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Společnost Škoda Transportation je jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství. Mezi její výrobky patří především 
nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony 
pro dopravní systémy. Škoda Transportation má několik dceřiných společností v České republice například společnosti Škoda Electric, Škoda 
Vagonka nebo Pars nova. Další firmy jsou ale i v Německu, Finsku, Polsku, Maďarsku a Rusku. Ve svých společnostech v České republice 
zaměstnává zhruba pět tisíc lidí. Jen díky vysokým investicím do výzkumu a vývoje může Škoda Transportation přicházet pravidelně na trh 
s novými a moderními produkty, které si úspěšně nacházejí své místo na zahraničních trzích. Do výzkumu a vývoje investovala společnost za 
poslední 3 roky přes 3 miliardy korun. 

ŠKODA VAGONKA OSLAVILA 15 LET V OSTRAV Ě 

Ostrava, 16. 3. 2016 – Spole čnost Škoda Vagonka oslavila jubilejní patnáctý rok provozu v Ostrav ě. Po 
transformaci p ůvodní spole čnosti ČKD Vagonka, s.r.o. na akciovou spole čnost byl p řed 15 lety zahájen 
provoz v nových prostorách v Ostrav ě. Společnost s více než stoletou tradicí dnes vyrábí nap říklad 
nejmodern ější elektrické jednotky RegioPanter a InterPanter.  

Historie společnosti Škoda Vagonka sahá až do roku 1900, kdy byla založena firma Staudinger Waggonfabrik A.G. 
ve Studénce. V roce 2000 došlo k vyčlenění produkce osobních kolejových vozidel do nově založené společnosti 
ČKD Vagonka, s.r.o. a po její transformaci na akciovou společnost se výroba přestěhovala do Ostravy. V současné 
době firma sídlí v areálu ve Vítkovicích, kde probíhá i výroba a zaměstnává přes 500 kmenových zaměstnanců. 

„Jsme potěšeni, že se nám podařilo ve Vagonce zachovat již více než 115letou tradiční výrobu kolejových vozidel.  
Z původních zaměstnanců Vagonky, kteří v roce 2001 přešli do Ostravy, jich ve firmě téměř sto i nadále pracuje. I 
díky nim tak tradice stále pokračuje a výrobky z ostravské Vagonky vozí cestující nejen v České republice, ale také 
v Litvě, na Ukrajině, na Slovensku a brzy budou i v Německu,“ říká generální ředitel Škoda Vagonka Michal 
Kurtinec . 

Za více než sto let své existence vyrobila společnost velké množství nejrůznějších vozidel pro osobní i nákladní 
kolejovou dopravu. Od roku 2000 bylo z výrobních hal Škoda Vagonka posláno do provozu téměř dvě stě 
elektrických souprav a souprav push-pull a dvě desítky motorových vozů. Např. 83 kůsu dvoupodlažních jednotek 
pro příměstskou dopravu City Elephant bylo dodáno Českým drahám, 10 dvoupatrových push-pull souprav na 
Slovensko, 10 dvoupodlažních souprav na Litvu a dalších 19 dvoupodlažních souprav na Slovensko. Dvě 
šestivozové soupravy byly dodány také na Ukrajinu. Pro České dráhy bylo dodáno  28 jednopodlažních 
elektrických souprav RegioPanter, které jsou určeny pro regionální dopravu. V uplynulých týdnech byly na 
zkušebním okruhu VUZ v Cerhenicích předány do provozu Českých drah další dvě nejmodernější jednopodlažní 
jednotky typu InterPanter pro meziregionální a dálkovou dopravu, které jsou součástí kontraktu na celkem 14 
souprav.  
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