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Vážení čtenáři,

     Ostrava - červen - třináct. Co mají tyto zdánlivě
nesouvisející termíny společného? Pro nikoho z těch,
jež alespoň zpovzdálí sledují dění na kolejích a kolem
nich, nejde o složitý rébus. Ano, již potřinácté se
v Ostravě sejdou všichni, které svět kolejové dopravy
oslovuje ať profesně, jako záliba či jako poznání-
chtivého laika.
     Je častým pravidlem, že jednotlivé ročníky podob-
ných akcí se ve svém záhlaví honosí také nějakým
více či méně vzletným oficiálním mottem či sloganem.
Proč tomu tak není u Czech Raildays? Ten důvod je
zcela prozaický - ony zmíněné upoutávky v záhlaví jsou
často klišé připomínající spíše budovatelská hesla
z dob již dávno minulých, nehledě na fakt, že vymýšlet
pravidelně společné motto pro tak široký záběr, jaký
představuje prezentace všeho, co s kolejovou tech-
nikou a infrastrukturou jen trochu souvisí (od vozidel
a jejich příslušenství přes prostředky a zařízení pro
provoz a údržbu kolejových vozidel, pro stavbu, provoz
a údržbu kolejové dopravní cesty až po firmy zabývající
se kombinovanou dopravou, informačními technolo-
giemi a službami pro drážní dopravu a manipulační
techniku), je skutečně sisyfovská práce. Zkrátka 
a dobře v rámci Czech Raildays se každý snaží ukázat
a nabídnout to nejnovější a nejlepší ze svého sorti-
mentu.
     Nelze zcela zasvěceně hovořit ústy vystavovatelů
jednak z toho důvodu, že rozsah prezentací by dalece
překročil rámec tohoto úvodníku, potažmo celých novin,
ale i proto, že nejsem typický český „odborník“ na
všechno, abych konstatoval, že právě ten a ten výrobek
je v často nesouměřitelném boji očividně nejlepší, má
ambice stát se v praxi nejužitečnějším apod. Faktem
ale zůstává, že zřejmě logicky naprostá většina
návštěvníků s výjimkou odborníků jdoucích vysloveně
za svým cílem vidí především vozidla na kolejích, 

a tedy finální výrobce, ale aniž bych se těchto chtěl
sebeméně dotknout, naprosto neprávem pro mnoho
návštěvníků zůstávají jakoby v pozadí právě dodavatelé
komponentů či firmy zabývající se infrastrukturou 
a mnohé další.
     Ale buďme konečně alespoň trochu konkrétnější.
Snad abych potvrdil správnost svých předchozích slov,
tak na tomto místě příštím návštěvníkům prozradím
alespoň to, že na kolejích rozhodně nepřehlédnou
premiérově představené lokomotivy řad 744 a 753.6
z produkce CZ LOKO, stejnosměrnou třídílnou jedno-
podlažní jednotku 440.005 (RegioPanter) v expozici
společnosti ŠKODA TRANSPORTATION, motorovou
jednotku řady 861 prezentovanou společností ŽOS
Vrútky; nepřehlédnutelné novinky z oblasti dvoucest-
ných vozidel a speciálních mechanismů firmy SaZ
Sázava, opomenout nemohu expozice Českých drah
se všemi jejich dceřinými společnostmi a celou řadu
dalších větších či menších (nikoli významově) firem.
Z dalšího detailnějšího výčtu se pokusím vybruslit
konstatováním, že v rámci letošního ročníku, pořáda-
ného pod záštitou ministra dopravy ČR a primátora
statutárního města Ostrava, se prezentuje téměř 170
společností.
     Pravidelně návštěvníky zveme také na doprovodné
odborné akce. Rovněž letos se konají dvě a především
na první z nich, pořádanou ve spolupráci s minister-
stvem dopravy, bych chtěl poukázat:
- dvoudenní konference „Aplikace cílů Bílé knihy

EU o dopravě v podmínkách české železnice“
se bude konat ve dnech 19. - 20. 6. 2012 v hotelu
Imperial. Po obsahové stránce ji osobně považuji
za jednu z nejzásadnějších doprovodných akcí za
celou historii jejich pořádání.

- odborný seminář „Trendy v oblasti infrastruktury
a kolejových vozidel 2012“ s neméně zajímavými
tématy se uskuteční ve středu 20. 6. 2012 v salonku
Budapest v hotelu Imperial.

     Více k těmto akcím na webu www.railvolution.net/
czechraildays.

