak říká, úpl-
ně bez zkušeností. To bylo v době, kdy se chodilo do práce ještě 
do „žosky“. Musel se naučit vyvažování, montáž, rekonstrukce - 
a časem se stal zástupcem vedoucího čety a byl jím pět let. 

stavit. Včetně pár let zpátky 
otevřené nové haly Elektrických 
točivých strojů. 
„Vím, že kdysi nás na trakčních 
motorech bylo jedenáct a děla-
ly se jen hlavní opravy tří řad. 
Teď je v novém provoze s navi-
járnou a montáží nějakých pade-
sát dělníků a opravujeme praktic-
ky všechny hlavní řady motorů. 
Práce, na které se dříve nedalo 
ani pomyslet, už bereme za zce-
la normální. Na kooperace, kte-
rými se všechno řešilo, včetně 
zátěžových zkoušek, si už nikdo 
ani nevzpomene. Že si statory, 
kompenzace, převinování, pros-

tě všechno, na co si člověk jen 
pomyslí, děláme sami, je už pro-
stě normální,“ říká Mojmír Vaško. 
S pobavením pak dodává, že te-
dy zažil roky dobré i zlé, ale to-
lik práce jako nyní nikdy. 

Česká Třebová  „Stále se rozšiřu-
je sortiment a tím i rozsah prací. 
Firma zjevně reaguje na rostoucí 
poptávku trhu po hlavních opra-
vách trakčních motorů,“ vysvětlu-
je vedoucí provozu Ladislav Vy-
hlídal. Na obzoru jsou motory GT 
a další řady. Některé z nich si 
chtějí nechávat v České Třebové 
renovovat i zákazníci ze zahrani-
čí. O tom, co půjde do výroby, 
rozhoduje zakázková rada.
Pro relativně mladý provoz to je 
výborná reference. Ale je s tím 
spousta práce a změn. To ví 
například technolog Milan Di-
viš, který řeší zavedení převíje-
ní, musí popsat postupy a čás-
tečně někdy i montážní výkresy 
a výrobu nezbytných přípravků 
nebo dává podněty. Prostě se 
musí postarat o technickou pří-
pravu výroby. 

Od dubna se na točivých strojích 
jede na turnusové směny
Přes pět desítek lidí, kteří spa-
dají pod provoz Elektrických to-
čivých strojů, se musí naučit 
od dubna nastavit jinak svůj pra-
covní i rodinný režim. Část pro-
vozu dělala na turnusové směny 
od října, ostatní pak od dubna. 
Firma tím při plných kapacitách 
řeší nárůst práce.

Nárůst nových zaměstnanců, mi-
mochodem jejich počet se za rok 
více než zdvojnásobil z 20 lidí 
na 50, provázelo i vytvoření pra-
covní pozice mistra. Tu obsadil 
Miloš Lána, který do výroby přišel 
z rozpisu. „Výhodou je, že hodně 
ze své předchozí pozice znám, 
protože rozpis materiálů jsem dě-
lal právě pro ETS. Pouze jsem 
neměl podřízené,“ povídá mistr.
„Po zvýšení výrobních kapacit 
celého provozu ETS jsme muse-
li rozšířit a posílit jeho řízení, aby 

i vybavením je zákonitě dál. Ale 
ani naše vybavení není špatné. 
Až získáme víc zkušeností, věřím, 
že se časem přiblížíme i k jejich 
úrovni. Je to o zkušenostech, ná-
padech a samozřejmě také finan-
cích. Ale dokážeme najít a vyřešit 
problém, víme, na co se zamě-
řit, i když nás třeba čas od ča-
su ještě něco překvapí. Ale máme 
proškolené lidi a víme jak na to. 
To je podstatné. Zkušenosti při-
jdou časem,“ poznamenává Jiří 
Karlík k nové práci. Právě servis 
a opravy motorů CAT, pro které 
se loni v České Třebové rozšíři-
lo specializované pracoviště, patří 
k dlouhodobým rozvojovým pro-
jektům CZ LOKO.

