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Speciály patří 
v Jihlavě 
minulosti. 
Na řadě jsou už 
jen série

2014

Na Czech Raildays byla firma 
vidět nejen ve vlastní expozici

(Pokračování na straně 2)

Praha  Velkým úspěchem, pr-
venstvím v kategorii Kolejová 
vozidla pro železnici, skončil 
pro akciovou společnost CZ 
LOKO letošní 7. ročník Vý-
ročních cen ACRI, které se 
udělovaly v květnu v Praze 
v rámci Žofínského fóra o ak-
tuálních problémech české 
a evropské železnice. O pr-
venství se zasloužila komplex-
ní modernizace montážního 
vozu pro údržbu a opravy 
trakčního vedení MVTV 2.2. 
Cenu převzal Bedřich Bulič-

CZ LOKO předalo první měřicí drezínu pro české tratě
Vozový park Technické ústředny dopravní cesty (TUDC) je bohat-
ší o další unikátní vozidlo. Stala se jím komplexně zmodernizovaná 
malá měřící drezína s označením MMD.1. Dodavatelem komplexní 
modernizace je akciová společnost CZ LOKO. 

Ostrava  „Jde o další příspěvek 
ke zvýšení bezpečnosti na že-
leznici. Takovýto prostředek jsme 
ještě neměli,“ uvedl Jiří Suchá-
nek, ředitel TUDC při převzetí 
speciální drezíny v rámci ostrav-
ského veletrhu Czech Raildays. 
Firma zajišťuje technickou dia-
gnostiku a měření 
železničních doprav-
ních cest a technic-
ký servis pro želez-
niční infrastrukturu. 
Dvounápravová mě-
řící drezína MMD.1 
váží 14 tun a je určena k měření 
geometrických parametrů koleje 
na dopravních staničních kolejích 
Správy železniční dopravní ces-
ty. Speciální drážní vozidlo vyu-
žívá hydrostatický přenos výkonu 
a po modernizaci dosahuje mě-
řící rychlosti až 50 km/h (původ-
ně 30 km/h), zatímco maximální 
provozní rychlost je 75 km/h (pů-
vodně 40 km/h).
Geometrická poloha kolejí se 
měří na celém světě, pokaždé 
po mimořádných událostech jako 
jsou povodně, zemětřesení nebo 
pády stromů do kolejiště, a také 
preventivně.
„Spolu s dalšími českými do-
davateli jsme našli cenově vel-
mi přijatelné řešení měření polo-
hy kolejí. Srovnatelná zahraniční 
měřicí technika by stála pětkrát 
tolik. Český železniční průmy-
sl opět ukázal, co umí,“ řekl při 
slavnostním předání Josef Bár-
ta, generální ředitel společnos-
ti CZ LOKO. Ta tak pokračuje 
v rozvíjení nové řady speciálních 

kolejových vozidel MUV 74, kte-
rá už našla uplatnění jako sněž-
ná fréza s pluhem, hydraulickým 
nakládacím jeřábem, štěpkova-
čem náletů kolem tratí a dalšími 
nástavbami.
„Jde o špičkové speciální vozi-
dlo, kde je měřicí zařízení za-

věšeno pod rámem. 
Při měření se spouští 
na kolejnice a pohy-
buje se na vlastních 
kolech. Zobrazování 
a záznam naměře-
ných hodnot vyhod-

nocuje personál v jeho kabině,“ 
doplňuje Roman Čechura, mana-
žer marketingu CZ LOKO.
Podle Pavla Surého, generální-
ho ředitele Správy železniční do-
pravní cesty, jde o příklad spo-
lupráce, kdy česká firma může 
pro jinou českou firmu vyvinout 
a vyrobit kvalitní výrobek. „Rád 
takové dobré zprávy slyším, pro-
tože se tím podporuje zaměstna-
nost a daně zůstávají v České 
republice,“ poznamenal šéf SŽ-
DC, pod níž TUDC jako její or-
ganizační jednotka patří.
Nové speciální drážní vozidlo, je-
hož předání prvnímu uživateli vy-
volalo zájem médií a veřejnosti, 
tak přispěje k dalšímu posílení 
bezpečnosti železniční dopravy, 
včetně staničních úseků a ná-
draží. Podle představitelů TÚDC 
by měla v dohledné době ná-
sledovat ještě dodávka jednoho 
měřicího vozidla.

(O účasti CZ LOKO 
na ostravském drážním veletrhu 

čtěte také na straně 2)

Modernizované montážní vozidlo MVTV 2.2 získalo výroční cenu ACRI 
ka, ředitel pro strategii a pro-
jekty, který ji pokládá za lo-
gické vyústění inovativních 
postupů a vývoje, jemuž se 
firma dlouhodobě věnuje. „Do-
kážeme nabízet nová technická 
řešení za ceny, které zákazníci 
akceptují. Vede-li to k lepším 
jízdním a užitným vlastnostem 
vozidel a jejich ekonomičtější-
mu provozu, pak jsou zákonitě 
spokojeny obě strany, výrobce 
i uživatel,“ poznamenal ředitel. 
Právě to nastalo i u montážní-
ho vozu MVTV 2.2, který před-

V sobotu 6. září se pro širokou 
veřejnost otevřou v České Třebo-
vé brány společnosti CZ LOKO 
v rámci Dne otevřených dveří. Ten 
ukáže nejen současnou moderní 
tvář firmy, ale připomene i 165 let 
od založení zdejších železničních 
dílen. Ve školicím středisku bude 
k vidění videoprezentace společ-
nosti, v jednotlivých provozech pak 
lokomotivy, speciální kolejová vozi-
dla, elektrické točivé stroje a další 
zařízení. Prostě všechno, co k vý-
znamné firmě českého železničního 
průmyslu patří. Už nyní zveme.

stavuje další úspěšný projekt 
rozvoje speciálních kolejových 
vozidel.
Porota ocenila především změ-
nu v systému přenosu výkonu, 
kde byl původní hydrodyna-
mický nahrazen elektrickým 
s pohonem obou náprav. To 
umožnilo zvýšit výkon a spo-
lehlivost pohonné jednotky, 
zlepšit trakční a chodové vlast-
ností vozidla. 
V něm se zvýšil také komfort 
a bezpečnost obsluhy, kles-
la spotřeba paliva a nákladů 

na provoz. Naopak se zvýšila 
jeho rychlost na 90 km/h. 
Instalací nové zdvihací 
a otočné plošiny pak vozidlo 
získalo širší využití při údrž-
bě a opravách nejen trakč-
ního vedení. Výsledky čes-
kého železničního průmyslu 
za rok 2013 jsou srovnatelné 
s rokem předchozím. Na cel-
kovém obratu 80 miliard Kč 
se zhruba polovinou podílí 
export. 

Josef Bárta právě předal Jiřímu Suchánkovi skutečnou drezínu a tu symbolickou chystá pro Pavla Surého. 

První česká měřící drezína MMD.1.