     Co říci závěrem? Snad jen pozvat všechny čtenáře
do Ostravy ve dnech 19. - 21. června, aby se mohli
přesvědčit, že kolejová doprava má co nabídnout 
a umí bojovat se svými konkurenty, přestože především
silniční lobby vytahuje snad s každodenní pravidelností
do boje za vyasfaltování zeměkoule. Adhezní podmínky
pro našlápnutí k dalšímu rozvoji kolejové dopravy jsou
z pohledu firem dodávajících techniku více než dobré,
cesta je rovněž postavena, záleží tedy na dopravcích,
správcích infrastruktury a na postoji států, zda nedojde
ke skluzu, nedej bůh k vykolejení...

Ing. Stanislav Zapletal
manažer veletrhu Czech Raildays

Od prvního ‰roubku k modernímu kolejovému vozidlu, od praÏce ke kvalitní
trati - tak by se dala nejstruãnûji shrnout bez nadsázky komplexní nomen-
klatura veletrhu Czech Raildays, kter˘ i letos pfiedstaví to nejmodernûj‰í
z produkce pfiedev‰ím (ale nejen) ãesk˘ch v˘robcÛ.
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situací s dopravou osobní. Každý tako-
vý problém je pak pro nás především
ztrátou drahocenného času a to je
luxus, který si v konkurenčním boji se
silnicí rozhodně nemůžeme dovolit.

Nebudou právě rozsáhlé opravy dál-
nice D1 šancí pro železnici převzít část
nákladů, které teď putují po silnici?
     Jistou šancí pro železnici to obecně
bude. Představa, že všechny kamiony
najedou na koleje, není správná. Po dál-
nici D1 projede denně nějakých 10 tisíc
kamionů. Z toho je jen asi 1 500 tranzit-
ních, které vezou náklad přes území celé
republiky. Zbytek se pohybuje v rámci
naší země. Dílčí šance to tak bude spíše
pro osobní dopravu, která se díky pra-
videlnosti spojů může stát pro cestující
zajímavou alternativou, a to jak časově,
tak i finančně.

V čem je tedy hlavní problém z pohledu
nákladní dopravy?
     Čistě na vzdálenost Praha - Brno
nejsme schopni konkurovat silničním
dopravcům ani cenově ani časově. Prob-
lém není v samotné době jízdy vlaku -
kromě toho, že jde o velmi krátkou trasu,
je potřeba také někam s předstihem
přijet, rezervovat si místo na vagonu,
naložit náklad a v cílové stanici opět
čekat na vykládku. To se nedostaneme
pod pět hodin, což není konkurence-

PfieÏijí jen silní - tak by se dalo v kostce shrnout ohlédnutí za minul˘m
rokem, hodnocení souãasnosti a budoucí strategie na trhu Ïelezniãní
nákladní dopravy z pohledu pfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti âD
Cargo Ing. Gustava Slameãky, MBA.

I přes stávající ekonomickou krizi je
ČD Cargo po letech v zisku. Když se
ohlédnete zpět, jaký byl ten téměř rok
z vašeho pohledu?
     Prakticky v celé Evropě byl rok 2011
ve znamení škrtů a omezení vyplývajících
z pokračující hospodářské krize. Toho
samozřejmě nebyl ušetřen ani sektor
dopravy. Stručně a přitom velmi výstižně
lze toto obtížné období charakterizovat
jako plné výrazných změn, hledání úspor
a boje s krizí. Přesto mám z tohoto roku
vesměs pozitivní pocity. Navzdory všem
těmto obtížím se nám podařilo dokonce
překročit stanovený hospodářský plán
a dostat tak firmu do „černých čísel“.
Je to vynikající úspěch všech zaměst-
nanců.
     I úplným ekonomickým laikům musí
však být jasné, že ani zdaleka není
vyhráno. Živou firmou budeme pouze
tehdy, pokud každý den získáme novou
přepravu nebo nového zákazníka, zkrátka
budeme pracovat tak, aby potenciální
zákazníci a partneři, kteří se podílejí 
na integraci dopravy, o ČD Cargo věděli
v dobrém.

Čekáte tedy, že rok 2012 bude stejně
obtížný?
     Rozhodně nebude lehký. ČD
Cargo má přesto na příští období
postaven velmi ambiciózní podnikatel-
ský plán, který počítá s kladným hos-
podářským výsledkem. Jsme největší
český nákladní železniční dopravce s
výraznými evropskými ambicemi. Není
pro nás jiný cíl, než toto naše postavení
nadále nejen udržovat, ale i dále posilo-
vat. K tomu ale bude potřeba i podpora
železnice ze strany státu. Mám na
mysli investice do infrastruktury. Pokud
si má česká železnice jako celek
zachovat v Evropě konkurenceschop-
nost vůči silniční dopravě, bude nutné
do tohoto segmentu na-směrovat
finance. Právě nedostatečná kapacita
některých železničních tratí totiž může
být překážkou rozvoje nákladní želez-
niční dopravy a také příčinou kolizních

aby naše vlaky jednodušeji operovaly 
i mimo ČR. Ale soustředit se musíme i na
to, abychom měli v zahraničí co nabíd-
nout, a tam, kde to bude ekonomicky
výhodné, abychom přepravovali zboží
tranzitem přes ČR nebo i do dalších zemí
západní Evropy. Nadto musíme počítat
s tím, že liberální trh ČR bude připraven
přijmout i dopravce ze západní Evropy.
Je třeba hledat výhodnou formu soužití
s konkurenty a na některých sdílených
obchodních projektech vydělávat spo-
lečně.