A k dobru dává typy motorů 
i pracovní postupy. Má přehled 
a co srovnávat - vždyť na sta-
ré motorárně dělal pak i vedoucí-
ho čety a „četařem“ je i v novém 
provoze. Dohromady už dob-

rých deset let. Dnes pod něho 
na montáži motorů spadá 18 lidí. 
„Materiály jsou stejné, ale máme 
svoji zkušebnu. Díky tomu moto-
ry smontujeme, převineme i od-
zkoušíme. Je to těžká práce, ale 
mě to baví. Stále rosteme, pro-
tože přichází nová práce a noví 
lidé. A to jsou aktuálně starosti 
navíc,“ vysvětluje. 
A další novinka ho čekala 
od dubna. Nejen na montáži, 
ale v celém provoze ETS, včetně 
cívkárny, se přešlo na dvě turnu-
sové směny. 
„Když je v četě na zapracování 
jeden nováček, tak se to celkem 
ztratí. Když jich je ale najednou 
víc, bývá to složitější. Lidé se 
musí práci naučit, potřebují po-
radit, ohlídat. Každý jsme tak za-
čínali. Ale věřím, že to s kolegou 
zvládáme. I když s tím rychle 
rostoucím objemem práce někdy 
bojujeme,“ dodává. 

tady nebyl jen vedoucí provozu 
s parťákem. Mistr je právě me-
zičlánek, který jinak štíhlou řídící 
strukturu vyplní,“ vysvětluje per-
sonální šéf Tomáš Branczuský.
Směnnost současně řeší i poža-
davek trhu na zkracování oprav-
ných dob. Je tedy logickým, 
operativním a jednoduchým kro-
kem, jak uspokojit potřeby zá-
kazníků. I když jednoduchým... 
každý totiž v ETS řekne, že aby 
všechn klaplo, jak se očekává, 
nic jednoduchého to není. 

Milan DivišMiloš Lána

Mojmír Vaško

Jiří Karlík
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Jihlava  Rozvíjení servisních čin-
ností v rámci záručních a pozá-
ručních služeb, které dlouhodo-
bě patří mezi jedny z klíčových 
oblastí společnosti CZ LOKO, 
pokračuje i v rámci strategic-
kého přesunu výroby kolejo-
vých vozidel z Jihlavy do Čes-
ké Třebové. 
V jihlavské provozovně proto po-
stupně dojde k novému uspořá-
dání a úpravě pracovišť ve pro-
spěch sériové výroby. V této 
souvislosti byla zároveň už vyčle-
něna tzv. „mycí hala“ pro servis-
ní účely. Servis tedy v jihlavské 
provozovně získá nové zázemí 
a zároveň do něho přejde něko-
lik pracovníků z kolejové výroby. 
„Chceme využít dlouholetou tra-
dici výroby kolejových vozidel 

Chystá se vybudování pracoviště pro výrobu vzduchových bloků
Pro jihlavský provoz přijatá organizační opatření znamenají vý-
znamnou změnu. Uvolněné prostory se přizpůsobí potřebám ros-
toucí sériové výroby lokomotivních paketů, tedy nových lokomotiv 
určených na export, případně pro tuzemský trh. 

Jihlava  Nejvýznamnější změ-
nou projde hala Montovny. Ta-
dy se musí upravit podlahy, vy-
řešit obslužnost pracovišť jeřábů, 
uspořádání nebo třeba vybave-
ní jednotlivých pracovišť. Pros-
tě spoustu velkých i drobných 
úkolů. 
Prioritou je nyní zřízení nového 
pracoviště pro výrobu vzducho-
vých bloků - tzv. pneubloků. 
„Prostor už je určený, ale nejdří-
ve ho musíme vystěhovat, upra-
vit a vybavit vším potřebným. 
Do uspořádání pracoviště jsou 
zapojeni přímo lidé z montáže 
s vedoucím čety, mistr a techno-
log. Společně tak vytvářejí logic-
ky uspořádané a optimalizované 
pracoviště. Vycházíme z jedno-
duché logiky, že největším od-
borníkem na každou činnost je 
většinou ten, kdo ji vykonává. Dí-
ky tomuto týmu dokážeme zú-
ročit dlouholeté zkušenosti pra-
covníků s požadavky na kvalitu 
a technologii výroby,“ říká šéf vý-
roby v jihlavské provozovně Vlas-
timil Budař.
Velmi podobný postup se zvo-