V sobotu 6. září bude 
Den otevřených dveří 

Jan Hula: 
Společně můžeme 
do lokomotiv 
dostat to nejlepší, 
co máme a umíme

Hezkou letní dovolenou 
s dostatkem odpočinku 
přeje vedení firmy 
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Na tržbách se projevil propad 
ve stavebních zakázkách a ne-
čerpání fondů Evropské unie. 
Objem výroby a zaměstnanost, 
která se pohybuje na 19 tisících 
lidech, se oboru podařilo udr-
žet jen díky rostoucímu exportu. 
„Pro další rozvoj ale už odvětví 
potřebuje proexportní podporu 
i legislativní zázemí a prorůstová 
opatření,“ uvedla Marie Vopá-

Modernizované montážní vozidlo MVTV 2.2 získalo výroční cenu ACRI 
(Dokončení ze strany 1) lenská, generální ředitelka ACRI. 

Řadě českých firem železničního 
průmyslu se podařilo v minulých 
letech proniknout na zahraniční 
trhy a svými produkty směle kon-
kurovat světovým gigantům.
Výroční ceny ACRI oceňují nové 
výrobky, inovativní řešení či ne-
všední události. Podle Marie Vo-
pálenské je posláním cen také 
podpořit sektor s více než dvou 
set letou tradicí, který v posled-
ním období prošel složitou revita-

Kolejová vozidla pro železnici: 
CZ LOKO, a.s.
Montážní vůz pro údržbu a opravy 
trakčního vedení MVTV 2.2

Infrastruktura: 
Výzkumný ústav železniční, a.s.
Celková modernizace Zkušebního 
centra VUZ Velim

Kolejová vozidla pro městskou hromad-
nou dopravu: 
Škoda Transportation, a.s. - Sou-
prava metra NěVa

Komponenty: 
Borcad CZ, s.r.o. - Regionální se-
dadlo Regio+NG 

Přehled vítězů v jednotlivých kategoriích
Signalizační, zabezpečovací 
a telekomunikační systémy: 
První Signální a.s. - zabezpečovací 
systém Modest-Gemini

Inovátor roku: 
VÚKV a.s. - Zkoušky crashové odol-
nosti kolejových vozidel

Akce roku: 
Oltis Group - Mezinárodní konferen-
ce IRFC 2013 a Euroasijské želez-
niční fórum

Osobnost roku: 
Ing. Danuše Marusičová (ACRI)
za přínos pro technickou normalizaci

Ostrava  Nejvýrazněji u Správy 
železniční dopravní cesty, která 
ve svých žlutých barvách vysta-
vila například vozidla pro údrž-
bu a rekonstrukci trati, jako byl 
technický vůz se sněhovou fré-

Na Czech Raildays byla firma vidět nejen ve vlastní expozici
Na ostravském drážním veletrhu Czech Raildays 2014 se v červnu 
představilo více než 180 firem. Byla mezi nimi i akciová společnost 
CZ LOKO, která vedle své vlastní expozice byla svou produkcí za-
stoupena i ve stáncích jiných vystavovatelů. 

zou nebo měřící drezína. Tedy 
vozidla z produkce CZ LOKO. 
Zajímavější to bylo o to víc, že 
se tento provozovatel železniční 
infrastruktury představil v Ostravě 
po řadě let. 

Produkci CZ LOKO, byť tentokrát 
jen na velkoformátových fotogra-
fiích s vozidly MVTV 2.2 a MUV 
74, nešlo přehlednout ani v ex-
pozici společnosti Monitoring 
RC System z Rakovníka, která 
dodává a provozuje systém sa-
telitního monitorování a zabez-
pečení vozidel, včetně hlídání 
spotřeby paliva. Setkat se s ní 
ale bylo rovněž možné u spo-

lečností AŽD Praha nebo MSV 
elektronika. „Dlouho jsme řešili, 
s čím se na této specializované 
akci představit. Máme poměrně 
hodně novinek, ale některé i těs-
ně před rozhodnutím. Nakonec 
se letošním hlavním exponátem 
stala komplexně modernizova-
ná lokomotiva 741.707-4. Další 
tři vozidla, která se v CZ LOKO 
modernizovala, byla v expozi-

cích AŽD Praha, SŽDC a TUDC,“ 
uvedl šéf marketingu Roman Če-
chura. Šlo o Motorový vůz ETCS 
a speciální vozidla MUV 74.1 se 
sněžnou frézou a Malou měřicí 
drezínu MMD.1. V závěru září 
v Berlíně, kde se koná význam-
ný mezinárodní veletrh doprav-
ní techniky Inno Trans, pak CZ 
LOKO do své expozice už zařadí 
některé „žhavé“ původní novinky.

lizací a dnes proto opět zaujímá 
důležité postavení v české eko-
nomice.
Akce se koná pod záštitou Minis-

terstva dopravy ČR a Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR. Oce-
nění předávali Stéphane Ouaki, 
ředitel odboru B4, CEF Strategie 

Evropská komise, DG MOVE, 
Daniel Kurucz, generální ředitel 
Českých drah a Marie Vopálen-
ská, generální ředitelka ACRI.

Bedřich Bulička, zcela vlevo, s prestižním oceněním a dalšími vítězi a hosty večera.

Na drážním veletrhu se chodí po nástupištích, tedy i do expozice CZ LOKO. Té vévodila komplexně modernizovaná lokomotiva 741.707-4.

Jaroslav Plhák, Josef Gulyás, Josef Bárta a Libor Tkáč Sněžnou frézu z produkce CZ LOKO vystavovala Správa železniční dopravní cesty.

Slavnostní předávání měřící drezíny neušlo pozornosti médií a návštěvníků veletrhu.

Nákladní „muvka“ vystavená u SŽDC.

Um lidí z CZ LOKO neslo i vozidlo pro kontrolu a měření zabezpečovacích zařízení AŽD.

Petr Zemek a Martin Švercl
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Jan Hula, jednatel a obchodní ředitel společnosti MSV elektronika hovoří o spolupráci s CZ LOKO a říká: 

Společně můžeme do lokomotiv dostat to nejlepší, co máme  
Už to jsou více než tři roky, co se CZ LOKO stalo sedmnáctipro-
centním podílníkem společnosti MSV elektronika Studenka. Firmy 
vyvíjející a vyrábějící řídicí systémy lokomotiv, včetně projekčního 
zpracování a aplikačního software, a další elektronické komponen-
ty. „Právě díky vlastnímu výzkumu a vývoji, který je těsně propojen 
s výrobou, můžeme garantovat vysokou kvalitu našich produktů,“ 
říká Jan Hula, její jednatel a obchodní ředitel. 

Robert Čech, jednatel společnosti Monitoring RC System říká: 

Když už dáte do názvu své iniciály, jdete vždy s kůží na trh 
Společnost Monitoring RC System je na trhu teprve osm let, ale 
už se dokázala prosadit a získat renomované zákazníky, mezi ni-
miž nechybí SŽDC, AŽD Praha nebo CZ LOKO. To pokud jde o ko-
lejová vozidla. V případě těch silničních to je třeba Scania v Čes-
ku, Slovensku i Maďarsku. „Když si už dáte do názvu své iniciály, 
jdete vždy s kůží na trh a musíte se hodně snažit,“ říká její jedna-
tel Robert Čech.