Mluvilo se o možnosti spojení českého
dopravce se slovenským a polským
cargem. Jak to nyní vypadá?
     Zájem o případné spojení českého,
slovenského a polského carga jsme
projevili s podporou vlády. Ve hře je
významné zúročení výhody tranzitní po-
lohy takto propojených území. Spojením
ČD Cargo a ZSSK CARGO by vznikl velmi
silný nákladní dopravce. Jiná alternativa
tranzitu ve směru jih - sever by již reálně
neexistovala. Synergické efekty by vy-
plývaly i ze společných zákazníků v me-
talurgickém, chemickém a automobilo-
vém průmyslu, byla by větší šance získat
tranzitní přepravy východ - západ a získat
tak nové zakázky z Ruska a Ukrajiny,
které se v současné době přepravují
v relaci Polsko - Německo. Případným
připojením polského carga by pak mohl
vzniknout druhý největší nákladní
dopravce v Evropě s výhodou kontroly
tranzitu ve směru sever - jih a prakticky
i východ - západ. 
     Oba procesy nyní stojí na rozhod-
nutí tamních vlád. Na Slovensku jsou 
o kousek dále, tam je již vybrán i koordi-
nátor pro případnou privatizaci. V obou
případech ČD Cargo projevilo svůj
zájem, podalo nabídky a zúčastnilo se
zahajovacích schůzek. A tím spíše, že
nejsme ani v jednom případě jedinými
zájemci, si nemůžeme dovolit stát stra-
nou tohoto procesu. Ve hře je klíčová
železniční dopravní trasa z evropských
zemí do Ruska, Číny a dalších zemí.
Uvidíme…

Jaké novinky připravujete v oblasti
nabízených služeb?
     Především jde o akční nabídku slev
vybraných obchodních případů platnou
zejména pro letní měsíce letošního roku,
a to o podporu přeprav v kontejnerech
Innofreight. Dále v rámci podpory želez-
niční dopravy a převodu zboží ze silnice
na železnici nabízíme akční slevu na
obsluhu vleček a v neposlední řadě
také akční nabídku na přepravu paleti-
zovaného zboží včetně překládky na
trasách Lovosice - Ostrava a Lovosice -
Břeclav. Detaily se naši partneři dozvědí
na webu ČD Carga nebo od našich
obchodníků. Věřím, že nejenom těmito
nabídkami se nám podaří udržet a stabi-
lizovat naši pozici největšího tuzemského
železničního dopravce.

schopná nabídka. Výhodnost železniční
dopravy se projeví až na delších vzdá-
lenostech. Vlaky by navíc kapacitně
odvezly jen zlomek vozidel, jež teď vy-
užívají dálnici D1.
     To však neznamená, že tuto šanci
necháme ležet. Pro železnici je dnes
typický jiný druh dopravy. Například spe-
ciální kamionové návěsy jedou po kole-
jích již z německých přístavů až na jižní
Moravu. Až zde je kamiony rozvezou
po silnici. Počet takových vlaků stále
narůstá; každý takový odvezený návěs
snižuje zatížení D1, ale i hraničních pře-
chodů a dalších komunikací, po nichž
k nám náklad ze zahraničí proudí.

V této souvislosti se nabízí otázka na
zahraničního partnera, s nímž by se
podobné přepravy realizovaly mnohem
jednodušeji.
     Ano, budoucnost přežijí jen silní.
Pokud se chceme prosadit v Evropě 
a realizovat podobné přepravy, musíme
navázat úzkou spolupráci s našimi sou-
sedními partnery. Ve hře je více variant
a způsobů. Je nutné vybudovat silného
nadnárodního dopravce, který by byl
schopen dosáhnout i na zakázky do-
mlouvané přímo v přístavech a odvézt
zboží co nejdále. To však také znamená
nutnost investovat do interoperabilních
lokomotiv, protože přepřahání na hrani-
cích je anachronismem. Potřebujeme,
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kovi přistupujeme se stejnou precizností 
a zodpovědností, každý odběratel se
může spolehnout, že dostává unikátní
produkty, které používají nejnovější
technologie, díky nimž si naše vlaky již
léta drží ve světě podnikání dobré
jméno. Proto jsme se již před časem
začali vážně zabývat myšlenkou na
„návrat“ k jednopodlažním soupravám. 
     Nyní naše výrobní portfolio doplnil
tento typ vozidel nové generace - jde
tedy o zcela nový typ včetně designo-
vého provedení a řešení interiéru.
Dodávka prvních 19 kusů pod označe-
ním RegioPanter je určena pro České
dráhy. První prototypy jsou v součas-
nosti v konečné fázi testování na zku-
šebním okruhu, kde dosahují rychlosti
až 176 km/h. Další varianty připravujeme
pro regionální dopravu a pro mezire-
gionální spoje s dobou cestování 2 - 3
hodiny. S tímto vozidlem ve dvou- a tří-
systémovém provedení očekáváme
úspěch i na evropském trhu.