lí i u ostatních pracovišť, která 
se budou měnit tak, aby odpo-
vídala potřebám sériové výro-
by. Na ní bude jihlavský závod 
specializován. 
Mimo jiné to znamená, že v sou-
ladu s aktuálním strategickým 
plánem se pracuje na přípra-
vě projektu, jak co nejoptimál-
něji zvýšit výrobní kapacity ze 
čtyř paketů měsíčně až na osm 
v průběhu jednoho až dvou let. 
Nyní se zpracovává návrh no-
vého uspořádání a využití uvol-
něných prostorů se zaměřením 
na technologický a logistický tok 
výroby. 
„Samozřejmě se to netýká pouze 
výroby, ale i všech podpůrných 
oddělení. Jednotlivé procesy 
a požadavky se musí ve finále 
spojit v jediný logický celek tak, 
aby výroba byla plynulá a vel-
mi efektivní,“ poznamenává Vlas-
timil Budař. 
„Náběh nových projektů a pří-
prava a vývoj exportních zaká-
zek ukazuje, že za ideálního sta-
vu bude sériová výroba plynule 
narůstat. Z toho vycházíme,“ říká 

personální ředitel Tomáš Bran-
cuzský, který je zároveň odpo-
vědnou osobou za provozovnu 
Jihlava. 
Právě export je pro rozvoj vý-
roby a provozovny rozhodující, 
neboť jak upozorňuje profesní 
asociace ACRI, český železnič-
ní průmysl je postižen celko-
vým propadem domácích zaká-

Servisní služby posílí lidé z kolejové výroby 

zek. Důvodem je podle asociace 
neschopnost plně čerpat finanč-
ní evropské zdroje a také pro-
blematický zákon o veřejných za-
kázkách. Loni objem vypsaných 
a poté zrušených tendrů veřej-
ného sektoru dosáhl desítek mi-
liard korun. Je za tím nekoneč-
né řetězení odvolacích procesů 
a minimální podpora státu. To 

způsobuje postupné zastavování 
odvětví, což je podle názoru AC-
RI likvidační nejen pro stavební 
podniky, ale také pro firmy, kte-
ré dodávají zabezpečovací a in-
formační technologie. Pokud jde 
o výhled do příštích let, tvrdí zá-
stupci ACRI, že si český želez-
niční průmysl ale stále udržuje 
velký potenciál.

v Jihlavě, která s sebou přiná-
ší nejen vybavené zázemí, ale 
i velkou zkušenost výrobních 
zaměstnanců. Proto se část vy-
braných pracovníků z výroby 
přesune „pod křídla“ servisu. 
Organizačně pod středisko ser-
visu Česká Třebová, kde se, jak 
pevně doufám, stanou cennou 
posilou,“ říká Pavel Orálek, ře-
ditel Servisu kolejových vozidel 
a ŘKJ, do něhož patří i Servis 
- východ, starající se o záruč-
ní a pozáruční servis více než 
sto padesáti lokomotiv různých 
řad z produkce CZ LOKO, které 
dnes jezdí na tratích postsovět-
ských zemí. 
Ředitel Orálek připomíná, že 
umění konstruktivně řešit problé-
my a realizovat servisní služby 

„na klíč“ ovlivňuje spokojenost 
zákazníků, kteří to dnes vnímají 
jako velkou konkurenční výhodu 
společnosti CZ LOKO na trhu. 
„Za to patří dík všem pracovní-
kům servisu, který dnes tvoří tři 
servisní střediska s celkem tři-
ceti lidmi,“ dodává Pavel Orálek. 
„I do budoucna bude pro ser-
vis prvořadým cílem spokojený 
zákazník. Věřím, že se to podaří 
zvládnout i tam, kde jsou dnes 
poskytované placené servisní 
služby na lokomotivách, které 
nejsou historicky s CZ LOKO ni-
jak spojeny ať již formou oprav 
nebo modernizací. To je základ 
k tomu, aby se i z těchto vozidel 
postupně stávaly zakázky větší-
ho rozsahu v budoucnu,“ uza-
vřel Pavel Orálek. 