? Jak jste se dostal k CZ 
LOKO? 

To bylo někdy před třemi, čtyř-
mi lety, když SŽDC hledala ře-
šení, která by fungovala lépe 
než průtokoměry. Proto jsme při-
šli s kompletním monitorovacím 
systémem vybaveným sondami 
v palivových nádržích a dodali 
je do prvních dvaceti kolejových 
vozidel. Pak následovalo dalších 
čtyřicet, a protože lidé z CZ LO-
KO viděli, jak to funguje, obráti-
li se na nás při realizaci projektu 
MVTV2.2. Tím naše spolupráce 
začala. Dnes již po Česku jezdí 
zhruba sto kolejových vozidel vy-
bavených našim systémem.

? Jaká ta spolupráce je? 
Z mého pohledu perfektní. Už 

jsme sehraní, protože za sebou 
máme projekty jako MVTV2.2, 
MUV74, SVP, měřící vůz pro 
AŽD a teď i MMD1. 

? Co všechno váš 
monitorovací systém umí? 

Přes GPS monitoring lze snižo-
vat provozní náklady, pomáhat 
zajišťovat efektivní provoz vozi-
dla, automatizovat reporty, které 
do té doby obsluha vozidla psa-
la ručně a většinou nepřesně. 
Nejde ale jen o měření tankování 
a spotřeby paliva, ale i o snímá-
ní dalších vstupů jako je napří-
klad elektrocentrála, hydraulická 
ruka nebo topení. Děláme kom-
pletní přehled provozu vozidla 
a tím šetříme čas a peníze. Ale 
to jen v kostce. Umíme toho sa-
mozřejmě víc. 

? Tak povídejte. 
Nevyrábíme žádný hardware, 

tedy GPS monitorovací zařízení, 
ale soustřeďujeme se na důklad-
ný výběr vhodného dodavatele 
zařízení, která splňují všechna dů-
ležitá kritéria pro potřeby zákaz-
níků. Díky tomu se můžeme sou-
středit na vývoj toho, co zákazníci, 
vybavení naší službou, denně po-
užívají. Tedy monitorovací systém 
s přístupem přes náš webový 

portál www.satelitnisledovani.cz. 
Nemusí složitě stahovat data 
z nějakých zařízení ve vozidlech 
a zobrazovat je v počítači, ne-
musí riskovat, že o nějaká data 
přijdou pokud je včas nestáhnou 
ze zařízení. To dělá systém auto-
maticky. Data se přenášejí přes 
síť GSM na server, kde se zá-
lohují, zpracují a zobrazují uži-
vateli. Stačí mu k tomu přístup 
k internetu a přístupové jméno 
a heslo na našem webu. A do-
savadní historie ukazuje, že tato 
strategie je správná.

? Na co sázíte? 
Hlavně na zdravý rozum. 

Dodržujeme zákony této země 
a jsme příkladem toho, že i když 
to někdy není lehké, tak i u nás 
lze úspěšně podnikat čistým 
způsobem.

? Co ještě například děláte? 
Umíme monitorovat všechno, 

co se pohybuje. Jde třeba o mo-
nitoring vozidel a jejich vyhledá-
vání, automatickou - elektronic-
kou knihu jízd, měření tankování 
a spotřeby pohonných hmot ne-

bo systém mobilního sběru dat. 
Ale je to i optimalizace pláno-
vání úkolů obchodních a servis-
ních pracovníků přes chytré te-
lefony s OS Android. To právě 
používá Scania u nás, na Slo-
vensku a Maďarsku. Je toho pro-
stě hodně. Data, která získáme 
GPS monitorovacími zařízeními 
ve vozidlech, systém dál zpracu-
je. Určený člověk pak k nim má 
přes bezpečnostní kódy přístup 
odkudkoli. Tím zákazník získává 
mnoho dalších výstupů a mana-
žerských nástrojů.

? Co vás na tom těší? 
Hlavně preciznost toho sys-

tému a jeho přínos zákazníkům. 
Vyvíjeli jsme ho pár let a stá-
le v tom pokračujeme. Každý 
vůz má svou historii vepsanou 
do přehledných tabulek. Kdy vy-
jel, kde byl, kolik litrů natanko-
val, kolik mu jich zbylo v nádr-
ži po ukončení práce, jak byla 
dlouhá jízda, jaká byla maximál-
ní rychlost v jízdě, který řidič ří-
dil. Je to detailní a srozumitel-
ný přehled o provozu. Tedy už 
žádný vodoznak „plus mínus je-
den, dva kanystry“ podle naklo-
nění vozidla. A když tyhle systé-
my dotáhnete do detailů a vidíte, 
že skutečně u zákazníků fungují, 
pak z toho máte radost.

Robert Čech na ostravském veletrhu ve firemním stánku

? Co vaší firmě přinesl 
kapitálový vstup CZ LOKO? 

Získali jsme stabilního partnera, 
s nímž lze počítat pro dlouho-
dobou spoluprácí. Při dodávkách 
pro něj máme proti konkurencí 
výhodu. Z druhé strany se mu-
síme podílet na projektech, které 
z ekonomického pohledu nejsou 
až tak lákavé. Plusy ale jedno-
značně převažují.

? Vy jste do té doby 
nespolupracovali? 

Právě naopak. Známe se ješ-
tě z dob, kdy existoval holding 
ČMKS, předchůdce CZ LOKO, 
takže to je počátek 90. let. Prv-
ním společným projektem byla 
modernizace posunovacích lo-
komotiv řady 111 s radiovým ří-
zením. Naše kontakty pak ne-
byly až tak těsné, protože 
pozdější CZ LOKO procháze-
lo vývojem z železniční opravny 
na moderní továrnu schopnou 
dělat modernizace a později 
i vyrábět nové lokomotivy. Teh-
dy u firmy tohoto zaměření pro 
nás nebyla práce.

? Kdy se to změnilo? 
Právě rozvojem a růstem CZ 

LOKO, když získávalo znalosti 
a kompetence ke konstruování 
a později projektování a zkouše-
ní lokomotiv. To bylo na přelo-
mu tisíciletí. My jsme výrobci 

elektroniky, s nosným projektem 
vývoje a výroby řídicích systé-
mů a v CZ LOKO pro nás by-
la práce v okamžiku, kdy za-
čaly modernizace lokomotiv 754 
pro České dráhy a 753.7 pro 
ČD Cargo. Někdy v té době ko-
lem roku 2005 se dělaly i loko-
motivy řady 755, ale ty skončily 
u dvou kusů. 

? Jakou cestu jste za tu dobu 
ušli? 