V minulosti byla produkce firmy spo-
jována v převážné míře s dodávkami
na domácí trh. Platí to i dnes, nebo
VAGONKA již nalezla cestu za hranice?
     Je pravdou, že v minulých letech to
byl převážně český trh, kde se mohli
uživatelé s našimi výrobky setkat. První
významnou změnu přinesla dodávka
motorových vozů Dm 12 do Finska. Na
této prestižní zakázce jsme si ověřili, že
naše výrobky jsou opravdu dobré 
a úspěšně snesou tvrdá zahraniční
srovnání. Dnes se s našimi soupravami
můžete svézt na Slovensku, Ukrajině 
i v Litvě. Pokud jde o budoucnost, je
firma navzdory krizi plná optimismu.
Meziroční nárůst exportu oproti loňskému
roku bude činit cca 10 % a přiblíží se
tak ke hranici 60 %. Naším cílem jsou
také dodávky do jihovýchodní Evropy 
a Skandinávie a Ruska, kde zejména 
v okolí Moskvy dochází k masivnímu
rozšiřování železniční dopravy.
     V minulém roce, kdy společnost
dodala mimo jiné 17 vlakových souprav,
došlo k meziročnímu nárůstu obratu
přibližně o 30 %. Stabilita, s menšími
komplikacemi u subdodavatelů v dobách

Synergie, kooperace, podpora namísto konkurence - v˘hoda pro v˘robce
i zákazníka.

     Patří mezi hlavní výrobce kolejových
vozidel. Je nositelem tradice výroby
osobních kolejových vozidel. Orientuje
se na elektrické jednotky pro příměst-
skou dopravu. Z bran podniku vychází
elektrické soupravy, lehká regionální
vozidla i osobní přípojné a řídicí vozy.
Pochází ze Studénky, od roku 2001 sídlí
na ulici 1. máje v Ostravě, od roku 2005
je členem skupiny TRANSPORTATION
společnosti ŠKODA. Na věci známé 
i neznámé jsme se ptali Ing. Jiřího Paruzy,
předsedy představenstva a ředitele
společnosti ŠKODA VAGONKA.

Ve Studénce se vagonka zabývala
mimo jiné i opravami a modernizacemi
svých starších typů vozidel. Je výroba
nových vozidel jednodušší?
     Společnost se již několik let zamě-
řuje zejména na výrobu nových kole-
jových vozidel a opustila orientaci na
kompletní opravy a modernizace starších
vozidel. Na některých opravách se ještě
podílíme, ve skutečnosti je to však jen
zlomek našeho obratu. Jedná se v pře-
vážné míře o pozáruční opravy havaro-
vaných či jinak poškozených souprav.
Tento trend umožňuje vagonce plně
využít projekční i výrobní potenciál pro
výrobu nových vozidel, jejichž hlavním
rysem je kvalita a samozřejmě kon-
stantní růst komfortu cestování.
     Vlajkovou lodí společnosti jsou sou-
pravy řady 471, kterých jsme dodali
Českým drahám do současnosti 75
kusů. Jednotky známé pod označením
CityElefant jsou provozovány především
v oblasti Prahy, část z nich zabezpečuje
provoz mezi Opavou a Českým Těšínem.
V portfoliu máme jejich modifikace pro
konkrétní trhy. Typová řada 471 jako
výchozí je „jednosystémový model“ pro
napájecí napětí 3 kV, které je obvyklé 
v Čechách i na Slovensku. Modifiko-
vanou verzi pro střídavou trakci dodá-
váme do Litvy. Dvousystémovou verzi
řady 675 jsme dodali v šestivozovém
provedení na Ukrajinu, kde bude vozit
fotbalové fanoušky na zápasy EURO
2012. Pro slovenské železnice realizu-
jeme dodávku deseti třívozových dvou-
systémových jednotek řady 671 a dalších
30 patrových řídicích a přípojných vozů
pro soupravy typu Push-Pull.