(Dokončení ze strany 1)

Rok 2014 začal 
restrukturalizací
provozů

Organizační změny o přeuspořá-
dání výrobních provozů byly při-
jaty k 1. únoru a v jejich rámci 
bylo pro nadbytečnost zrušeno 
i několik pracovních míst. Dal-
ší, nová, ale už vznikají napří-
klad v provoze Elektrických toči-
vých strojů.
„Fluktuace zaměstnanců je sou-
částí personalistiky a nejslabší 
pak v takových situacích odchá-
zí. Sedm let firma rostla, přibíra-
la a zaškolovala nové lidi, nyní 
jsme museli jejich počet omezit. 
Spolu s odbory jsme řešili každé 
místo, několikrát se stav zaměst-
nanců přepočítával, ale úbytek 
zakázek byl neočekávaně prudký 
a nedal se vyřešit k úplné spoko-
jenosti všech,“ poznamenává per-
sonální ředitel Tomáš Brancuzský.

Na východ už odjelo 150 paketů lokomotiv
Výrazný podíl na realizaci no-
vých projektů má rovněž litev-
ská společnost TMHB, která je 
součástí ruské strojírenské kor-
porace Transmašholding. 
Výsledkem této obchodní 
a technické spolupráce jsou 
nové typy lokomotiv TEM TMH, 
TEM LTH, TEM35 a TEM33, 
resp. nová běloruská dvou-
nápravová lokomotiva TME3. 
„V rámci této spolupráce byly 
první lokomotivy TEM TMH do-
dány Ruské železnici. Díky to-
mu jsme se zařadili k několika 
málo zahraničním výrobcům ko-
lejových vozidel jako je Alstom 
nebo Siemens, kterým se poda-
řilo tuto techniku dodat největ-
ší železnici světa,“ poznamená-
vá ředitel Červený.
Kromě výroby a moderniza-
ce dieselelektrických lokomo-

tiv firma zpracovala projekt a ná-
sledně vyrobila vozidla „booster“ 
(na bázi lokomotivy ČME3).
„Koncepce projekce a výro-
by nových lokomotiv je zpravi-
dla v současné době založena 
na principu, že pojezd těchto vo-
zidel je převzat ze schválených 
„ruských“ lokomotiv z produkce 
našich východoevropských part-
nerů. To zjednodušuje schvalo-
vání drážních vozidel podle no-
rem GOST,“ dodává Václav 
Vaniš, obchodní zástupce pro 
východní trhy.
Od samého počátku je výroba 
modernizačních „paketů“ spo-
jena s provozovnou CZ LO-
KO v Jihlavě. V posledních 
letech nabrala výroba těchto 
komponentů charakter sério-
vé produkce a v současné do-
bě tvoří více jak polovinu tržeb 
společnosti.
Vzhledem k odlišným požadav-

(Dokončení ze strany 1)

kům na organizaci, logistiku, vy-
sokou kvalitu a další perspektivu 
růstu objemu této výroby, vedení 
CZ LOKO rozhodlo oddělit opra-

várenství od novovýroby a pro-
vozovnu v Jihlavě specializo-
vat především na výrobu těchto 
komponentů.

Servisní technik Petr Krainer v jihlavské montovně s generálním ředitelem Josefem 
Bártou a personálním ředitelem Tomášem Brancuzským.

Mechanik Libor Mezera při práci na lokomotivě 797.825. Poslední, která odjede z jihlavské provozovny do Bosny a Hercegoviny 

Pracoviště montáže kabin v provozu Sériová výroba
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Blahopřejeme
V prvním čtvrtletí 2014 významné životní jubileum oslavili tito zaměst-
nanci akciové společnosti CZ LOKO:

Jindřich Dvořák, Vladimír Jakeš, Miroslav Očenášek, Karel 
Špryňar a Dušan Vybíhal. Všem oslavencům blahopřejeme.

Nejlepší snowborďáci Pavel Dostál, Vojtěch Motyčka, Simon Barlow (lektor angličtiny 
v České Třebové) s hlavním pořadatelem lyžařských her Jiřím Zapletalem.

Sportující zaměstnanci slaví úspěchy i v zahraničí
Česká Třebová  Poněkud v utaje-
ní zůstávají pozoruhodné výsled-
ky zaměstnanců CZ LOKO, kte-
ří se ve svých sportech dokázali 
v nedávné době prosadit i v za-
hraničí. Manipulační dělník Lu-
káš Janda na otevřeném mistrov-
ství Evropy v brazilském jiu jitsu 
v portugalském Lisabonu skončil 
ve váhové kategorii do 100,5 kg 
na 5. místě a proti loňsku si po-
lepšil o jednu příčku. Z bojů 
o medaile zápasníka DSC Gym 
Třebovice vyřadila podle exper-
tů špatně načasovaná techni-
ka na ruku. A v klíčovém zápase 
prohrál na škrcení přes kimono. 
I tak znalci oceňují velký pokrok 
v technických dovednostech. 
Lukáš Janda je vyučený opravář 
zemědělských strojů a v CZ LO-
KO pracuje pět let. Bojové spor-
ty považuje za úžasnou zábavu, 
které se věnuje už osmnáct let 
poté, co ho do tělocvičny přivedl 
v patnácti bratr. „Začali jsme tré-
novat podle videokazet a časem 