Nazval bych to sladěním firem. 
Představa, že budete dělat ří-
zení na lokomotivu, když je-
jí výrobce už vyprojektoval vše 
od elektrické trakce, pomoc-
ných pohonů, brzd, kabelů či 
konektorů, a potom přijde pro 
řídicí systém, který se k těm 
konektorům připojí a řízení do-
dá, je zcela scestná. To neudě-
láte žádný zázrak. Můžete být 
trochu lepší či horší, ale pohy-
bujeme se v rozsahu plus mi-
nus dvacet procent. Máte-li být 
řádově lepší, tedy aby přida-
ná hodnota byla dvakrát lep-
ší, potřebujete spolupracovat 
už na koncepci. Podstatná část 
našeho know-how je ve zna-
lostech řízení dieselu, buze-
ní trakčních motorů, šuntování, 
spolupráce EDB a vzduchové 
brzdy, řízení chlazení. Ke spo-
lupráci na této úrovni musely 
obě firmy postupně dospět. 

? Dnes to je jak?
Přesně, jak to má být. Te-

dy, že projektanti našich řídicích 
systémů spolupracují s projek-
tanty CZ LOKO už v úvahách 
o koncepci lokomotiv. Pak do ní 
lze dostat to nejlepší, co máme, 
za peníze, které jsou pro zá-
kazníka akceptovatelné. Samo-
zřejmě bychom chtěli lokomoti-
vu „zlatou“, ale zákazník má své 
peníze a je třeba vyjít od jeho 
představ a finančních možností. 
A z toho pak vytvořit lokomoti-
vu s nejlepší přidanou hodnotou. 

? Mohou se technici dohodnout, 
když je každý jiný? 

Každý technik má svou předsta-
vu danou historickou zkušeností, 
ale dohodnout se musí. Jsou li-
dé, kteří sázejí na dieselelektric-
ký přenos, a nic jiného pro ně 

neexistuje. Jiní zase říkají, že ne-
ní nad hydrodynamické převo-
dovky. V technice vždycky na-
jdete to či ono řešení, nakonec 
ta mnohovrstevnost je na ní kou-
zelná. Ale my nechceme zákaz-
níka lámat, ale nabídnout mu 
řešení, zdůvodnit ho a v koneč-
ném výsledku pro něho udělat to, 
co si přeje. A to je i základem 
naší spolupráce s CZ LOKO.

? Jak je nákladné vyvíjet 
řídicí systémy?

Levné to není. Jednorázové ná-
klady na běžný, standardní pro-
jekt lokomotivy jsou zhruba 
na úrovni jednoho milionu ko-
run. Zahrnují spolupráci na pro-
jektu lokomotivy, projektu jejího 
řídicího systému, vývoj software, 
zkoušky, provoz v záručním pro-
vozu a celé schvalování lokomo-
tivy. Když jde o kusovou výrobu 
nebo malosériovou dodávku, pak 
se to nikdy nemůže zaplatit. Ji-
nak řečeno, s každou kusovou 
výrobou jste ve ztrátě.

? Co pokládáte za sériovou 
produkci?

S mírným přeháněním cokoli, kdy 
se jedná o více než jedno vo-
zidlo, což v dnešním železnič-
ním průmyslu není vždy pravi-
dlem. Časově se nemusí jednat 
o následnou výrobu, například 
modernizace lokomotiv řady 754 
probíhala po etapách. 

? Z čeho pak žijete? 
Z toho, že máme i jiné 

projekty, ať už pro CZ LOKO 
nebo jiné zákazníky. Ztráty 
z vývoje řídicích systému jsme 
proto vždy dokázali uhradit 

z jiných projektů. Navíc jsme 
si v minulosti na modernizaci 
lokomotiv 750.7 nebo moder-
nizaci elektrických lokomotiv 
řady 160, 362 a 363 našetřili 
a jsme schopni práce na no-
vých prototypech sanovat. Vý-
voj a výzkum je drahý. Proto 
jsem rád, že kromě řídicích 
systémů umíme dodat také 
informační systémy, ovládání 
dveří či vodního hospodářství 
vlaku nebo „ledková“ světla. 
Velmi dobrou spolupráci máme 
i se společnosti Dako CZ při 
vývoji elektronických protismy-
ků a řízení magnetické brzdy. 
Věnujeme se i výrobě elektro-
mechanických komponentů, 
pultů strojvedoucích, děláme 
i rozvaděče, máme významný 
a trvale rostoucí podíl zakázek 
mimo železniční průmysl. Díky 
tomu se nám zatím daří všech-
ny výkyvy vybalancovat.

? Jste u projektů CZ LOKO 
v Rusku?  

Se vstupem na východní trhy 
jsme začali právě po vstupu 
CZ LOKO do MSV elektroniky. 
Zatím jsme se podíleli na všech 
nových projektech CZ LOKO 
na východě. Ať už šlo o sériové 
dodávky dvounápravových TME-
3 do Běloruska nebo první pro-
totyp čtyřnápravové AC/AC loko-
motivy TEM-LTX do Litvy, nebo 
šestinápravové prototypy TEM 
33 a TEM 35 do Ruska. U nich 
teprve uvidíme, co přinesou. 
Rádi bychom naskočili do všech 
projektů, ale máme nějaké kapa-
citní možnosti, takže uvidíme, co 
bude reálné a co ne. 

(Pokračování na straně 5)

Jan Hula
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Projekt nadřazeného řízení lokomotiv získal ceněný titul 
za nejlepší spolupráci výroby s výzkumem 
Dlouhodobá spolupráce akciové společnosti CZ LOKO s výzkum-
nými a vývojovými ústavy a pracovišti se letos dočkala ocenění 
v podobě titulu Nejlepší spolupráce mezi firmami a výzkumnou sfé-
rou roku 2013. 

Praha  Firma ho získala za projekt 
Výzkum a vývoj nadřazeného ří-
zení lokomotiv od Sdružení pro 
zahraniční investice - AFI, Ame-
rické obchodní komory v ČR 
- AmCham a Technologické 
agentury ČR.
Výsledkem je moderní regulační 
systém, ověřený například na lo-
komotivě řady 744 s asynchron-
ním přenosem výkonu. „Systém 
zajišťuje řízení nejen trakce, ale 
i střídavých pomocných pohonů 
a nabízí nejmodernější komfort 
pro obsluhu vozidla,“ přibližuje 
ho Bedřich Bulička, ředitel pro 
strategii a projekty CZ LOKO. 
Diagnostický systém se zázna-
mem poruch ocení obsluha 
i servisní technici, neboť nad-
řazené řízení postavené na nej-
modernějším hardwaru umožňuje 
komunikaci se zařízeními ostat-
ních výrobců jako jsou rychlomě-
ry nebo zabezpečovací systémy, 
včetně speciálních funkcí jako je 
automatická regulace rychlosti 
nebo automatické vedení vlaku.
Nadřazené řízení ale komunikuje 
i s řídicími systémy speciálních 
kolejových vozidel pro výstav-
bu a údržbu tratí, která vystačí 
s podstatně jednodušším systé-