VAGONKA je spolu s dalšími výrobci
kolejových vozidel součástí skupiny
ŠKODA TRANSPORTATION. V čem je
výhoda takového svazku?
     Od roku 2005, kdy se VAGONKA
stala součástí společnosti ŠKODA,
máme komplexně k dispozici veškeré
výzkumné, vývojové a technické kapa-
city potřebné pro výrobu nových pro-
duktů. To nám umožňuje vyvíjet a vyrábět
kompletní jednotky od hrubých staveb
přes interiér až po trakci, včetně za-
bezpečení technologie výroby. Největ-
šími partnery jsou ŠKODA ELECTRIC 
a ŠKODA TRANSPORTATION, díky nimž
umíme zajistit výrobu trakce a podvozků
pro elektrické jednotky; na výrobě 
běžných podvozků spolupracujeme se
společností Pars nova.

V poslední době se často hovoří 
o nových jednopodlažních soupra-
vách. Znamená to, že končí éra pat-
rových souprav a po téměř čtyřiceti
letech se vracíte k „jednopodlažkám“?
     Filozofie společnosti nemůže být 
a není postavena pouze na zákaznících
schopných zadávat, odebírat a provo-
zovat velké série. Objevuje se řada
nových zákazníků, rýsují se nové před-
stavy a potřeby. Ke každému zákazní-

akce znamená a čím letošní návštěv-
níky překvapíte?
     Naše společnost se dosud jako
jedna z mála zúčastnila všech před-
chozích dvanácti ročníků. My vnímáme
tento veletrh jako jednu z možností, jak
se současně odborné i laické veřejnosti
představit, poodkrýt zákulisí výroby,
v předstihu ukázat naše vynikající
výrobky, s nimiž se leckdy náš cestující
nemá možnost v běžném provozu ani
jinak setkat. Je to pro nás příležitost
ukázat, že tady v Ostravě lidé - naši
vagonáři - umí. V letošním roce rovněž
představíme novou jednopodlažní sou-
pravu RegioPanter.

Děkujeme za rozhovor.

krize, je plně obnovena a došlo k nárůstu
počtu zaměstnanců na současných
cca 540.
     Avšak i VAGONKA, navzdory pozi-
tivním výsledkům, pociťuje tlak na snižo-
vání nákladů a na hledání rezerv. Jedním
z prvních opatření tak bylo pozastavení
výstavby skladovacích hal. Realizovaly
se pouze nezbytné prostorové úpravy,
jako například dokončení zkušebního
zařízení nebo vybudování odstavných
kolejí. Část výroby bylo nutno s ohledem
na využití stávajících kapacit diverzifiko-
vat do jiných sesterských společností
v rámci skupiny TRANSPORTATION.
Další rozvoj a investiční záměry zůstá-
vají otázkou budoucích příjmů a růstu
ekonomiky.

Patříte mezi stálé vystavovatele vele-
trhu Czech Raildays. Co pro vás tato
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     Nehledě na motto v úvodu si však
musíme najít také chvíle k zamyšlení 
a pohledu zpět, chvíle k bilancování
uplynulých měsíců. K takovým momen-
tům tradičně patří i červnový železniční
veletrh Czech Raildays v Ostravě. Nejen
vystavované produkty, ale i doprovodné
konference a semináře a společná set-
kání s obchodními partnery vyvolávají
potřebu zamyslet se nad tím, co se 
v uplynulém roce událo, zejména ve
vztahu k budoucnosti železnice.
     Jistě můžeme při hodnocení jmeno-
vat nové produkty, zakázky a technická
řešení. Avšak tentokrát bych kromě toho
rád vzpomenul dokument nazvaný Bílá
kniha EU o dopravě. I když technika
většinou předchází politickým rozhod-
nutím o uskutečňování perspektivních
záměrů, je tento dokument pozoruhodný.
Jednoznačně upozorňuje na skutečnost,
že současná podoba mobility, která je
z 95 % závislá na spalování stále draž-
ších a nedostatkových uhlovodíkových
paliv na bázi ropy, je do budoucna ne-
udržitelná. Pro zachování hodnot, které
lidstvu mobilita dává, je proto nutné
zásadně změnit její energetickou pod-
statu. A to je velká příležitost pro želez-
nici. Do roku 2030, tedy za pouhých
18 let, má být v Evropě síť vysokorych-
lostních železnic prodloužena na trojná-
sobek a rozšířena i do zemí, do nichž
zatím nezasahuje.
     Vnímám dva momenty, které pove-
dou k silné a dlouhodobé podpoře roz-
voje rychlé osobní železniční dopravy 
v elektrické vozbě. Za prvé vysoko-
rychlostní železnice musí převzít úlohu
dálkové dopravy osob od automobilů,
autobusů i letadel a za druhé je třeba
uvolnit konvenční železnice, aby na ně
mohla přejít dálková nákladní doprava
ze silnic a dálnic. Všechny čtyři struktu-
rální subsystémy železnice (tedy tratě,
napájení, zabezpečovací zařízení i vo-
zidla) proto čeká také v České republice
v nejbližších letech značná technolo-
gická inovace, bez které cíle definované
v Bílé knize nelze naplnit.
     K tomu je v prvé řadě potřeba při-
pravit silné personální zázemí. V rámci
společnosti Siemens se dlouhodobě