si založili i vlastní klub,“ vrací se 
do svých začátků. 
O valetudu říká, že to je deseti-
boj v bojových sportech. Vznik-
lo v Brazílii kolem roku 1920 
a v překladu z portugalštiny zna-
mená >dovoleno vše<. Takže 
opravdu sport pro tvrdé chlapy, 
kde se užívají klasické zápasnic-

ké páky, škrcení, podmety, pod-
razy nohou a samozřejmě i kla-
sické boxerské údery. Jde tedy 
o jeden z nejtvrdších bojových 
sportů, kterému se věnují také ju-
nioři. Těm se v Třebovicích jako 
trenér věnuje i Lukáš Janda spo-
lu s Davidem Sedlákem, vicemis-
trem Evropy 2014. Jejich svěřenci 

Plive oheň, bojuje s mečem a obléká drátěnou košili

„Je to úžasná zábava, k níž jsem 
se přes kamarády dostal až vloni. 
Věnujeme se historickému šermu, 
ohnivé show a přípravě různých 
vystoupení. Místy to je také dost 
adrenalin. Zvláš-
tě, když se pra-
cuje s ohněm. 
I fyzička přitom 
dostává zabrat, protože třeba 
drátěná košile váží nějakých dva-
cet kilo. A běhejte v tom hodinu 
s plechovou helmou a rytířských 
rukavicích,“ povídá Daniel Šebek. 
Skupina Novus Origo vznikla 
na začátku roku 2010 po rozdě-
lení několika skupin historického 
šermu. Sídlo má v Polné u Jihla-
vy, ale její členové jsou z blízké-
ho i vzdálenějšího okolí. Zabývá 
se fire-show, light-show, šermem 
z období gotiky, nebo zajišťuje 
akce s historickým nádechem. 
„Připravujeme se a trénujeme 
dvakrát týdně. Jednou se za-

měřujeme na šerm a jednou 
na oheň a práci s ním. Člověk 
musí mít šikovné ruce a nesmí 
se ho bát. Chybu totiž hned po-
cítíte, protože si v tom lepším 

případě popálíte 
ruce,“ říká Šéba, 
jak mu ve skupi-
ně říkají. 

Už jako malý kluk zkoušel motat 
s tyčí a dnes se mu tyhle zkuše-
nosti hodí. I když kumšt už to je 
mnohem pokročilejší. Stejně ja-
ko plivání ohně. Prý to nic není 
- jako když vyplivnete z úst vo-
du po malých kapičkách... Což 
mi připomíná legendární scénu 
„maršál Malinovskjj“ z Hřebejko-
va slavného filmu Pelíšky. 
„Ale tam z úst plivali na oslavě 
narozenin vodku. To by nás ta-
ková zábava přišla draho,“ ko-
mentuje to s úsměvem. „My ra-
ději používáme lampový olej. 
Je mastný a pěkně lítá kolem... 

V jihlavské provozovně CZ LOKO potkáte zámečníka Daniela Šeb-
ka v dílně, kde se vyrábějí kabiny lokomotiv. Ve volném čase bys-
te ho ale nepoznali. To se ve společnosti meče a ohně Novus Ori-
go z Polné mění v šermíře a plivače ohně. 