mem vstupů a výstupů. Ale i ta-
dy je třeba precizní zpracování 
hardwaru i softwaru pro zajiště-
ní spolehlivé a bezchybné re-
gulace přenosu výkonu. 
„Nový řídicí systém speciálních 
vozidel přináší zejména řízení 
postavené na nejmodernějším 
hardwaru, komponenty s širo-
kou variabilitou a dalším roz-
šířením, se software tvořeným 
uživatelsky, s dobrým poměrem 
kvality a ceny,“ uvedl Jiří Kar-
ták, vedoucí oddělení elektrické 
konstrukce CZ LOKO.
Ředitel Bedřich Buulička v této 
souvislosti připomíná, že rozvoj 
CZ LOKO je postaven na třech 
strategických inovačních pilířích 
- inovaci produktů, inovaci pro-
cesů a technologické inovaci. 
Inovace produktů je založena 
na vlastním výzkumu a vývoji, 
který vychází z marketingových 
analýz, tedy potřeb zákazníků. 
Samotný vývoj produktů se dě-
je s pomocí plánu technického 
rozvoje. Velký zlom v této ob-
lasti nastal v roce 2005, kdy CZ 
LOKO zahájilo s podporou mi-
nisterstva průmyslu tříletý pro-
jekt zaměřený na modernizaci 
lokomotiv řady 774.7. Na vý-

voji prototypu spolupracovali 
odborníci i z Dopravní fakulty 
Jana Pernera Univerzity Pardu-
bice. Tehdejším záměrem by-
lo do pěti let zahájit dodávky 
těchto vozidel na postsovětské 
trhy, kde chtěla firma navázat 
na tradici ČKD. To se podařilo, 
protože východoevropským zá-
kazníkům už bylo prodáno přes 
150 lokomotiv. 

Na to navázaly další vývojové 
projekty zaměřené na nové ty-
py lokomotiv nebo jejich kon-
strukční celky (pakety). Ty lze 
samostatně exportovat spolu 
s technickou podporou a dílčí 
technologickou dodávkou, ne-
boť se montáž lokomotiv realizu-
je u zahraničního partnera. Nej-
větší spolupráce se stále rozvíjí 
s Univerzitou Pardubice, která 

Provozovny mají svá oddělení TPV. Posílí to výrobu
Česká Třebová, Jihlava  Od červ-
na v České Třebové a již 
od dubna v Jihlavě existují sa-
mostatná oddělení Technické 
přípravy výroby (TPV). V obou 
provozovnách akciové společ-
nosti CZ LOKO vznikla transfor-
mací někdejších oddělení KTPV 
a Rozpisu. Vedoucím oddělení 
TPV Česká Třebová se stal Pa-
vel Kozempel a TPV Jihlava pak 
Dušan Novák. 
„Rozdělení TPV zvlášť pro Jihlavu 
a zvlášť pro Českou Třebovou vy-
plývá zejména z rozdílných pro-
blémů, které budou řešit. Zatím-
co jihlavská technologie se musí 
zaměřit zejména na novou výro-
bu lokomotivních kabin a mo-
dulových bloků, v České Třebo-
vé se technologie bude zabývat 
víc problémy od oprav kolejo-
vých vozidel, motorů, podvozků 
až po modernizace a výrobu no-
vých lokomotiv a speciálních vo-
zidel,“ vysvětluje personální ředi-
tel Tomáš Brancuzský. 
Technologové, kteří dříve 
v obou odděleních pracova-
li, mají v novém organizačním 
uspořádání efektivněji rozděle-
né role a pracovní činnosti. 
Součástí organizačních změn 
vyvolaných dokončením spe-
cializace českotřebovské pro-
vozovny na kolejovou výrobu 
a jihlavské provozovny na sério-
vou výrobu, je i nové menší od-
dělení Analytika nákupu, které 
vede Aleš Provazník. To spadá 
pod ředitele nákupu a logistiky.

Odpovědných manažerů a ve-
doucích jsme se zeptali:

Lovosice  Severočeské servisní 
středisko společnosti CZ LOKO 
změnilo od června sídlo. Z Mostu 
se přesunulo do Lovosic do are-
álu Lovochemie. V něm firma na-
šla kvalitnější zázemí, umožňují-
cí rozšiřování aktivit. „Věřím, že 
zákazníkům přinášíme pozitivní 
změnu. Strategická poloha Lo-
vosic a komplexní opravárenské 
zázemí jsou základem pro další 
rozvoj našich služeb,“ uvedl Pa-
vel Orálek, ředitel Servisu a ŘKJ.
„Pro mě je to nová výzva a vý-
zvy mám rád,“ říká vedoucí ser-
visu Milan Čech, který šéfuje 
devítičlennému týmu mechani-
ků a dispečera. „Zázemí, včet-
ně vybavení, je zde opravdu 
lepší. Přesun musíme zvládnout 
do konce června a pak už práce 
rozjedeme naplno,“ dodal.
Sdílení společných opraváren-
ských prostor jen potvrzuje dlou-
hodobou spolupráci mezi oběma 
podniky, které ve svých oborech 
patří mezi nejvýznamnější. 
Servisní středisko Lovosice na-
bízí ve vlastních kapacitách ce-
loroční pravidelný servis diese-
lových a elektrických lokomotiv 
v rozsazích provozních ošetře-
ní, malých prohlídek a nepláno-
vaných oprav menších rozsahů. 
Středisko je dostupné ze čtvrté-
ho tranzitního koridoru Děčín - 
Ústí nad Labem - Kralupy nad 
Vltavou - Praha hlavní nádraží 
přes přípojnou stanici Lovosice. 

Servisní středisko 
CZ LOKO se 
přesunulo z Mostu 
do Lovosic

Lokomotiva 744.001-9

nápady a jejich uvedení do ži-
vota. Věřím v obrovský potenci-
ál velké technologie. Očekávám 
postupné dopracování techno-
logických postupů, větší vazbu 
na konstrukční unifikaci lokomo-
tiv. Vzniknou nové příležitosti pro 
šikovné lidi, které máme. Proto 
očekávám přímý tah na bránu.

2. Svoji energii budu směřo-
vat do zachování provázanos-
ti a přenosu informací mezi jed-
notlivými úseky. CZ LOKO roste 
a jeho síla je v celku. Práce jed-
noho oddělení výrazně ovlivňuje 
práci toho druhého a tím i cel-
kový výsledek. V oblasti náku-
pu a kooperací nás čeká mno-
ho práce. Nákup velmi výrazně 
ovlivňuje hospodaření firmy. Pro-
to chci prosazovat větší propojení 
s technologií a konstrukcí a posí-
lit technické znalosti nákupčích. 
A také víc ovlivňovat nová tech-
nická řešení a hledat možnosti, 
kde lze správným nákupem ušet-
řit. Firma směřuje k velkému cen-
trálnímu nákupu a to je velká vý-
zva a motivace pro celý náš tým.