soustředíme na vytvoření týmů tvůrčích
pracovníků, schopných aplikovat a rozví-
jet moderní železniční techniku. V sou-
ladu s obecnými trendy podporujeme 
i systematický personální růst vývojo-
vých pracovišť, jež se nacházejí v Praze
a Ostravě. V současné době máme
130 konstruktérů a vývojových pracov-
níků, kteří se úspěšně zapojili do mezi-
národních projektových týmů a jejichž
práci je již vidět na řadě světových pro-
jektů.
     Naši technici se podílejí na vzniku
moderních kolejových vozidel. V oblasti
regionální dopravy se jedná zejména 
o vozidla z produktové platformy Siemens
Desiro. Ta má v současné době tři zá-
kladní varianty, které jsou modifikované
v souladu s infrastrukturou v místě pro-
vozu. Pro středoevropské podmínky je
určena nízkopodlažní varianta Desiro ML,
nyní aktuálně připravovaná pro Rakou-
sko. Pro železnice s vysokými nástu-
pišti jsou tradičně vyráběna bezbarié-
rová vozidla Desiro UK, určená pro Anglii,
která postupně procházejí řadou vý-
znamných inovací. V současné době je
tato skupina vozidel doplněna elektric-
kými jednotkami Desiro RUS, známými
pod přezdívkou Lastočka. Ty jsou spe-
ciálně upraveny pro provoz v podmín-
kách ruských železnic. Naši inženýři
se podílejí nejen na vývoji těchto vozi-
del, ale také na přípravě jejich výroby 
v dalekém závodě za Uralem u Jekatě-
rinburgu.
     Významnými projekty s nepřehléd-
nutelnou českou stopou v oblasti vy-
sokorychlostních vozidel třídy 1 jsou
elektrické jednotky Velaro UK, které
nahradí letecké spojení na lince Paříž -
Londýn. Úspěšně jsme se zapojili také
do druhé série vozidel Velaro RUS, zná-
mých pod označením Sapsan (sokol
stěhovavý), určených pro Rusko. Pro
tyto aktuální projekty rychlovlaků vytvá-
řejí čeští technici i software, a proto bylo
v Praze vytvořeno speciální vývojové 
a testovací pracoviště. Laboratoř je vyba-
vena hardwarovými zařízeními umožňu-
jícími odladit příslušné softwarové balíky
před jejich instalací na vozidlo. V oblasti
vysokorychlostních vozidel třídy 2 jde

zejména o vozidla typu Viaggio Comfort
(ÖBB railjet) a ICx, která představují
špičková technická řešení zejména pro
modernizované tratě.
     Také v oblasti městské hromadné do-
pravy přispěli technici z Prahy a Ostravy
významným podílem na vývoji a kon-
strukci vozidel Siemens. Jako zástupce
bych jmenoval plně automatické bez-
obslužné metro Inspiro pro Varšavu. 
V oboru tramvají jsou žádána vozidla
vlídná k infrastruktuře. Po úspěchu tram-
vají s dynamicky otočnými podvozky 
v Budapešti, které v provozu dosahují
menší opotřebení kol a kolejnic i než
tradiční tramvaje s vysokou podlahou,
jsou dalším vývojovým pokračováním
této koncepce tramvaje pro nizozemské
město Den Haag. I tato vozidla ponesou
rukopis českých konstruktérů.
     Je logické, že plnohodnotné zapojení
českých konstruktérů kolejových vozi-
del je postaveno na odborné přípravě.
Tu našim pracovníkům zajišťujeme 
především studiem na interní Akademii
kolejových vozidel, pro niž přednáší zku-
šení konstruktéři z evropských zemí.

Tím se dostáváme k tématu školství.
Potřebujeme vzdělané absolventy vyso-
kých škol, a proto poskytujeme veřejným
vysokým školám podporu formou moti-
vačních i odborných přednášek, pořá-
dáme exkurze a semináře a spolupra-
cujeme se studenty na diplomových
pracích. Na ČVUT v Praze jsme například
pomohli otevřít nový předmět Koncepce
kolejových vozidel, pro pardubické stu-
denty a pedagogy organizujeme stu-
dijní víkendové semináře, na VŠB - TU
v Ostravě pravidelně přednáší naši
odborníci. Jsem rád, že se nám spo-
lečně daří rozvíjet a podporovat obor
kolejových vozidel a že řada mladých
inženýrů, kteří ještě před nedávnem byli
studenty, nyní plnohodnotně pracuje na
významných projektech firmy Siemens.
     Těším se, že se s Vámi opět setkám
na veletrhu Czech Raildays v Ostravě.