A kdyby se omylem spolkl, tak 
se nikdo neopije. Hlavně je ale 
podstatně levnější než ta vodka,“ 
směje se tomuhle srovnání. 
K jeho základní výbavě patří ved-
le meče, drátěné košile, helmy 
a rukavic ještě rytířská bojová 
suknice zvaná varkoč a návleky 
na nohy. „Vydržíte v tom hodinu, 
dvě a pak toho máte dost. Zvlášť 

když jde o pohybově náročné 
scény, bez kterých se ukázka his-
torického souboje prostě nemůže 
obejít,“ přiznává Daniel Šebek. 
Mimochodem: historie varko-
če sahá někam do 12. století 
a možná i dál. Vynalézt ho mě-
li křižáci, kteří si oblékli bílé ko-
šile přes zbroj, aby se tak chrá-
nili před žhavým palestinským 

Jak je neznáte

sluncem. Z počátku se jednalo 
o pruh látky s otvorem pro hla-
vu, později se po stranách se-
šíval a ramínka se zúžila. Šil se 
z drahých látek a dominoval mu 
erb rytíře. Ve druhé polovině 13. 
století se začal varkoč často ze-
silovat zespodu našitými plátky 
kovu. Z toho se později vyvinula 
plátová vesta, chránící tělo. A jen 
na okraj - k vidění je i na hrobce 
Přemysla Otakara II. ve Svatovít-
ské katedrále v Praze.
Ve skupině si sestavy tvoří sami. 
Je to o nápadech, zkušenostech, 
choreografii. Kdo půjde na scé-
nu, s čím a odkud přijde. Zá-
klady jsou jasné, ale improvizaci 
se nelze vyhnout, protože mís-
ta se mění. Je rozdíl vystupovat 
třeba na firemním nebo maturit-
ním plese, při slavnostech obcí 
nebo na hradních nádvořích či 
nočních prohlídkách hradů. Ne-
bo jen s ohňovou show na osla-
vách narozenin. Každý prostor je 
prostě jiný. Z toho i plyne, že se-
zona je celoroční. 
„Ale baví nás to. Jinak bychom to 
nedělali,“ uzavírá Daniel Šebek. 

Na únorový otevřený turnaj juniorů v Rožnově pod Radhoštěm necestovali borci DSC 
Gym Třebovice zbytečně. Pod vedením trenérů Lukáše Jandy a Davida Sedláka získa-
li pět míst na stupních vítězů. 

Čenkovice  Místo v původním, 
únorovém, termínu se 3. Lyžař-
ské hry CZ LOKO konaly až 
počátkem března, ale i tak se 
jely v Čenkovicích díky péči 
pořadatelů ze Ski klubu Česká 
Třebová a jeho předsedy Jiřího 
Zapletala na velmi dobré trati. 
Pravda, okolí se díky teplé zi-

v únoru v v Rožnově pod Rad-
hoštěm na turnaji získali dvě prv-
ní, dvě druhá a jedno třetí místo. 
Ještě úspěšnější byl elektrome-
chanik CZ LOKO a karatista Mi-
chal Čáslavský, který vloni zís-
kal v Japonsku titul mistra světa 
v kategorii junioři černé pásy (ka-
ta+bunkai) a v soutěži tříčlenných 

družstev 3. místo (kata kumiwaza). 
Karatista z České Třebové byl 
součástí českého pětičlenného 
týmu, který na šampionátu získal 
celkem osm medailí. Vedle nich 
čeští zástupci přivezli i dobrou 
zprávu, že příští světový šampi-
onát v roce 2015 bude v České 
republice.

Lukáš Janda (vlevo) s vicemistrem Evropy Davidem Sedlákem

Lyžařské hry neuplavaly, i když byly až v březnu

Dívky do 16 let:
1. Sára Serbousková - 1:29,17

Chlapci do 16 let:
Nikdo nebyl klasifikován 

Muži: 
1. Josef Gulyás - 1:11,99 
2. Václav Dunovský - 1:13,76
3. Pavel Pokorný - 1:16,42

Ženy: 
1. Renata Pirklová - 1:34,93
2. Barbora Zapletalová - 1:37,75  
3. Michaela Myšková - 1:38,78

Snowboard:
1. Vojtěch Motyčka - 1:40,30
2. Pavel Dostál - 1:54,67
3. Simon Barlow - 1:59,69

mě, už chystalo na jaro, ale sjez-
dovka byla výborně připravená. 
Do dvoukolových závodů na ní 
vyjelo 55 lyžařů z řad zaměstnan-
ců holdingu CZ LOKO, ale úska-
lím branek jich s úspěchem pro-
jelo jen 28. Proto třeba kategorie 
chlapců do 16 let neměla vítě-
ze. Nikdo nebyl v cíli klasifikován. 

Výsledky 
3. Lyžařských her 
CZ LOKO

Michal Čáslavský (vlevo)

Daniel Šebek