Pavel Kozempel, 
vedoucí TPV Česká 
Třebová 

1. Od slouče-
ní bývalého KTPV 
a TOV si slibuji 

hlavně zefektivnění činností sou-
visejících s přípravou a zajišťová-
ním podkladů pro opravy a mo-
dernizace kolejových vozidel. 
Nyní jde v České Třebové pře-
devším o zavádění oprav spe-
ciálních vozidel pro SŽDC, kte-

1. Co si slibujete od organizační 
změny?

2. Co udělat pro její prosazení? 

Martin Malík, 
výrobní ředitel

1. Cílem organizač-
ní změny je sla-
dit zásadní řídí-
cí a rozhodovací 

mechanismy v předvýrobní části 
hlavního procesu. Mám na mys-
li zejména oblast normování, tech-
nické podpory výroby a plánování 
na základě relevantních dat. Ty-
to mechanismy jsou důležité pro 
schopnost firmy adekvátně rea-
govat na změny trhu. Změna se 
ale dotýká více oblastí. Vyzdvihl 
bych princip pravomoci a odpo-
vědnosti, které musí být v souladu 
a umožnit efektivní rozhodování. 
Očekávám tedy i snížení plýtvá-
ní v širším slova smyslu a zvýše-
ní kvality.

2. Musí se vytvořit odpovídající 
podmínky pro integrované činnosti 
TPV, tedy dodržovat pravidla pro-
cesní odpovědnosti. Napříč úseky 
bude potřeba vysvětlit role, pra-
vomoci a odpovědnosti a stanovit 
jednoznačné dílčí cíle.

Petr Zemek, 
ředitel nákupu 
a logistiky

1. Rozhodnutí při-
náší zásadní změ-
nu odpovědností 

a pravomocí. Obchod obcho-
duje, nákup nakupuje a výro-
ba vyrábí. Tam vidím hlavní pří-
nos. To by mělo podpořit nové 

se týká také oceněného nadřa-
zeného řízení lokomotiv. 
„Inovace tvoří nedílnou součást 
našich aktivit. Lze to doložit po-
dílem obratu z prodeje výrobků, 
které vznikly na základě vlast-
ního výzkumu a vývoje. Ten je 
na zahraničních trzích podstatně 
vyšší než na českém trhu a má 
růstový trend,“ uzavřel Bedřich 
Bulička. 

ré byly dosud v Jihlavě. Věřím, 
že sloučením vznikne kapacita 
pro tvorbu technologických po-
stupů, aby práce dělníků ne-
byla jen v jejich hlavách, ale 
i na papíře.

2. V současné době je největ-
ším problémem přezkoumává-
ní zakázek, které by měly být 
ve firmě. To znamená podle 
podkladů obchodního oddělení 
stanovit předpokládané nákla-
dy - cenu potřebného materiá-
lu a pracnost. Způsob přezkou-
mávání zakázek se snažíme 
spolu s obchodním úsekem 
změnit. Stanovení nákladů ne-
bude pouze na jednom člově-
ku, budou se na něm podílet 
i další technologové, ale v týmu 
budou i třeba pracovníci tech-
nického úseku. Až si vše zaži-
jeme, bude se nám podstatně 
lépe dýchat.  

Dušan Novák, 
vedoucí TPV Jihlava 

1.Očekávám, že 
v jihlavské séri-
ové výrobě bu-
de jasně vyme-

zena odpovědnost za výrobek 
tak, aby byla na pracovištích 
včas výkresová dokumentace 
a technologické postupy. Tím 
pádem můžeme po výrobních 
četách vyžadovat dodržování 
kvality a všeho, co s ní souvisí.

2. Jako pokaždé se musí-
me postavit k novým výzvám 
a úkolům čelem, a prostě je 
zvládnout. Jiná možnost vlast-
ně ani není.



Z  F IRMY STRANA I  5Č ÍSLO 25 I  2014

Plzeň  Právě Štěpán Zbožínek 
se podílel na poskytování stáží 
učitelům odborného výcviku ze 
Střední školy technické v Jih-
lavě, kterým předváděl progra-
mování zkušebního zařízení, 
sloužícího k testování řídicích 
pultů lokomotiv. Ministr Mládek 
ocenil dlouhodobou spolupráci 
průmyslu a středních škol, kte-
rá pomáhá připravovat mladou 
generaci na technická povolá-
ní a služby.
„Je to efektivní, i když pracná 
a někdy komplikovaná cesta,“ 
potvrzuje Tomáš Brancuzský, 
personální šéf CZ LOKO, které 
například v jihlavském závodě 
umožnilo středoškolským učite-
lům odborného výcviku absol-
vovat provozní stáže. „Je to pro 
ně velmi cenná zkušenost, pro-
tože teorii konfrontují s bezpro-
střední praxí, tedy tím, čím vý-

Partnerství se školami přineslo diplom od ministra
Akciová společnost CZ LOKO se stala držitelem Diplomu za spo-
lupráci v programu IQ Industry. Na květnové konferenci k podpoře 
technického vzdělávání ho v Plzni Štěpánu Zbožínkovi předal mi-
nistr průmyslu Jan Mládek.

robní podniky žijí, a vidí, jaké 
absolventy jejich škol potřebu-
jí,“ dodal Tomáš Brancuzský. 
Firma zároveň pro pedagogické 
pracovníky uspořádala i odbor-
ný seminář věnovaný hydrau-
lickým a pneumatickým kompo-
nentům kolejových vozidel. 
Projekt „Inovace - kvalifikace 
profesní přípravy“ zkráceně IQ 
Industry, čerpá ze zkušenos-
tí někdejšího projektu IQ Auto 
a vytváří podmínky pro Akční 
plán podpory odborného vzdě-
lávání ministerstva školství. Je-
ho strategie je zcela v soula-
du s Programovým prohlášením 
Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Projekt má vytvořit partnerskou 
síť spolupracujících škol, fi-
rem a úřadů práce v technic-
kých oborech vzdělání, vybudo-
vat program dalšího vzdělávání 
pedagogů odpovídajícího škol-

ské legislativě a zájmu firem. 
Zapojeno do něho dosud bylo 
na 300 učitelů z 215 škol. O to 

Česká Třebová  Známý polský 
soukromý železniční dopravce 
DB Schenker Rail Polska popr-
vé svěřil hlavní opravu své po-
sunovací lokomotivy českým že-
lezničním opravnám. Dosud totiž 
šechny opravy lokomotiv firma 
dělala ve vlastních kapacitách. 
Stala se jí T448p-116, která 
prošla hlavní opravou ve vý-
robním závodě CZ LOKO v Čes-
ké Třebové. Zde ji pak převzali 
přejímací komisaři Adam Kasiel 
a Krzysztof Widak.
S firmou zatím spolupracovala 
dceřiná společnost CZ LOKO 
Polska, která je jedním z hlav-
ních dodavatelů náhradních 
dílů a oprav výměnných cel-

Polský DB Schenker Rail poprvé opravoval v Třebové

ků českých lokomotiv, které 
společnost DB Schenker Rail 
Polska vlastní. Ta v zemi pře-

Učitel odborného výcviku Tomáš Švec při stáži u testovacího stroje W454.