Ing. Jan Maj
ředitel divizí Rail Systems & 

Mobility and Logistics
Siemens, s. r. o.

Pro kaÏdodenní ãinnost v Ïelezniãním oboru by mûl b˘t základním prvkem
pfiedev‰ím pohled do budoucnosti, na perspektivní pfiepravní potfieby,
nové technické moÏnosti a na vznik nov˘ch produktÛ.
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     Od posledního ročníku ostravského
veletrhu Czech Raildays se i přes rela-
tivně krátký odstup stačilo v naší spo-
lečnosti změnit mnohé; nepřehlédnu-
telné výsledky naší práce mě opravňují
k přesvědčení, že stejně jako v před-
chozích letech i naše letošní expozice
návštěvníky veletrhu zaujme nejen tech-
nickou vyspělostí exponátů, ale také
navazující širokou škálou služeb, které
CZ LOKO poskytuje svým zákazníkům.
     Letošní Czech Raildays bude pro naši
společnost významný hned v několika
bodech. Tím prvním a zásadním je, že
veřejnosti představíme první novou
čtyřnápravovou dieselelektrickou loko-
motivu v plném rozsahu vyprojektovanou
a postavenou v ČR a pochopitelně plně
v souladu se současnou evropskou
legislativou a platnými normami TSI.
Právě probíhající zkoušky a schvalovací
procesy nás naplňují lehkým optimis-
mem, zadostiučiněním za vynaložené
úsilí a hrdostí, že tradice českého loko-
motivního průmyslu není jen nostalgic-
kou vzpomínkou na minulost, ale získává
novou perspektivu.
     Tuto zcela výjimečnou příležitost
současně využijeme i k představení nové
vizuální identity značky CZ LOKO.
    Rozsáhlý program modernizací
lokomotiv s dlouholetou tradicí startuje
další etapu, kterou se stane modernizo-
vaná traťová motorová lokomotiva řady
753.6. Na ní se uplatnila nejen tradičně
progresivní konstrukční a technická
řešení, ale kreativitu projekčních pra-
covníků tentokrát dokreslí i designové
řešení v podobě zcela nového pojetí
skříně tohoto typu lokomotivy. Těšíme
se, až na trať vyjedou první stroje, které
budou reprezentovat jak naši firmu, tak
i dopravce nejen vyspělou technikou,
ale i atraktivním vzhledem.
     Mnozí návštěvníci si jistě vzpomenou
na loňskou zajímavou expozici speciál-

ně zvýšit produktivitu práce pracovní
čety při zachování bezpečnosti osob i
zařízení. Skupinu speciálních vozidel
CZ LOKO nově rozšiřuje projekt MVTV
2.2 - motorový vůz pro diagnostiku,
opravy a související práce na trolejo-
vém vedení. Ve druhé polovině roku
předáme první kompletně modernizo-
vaná vozidla rovněž s novým designem
do provozu.
     Novinkou v produktovém portfoliu
společnosti CZ LOKO jsou modernizace
elektrických lokomotiv řady 163 a 362
pro provoz ve vícenásobném řízení vozi-
del nebo řízení vozidel z řídicího vozu 
v systému WTB (Wire Train Bus). Cílem
těchto modernizací je zefektivnění
vozby a zvýšení užitné hodnoty těchto
nadčasových lokomotiv.
     Perspektivně se rozvíjí rovněž výroba
paketů pro modernizace a novostavby
dvou-, čtyř- a šestinápravových moto-
rových lokomotiv určených pro středně
těžkou traťovou a posunovací službu
na tratích o rozchodu 1 520 mm. Těší
mě, že jsme našim partnerům v Ruské
federaci, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Bě-
lorusku a Ukrajině dokázali, že CZ LOKO
je spolehlivý a profesionální partner,
který pokračuje v tradici vysoké úrovně

českého lokomotivního průmyslu.
     Produkce špičkové techniky pocho-
pitelně vyžaduje také odpovídající
zázemí. S cílem zvýšit kvalitu a zrychlit
produkci elektrických točivých strojů
jsme v závodě v České Třebové v závěru
loňského roku vybudovali a uvedli do
provozu novou výrobní halu. Ta je vyba-
vena nejmodernějšími technologiemi,
zkušebnou, specializovanými pracovišti
a logistickým centrem. Nová výrobní 
a opravárenská kapacita umožnila
významně rozšířit strukturu zakázek 

a objem produkce elektrických točivých
strojů, především trakčních motorů loko-
motiv, generátorů, motorů pomocných
pohonů a dalších točivých strojů.
     Těším se na podnětná setkání,
která tradičně v rámci Czech Raildays
absolvujeme v tvůrčí a přátelské atmo-
sféře.