Jihlava  „Do celozávodní dovole-
né nás ještě čeká dost práce. Vý-
robní plán pro východní trhy je na-
plněn po okraj, a pro jeho splnění 
musíme všichni ještě máknout. 
A bude to stát hodně úsilí. Hlavně 
pro vedoucí čet a mistry to bude 
další nelehká zkouška,“ předpoví-
dá Vlastimil Budař, vedoucí provo-
zu Sériová výroba v Jihlavě. 
V ní se stále pokračuje v optima-
lizaci výroby lokomotivních pa-
ketů. Došlo k přesunu a nové-
mu uspořádání několika pracovišť 
a na montovně vznikla nová pro 
úpravy a montáž rámů lokomo-
tiv TME3. 
Výrobní úsek ve spolupráci s no-
vým oddělením TPV připravuje 
podklady pro chystanou změnu 
montovny. Výsledkem bude hala 
pro montážní práce paketů. Ule-
ví se tak především pracovníkům 
na montáži kabin, kde se nyní 
potýkají s nedostatkem místa. 

Posledním speciálním kolejovým vozidlem, které nese výrobní 
rukopis jihlavské provozovny CZ LOKO, se stala měřící drezína 
MMD1. Ta se už nyní zcela orientuje na opakovanou výrobu modu-
lových bloků, jak určila i nová koncepce společnosti, která opravy 
a výrobu speciálů přesunula do České Třebové.

Speciály patří v Jihlavě minulosti. Na řadě jsou už jen série

významnější úspěch CZ LOKO 
a jeho partnerských technic-
kých škol je. 

pravuje hlavně uhlí, chemikálie 
a stavební materiál. Současně 
provozuje i vlečky uhelných 

dolů na jihu země. Mateřská 
společnost DB Schenker je 
součástí Deutsche Bahn. 

V rámci miniprojektu bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při prá-
ci se podařilo nastavit efektiv-
ní systém pravidelných kontrol. 
Součástí těchto procesů bude 
koncem června také zhodno-
cení prvních zkušeností, kde si 
své řeknou rovněž vedoucí čet 
a mistři. Neboť jak říká šéf výro-
by, nejde o to jen provádět kon-
troly, ale hlavně efektivně řešit 
zjištěné závady a nedostatky. 
Další miniprojekt se věnuje pří-
pravě nové montáže pneubloků, 
aby vzniklo efektivní a uspořá-
dané pracoviště, které vyhoví 
potřebám zaměstnanců i za-
městnavatele. Při tom se využí-
jí metody 5S. 
„Jejich pomocí chceme v bu-
doucnu zlepšit organizaci, pra-
covní prostředí a podmínky 
i na ostatních pracovištích. Ne-
znamená to, že bychom něco 
nevěděli. Takto bychom ale ne-

měli nic přehlédnout, opome-
nout, zkrátka nedělat chyby. 
Pokud je vytvořen vizuální sys-

tém, každá odchylka je hned 
vidět. Máme tak šanci odstra-
nit větší chyby ještě dřív, než 

vzniknou. Právě na to se chce-
me zaměřit,“ uzavřel Vlastimil 
Budař. 

Při montáži kabin je těsno. Řešení se ale připravuje.

Polská lokomotiva v České Třebové.

? Kudy půjde další rozvoj 
či vývoj? 

Vývoj je obtížné prognózovat. Trh 
se totiž stále mění. Máme tady 
dominantního výrobce, skupinu 
Škoda, jejíž záměry neznáme. Ta 
loni koupila ostravskou firmu Lo-
kel, která byla a je našim přímým 
konkurentem. Předpokládám, že 
cílem zařazení Lokelu do této 
skupiny je snaha získat a udržet 
klíčové kompetence a znalosti 
o řídicích systémech pro diese-
lelektrické lokomotivy a motorové 
vozy u sebe. Máme za to, že za-
tímco v minulosti Škodovka spo-
lupracovala s řadou dodavatelů 
řídicích systémů pro motorovou 
trakci, dál už tomu tak být nemu-
sí. Na druhou stranu i Lokel pod 
křídly lídra trhu může přijít o část 
klientely právě proto, že je u líd-
ra a další firmy jsou s ním v kon-
kurenčních vztazích. Trh se tedy 
mění a bude měnit a z toho mu-
síme vycházet. 

? Což znamená?
Naše know - how je velké 

a bylo by škoda ho nerozví-
jet a vyklízet pozice. Myslíme 
si, že CZ LOKO je společnos-
tí, která dokáže naši větev ří-
dicích systémů svou produkcí 
pro český i zahraniční trh uži-
vit. Ale nevzdáváme ani spo-
lupráci se Škodovkou, hlavně 
v oblastech, které jsou z po-
hledu klíčového know - how 
pro ni méně podstatné jako 
jsou informační systémy pro 
cestující, subdodávky ovládání 
dveří či vodního hospodářství.  
Zmínil jsem už vztah s Dako 
CZ při vývoji brzdových sys-
témů a speciálů. Uvidíme, ale 
pesimista nejsem. 

Společně můžeme 
do lokomotiv 
dostat to nejlepší, 
co máme
(Dokončení ze strany 3)
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Díky zapojení do evropského pro-
jektu mobility Leonardo da Vinci, 
který je součástí Programu ce-
loživotního učení, získala akcio-
vá společnost CZ LOKO v době 
od října 2012 do letošního břez-
na 24 996 eur, tedy přes 670 
tisíc Kč. Ty využila k dalšímu 
vzdělávání svých zaměstnanců. 
Projekt podporovaný Evropským 
parlamentem a Radou Evropy 
umožnil například hradit pracov-
ní stáže v zahraničí, včetně ces-
tovních a pobytových nákladů 
a nákladů na jazykovou přípra-
vu účastníků.
„Pro nás to představovalo víta-
nou a významnou pomoc. Vel-
mi jsme ji ocenili,“ říká Tomáš 
Brancuzský, personální ředitel 

Praha  Sektorová rada pro stro-
jírenství, na jejíž práci se pro-
střednictvím personálního ředite-
le Tomáše Brancuzského podílí 
rovněž akciová společnost CZ 
LOKO, získala v červnu titul Ex-
celence za rok 2013. 

Pavel Jiroušek s titulem českého kuželkářského mistra železničářů (uprostřed).

Mistrovství železničářů: úspěch 
volejbalistů bratrů Zemkových 
i kuželkáře Jirouška
Velkým úspěchem, získáním mi-
strovských titulů, skončilo letoš-
ní Mistrovství České republiky 
železničářů v kuželkách a vo-
lejbalu pro zaměstnance akcio-
vé společnosti CZ LOKO. 
Kuželkářský šampionát, který se 
konal v květnu v Českých Ve-
lenicích, ovládl Pavel Jiroušek, 
který se tak kvalifikoval na Me-
zinárodní mistrovství železničářů 
USIC. Ten tuto atmosféru velké 
akce už pamatuje třeba z ro-
ku 2010, kdy na šampionátu 
USIC v Rakousku s českým tý-
mem slavil prvenství náhozem 
3395 kuželek. Tehdy k tomuto 
výsledku Pavel Jiroušek přispěl 
celkem 588 body.
V červnu pak své železničář-
ské mistrovství měli v Olomou-
ci také volejbalisté. I zde titul 

putoval do České Třebové, zá-
sluhou společného železničář-
ského týmu, v němž hráli i bra-
tři Tomáš a Aleš Zermkové. Pro 
ně šlo v krátké době o další tri-
umf, neboť loni v říjnu byli členy 
smíšeného družstva volejbalistů 
Pardubického kraje, které domi-
novalo na mistrovství železničá-
řů v Ústí nad Labem a Tomáš 
Zemek na něm byl vyhlášen 
i nejlepším hráčem. 
Všem za úspěšnou reprezenta-
ci značky CZ LOKO děkujeme. 
Železničářské šampionáty se 
konají i v řadě dalších spor-
tů, třeba cyklistice, orientačním 
běhu, scrabble, běhu na lyžích, 
stolním tenisu, v šachách, led-
ním hokeji nebo v tenise, a tak 
příležitost mají všichni, pro než 
je sport životním koníčkem.

Bratři Aleš Zemek a Tomáš Zemek hráli ve vítězném volejbalovém týmu.

Blahopřejeme
Sportovní oddíl šipek DC Calib-
ra Česká Třebová děkuje akciové 
společnosti CZ LOKO za spon-
zorský dar v podobě dresů. Tím 
mohl oddíl odehrát extraligu Svi-
tavska, kde je podmínkou mít dre-
sy. Tým zde skončil třetí, v play 
off Pardubického kraje pátý. 

Poděkování

Přes Leonarda přišly z unie statisíce

CZ LOKO. Technici a dělníci dí-
ky tomu absolvovali pracovní stá-
že v Litvě, Lotyšsku a Německu. 
„Kontroloval jsem uložení jed-
notlivých komponentů a s čes-
kými a lotyšskými kolegy jsme 
simulovali zapojení jednotlivých 
obvodů, oživovali řídicí systém 

a testovali funkčnost brzd a dal-
ších elektronických, hydraulic-
kých a pneumatických zařízení,“ 
upřesňuje technik Petr Zoufalý.
náplň stáže v Rize. 
„Získat tak významnou finanč-
ní podporu není jednoduché. Je 
potřeba připravit kompletní pro-
jekt a zvládnout náročnou admi-
nistrativní část. Je za tím tedy 
hodně práce celého našeho per-
sonálního úseku. Ale vyplácí se. 
Firmě šetříme peníze a zaměst-
nancům dáváme další možnos-
ti rozšířit svou profesní kvalifikaci 
a získat další pracovní zkušenos-
ti,“ uzavřel Tomáš Brancuzský. 

Číslo projektu: 
CZ/12/LLP-LdV/PLM/134018

Sektorová rada pro strojírenství 
je potřetí excelentni

Už potřetí za sebou jí ho udělilo 
konsorcium Svazu průmyslu a do-
pravy ČR, Hospodářské komory 
ČR a společnosti Trexima. 
Mezi hodnocenými ukazateli je 
například plnění úkolů a harmo-
nogramu a aktivita při prosazová-

ní výstupů své práce do perso-
nální praxe zaměstnavatelů.
„Považuji to za kolektivní úspěch 
všech, kteří hájíme zájmy čes-
kého strojírenství,“ říká Tomáš 
Brancuzský. 
Sektorových rad v Česku pracuje 
29 a zastupují prakticky všech-
na odvětví. Právě Sektorová ra-
da pro strojírenství se ale zatím 
v přípravě a tvorbě profesních 
kvalifikací dostala nejdál. 
Principy Národní soustavy kvalifi-
kací se podařilo prosadit do ně-
kolika oblastí personální práce, 
třeba při náboru nových zaměst-
nanců, v popisech pracovních 
pozic nebo v personálních směr-
nicích a při získávání autoriza-
cí, aby měli zájemci o vytvořené 
standardy profesních kvalifika-
cí možnost absolvovat zkoušku 
a získat osvědčení. 

U Hrdličků se fortel musí dědit. 
Protože jinak by sotva Vojta, 
žák základní školy v Dobroní-
ně, a syn táty Jiřího z jihlavské 
provozovny CZ LOKO, vyhrál 
s dalšími spolužáky premiérový 
ročník soutěže Stavíme z Mer-
kuru, kterou vyhlásil Kraj Vyso-
čina a společnost Bosch Die-
sel. Právě v ní Vojta Hrdlička, 
Magdalena Machová, Radek 
Kasal a Ondra Kotačka uká-
zali, že mají nápady a k tomu 
i nejšikovnější ruce, když se-
stavili funkční model jeřábu. 
„Vyhráli jsme s modelem, kte-
rý je naší společnou prací. Tré-
novali jsme zhruba tři týdny 
a stálo to za to,“ říkal pak Voj-
ta Hrdlička. A radost měl i je-
ho táta Jiří, protože obratnost, 

Legendární stavebnice má podpořit technické vzdělávání
zručnost a dovednost se v ži-
votě nikdy neztratí. A v tom 
pracovním zvlášť, protože ať už 
člověk dělá cokoliv, k práci se 
musí upět postavit.
Soutěž s legendární stavebnicí, 
na níž vyrostla nejedna gene-
race současných zralých mu-
žů a žen, má posílit vztah dě-
tí k technice a technickému 
vzdělávání. Tedy oblasti, kte-
rou akciová společnost CZ LO-
KO systematicky a dlouhodobě 
podporuje. 
V prvním ročníku soutěžilo 14 
základních škol a jednotlivé tý-
my musely nejen ukázat zruč-
nost konstruktérů, ale obhájit 
i zvolený postup. 
Kraj Vysočina, který využil zku-
šenosti s podobnou aktivitou 

firmy Bosch Diesel v zahrani-
čí, díky soutěži připravil speci-
ální metodiku pro žáky a další 
pro jejich učitele. V novodobé 
historii České republiky to je 
vyjímečný počin. V květnu by-
la metodika předána k posou-
zení oponentům. „V tuto chvíli 
je jasné, co se bude v jednot-
livých ročnících s dětmi dělat, 
jaká bude časová dotace a tak 
dále,“ uvedla Terezie Doleže-
lová z krajského odboru škol-
ství, mládeže a sportu. Kraj 
přitom už začíná připravovat 
další ročník. To je dobrá zprá-
va, protože jak říkal Ondra Hla-
dík, žák z Měřína, není špat-
né si to vyzkoušet. Člověka to 
začne bavit a má chuť to dál 
studovat. Vítězové z Dobronína. Vojta Hrdlička, Ondra Kotačka, Radek Kasal a Magdaléna Machová.

Ve 2. čtvrtletí významné životní jubileum oslavili tito zaměstnanci 
holdingu CZ LOKO: 

Duben - Ing. Luboš Svěrák, Jana Řeháková, Ing. Jaroslav Jebousek, 
Zdeňka Vaňousová, Marek Mandowski (CZ LOKO Polska), 

Květen - Jaroslav Špajs, Pavel Suk, František Pauliš, 

Červen - Oldřiška Jindrová, Eva Štajglová, Miloš Kašpar. 

Všem jubilantům ještě jednou dodatečně blahopřejeme! 