Ing. Josef Bárta
předseda představenstva

a generální ředitel společnosti

âeská firma CZ LOKO aktivnû roz‰ifiuje své portfolio - zrcadlem je trval˘
rÛst spoleãnosti a posilování získan˘ch pozic v Evropû. O v˘sledcích
na‰eho úsilí se mÛÏete pfiesvûdãit na leto‰ním roãníku Czech Raildays.

ních traťových strojů CZ LOKO.
Motorový univerzální vozík SUPERMUV
74 s novým řešením přenosu síly pomo-
cí hydrogenerátoru už v několika
exemplářích plní náročné úkoly při
údržbě železničního svršku. Druhý loň-
ský exponát EDWARD (původně „oby-
čejný“ strojní vytahovák pražců, nově
univerzální vozidlo s možností dosazení
různých nástaveb, zařízení a dalšího pří-
slušenství) úspěšně prošel provozními
zkouškami. Ukázalo se, že koncept
stroje umožňuje provozovatelům výraz-
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     Přestavby silničních vozidel probíhají
ve společnosti VÍTKOVICE Doprava již
od roku 2008, přičemž nejprve byla
přestavěna právě naše firemní vozidla.
Bezprostředně následovaly přestavby
osobních vozidel pro celou VÍTKOVICE
MACHINERY GROUP. Všechny dosa-
žené zkušenosti pak byly s úspěchem
aplikovány na přestavbách vozidel také
pro externí zákazníky.
     Paralelně s přestavbami osobních
vozidel byl nastartován program pře-
staveb železničních vozidel, jenž byl 
ve své podstatě od počátku mnohem
náročnější cestou vzhledem k výjimeč-
nosti celého projektu. O vstupu na
minimálně probádané pole svědčí fakt,
že v Evropě doposud nebyl v nákladní
železniční dopravě, na niž jsme se zamě-
řili, uplatněn pohon na CNG. V souvis-
losti s jeho realizací bylo nutno překo-
návat mnoho konstrukčních problémů
a navrhnout nově i bezpečnostní prvky
zajišťující provozování v podmínkách
železniční dopravy.
     Jako první byla v roce 2010 přesta-
věna dvounápravová lokomotiva řady
703.8 a hned v roce 2011 ji následo-
vala přestavba čtyřnápravové lokomotivy
řady 714. Obě byly veřejnosti postupně
představeny na veletrhu Czech Raildays
v letech 2010 a 2011, přičemž loko-
motiva 703.821 (ČD Cargo) zaujala
odborníky natolik, že získala titul v soutěži
„Dopravní stavba, technologie a inovace“
v kategorii inovace roku 2010, která se
konala pod záštitou ministra dopravy ČR.
Na realizaci přestaveb obou lokomotiv
se podílely společnosti VÚŽ, CZ LOKO,
ČD, ČD Cargo a TEDOM. Hlavní tíhu
obou projektů však nesla společnost
VÍTKOVICE Doprava jako garant a rea-
lizátor přestaveb.
     Přestavbu lokomotivy 703.8 bylo
nutno chápat jako zkušební projekt,
který měl ověřit možnou realizaci pře-
staveb, zvládnout konstrukční problémy
a svým způsobem najít cestu, jak
úspěšně projít náročným legislativním
procesem. Zvolený postup se osvědčil
a při následující přestavbě lokomotivy
řady 714 již mohlo být využito cenných
zkušeností, jež přispěly ke zjednodušení
konstrukce v oblasti vysokotlakého
rozvodu. 
     714.010 (ČD) byla prvním krokem
přestavby již „dospělé“ lokomotivy
s dostatečným výkonem pro střední
posun, případně pro vedení lehkých
osobních vlaků. Zcela nově byla pojata
konstrukce nosiče vysokotlakých lahví
umístěná pod rámem lokomotivy. Pro
zvýšení zásoby paliva byly přesunuty

VÍTKOVICE Doprava, a. s., vstoupila na trh v oblasti vyuÏití alternativních
paliv s programem CNG pro pohon nejen silniãních, ale také Ïelezniãních
vozidel.

vzduchojemy za čela lokomotivy, čímž
byla dosažena maximální kapacita
zásobníku CNG. Tato změna si však
pochopitelně vyžádala i přestavbu čel
lokomotivy, přemístění zásobníků písku
a konstrukční úpravu tažného ústrojí.
V podstatě tedy i přestavba stroje řady
714 byla svým způsobem pilotním pro-
jektem pro ověření technických a eko-
nomických parametrů v provozu. Tato
řada byla vytipována zcela záměrně
vzhledem ke koncepci lokomotivy jako
dvoumotorové. V době realizace pro-
jektu totiž nebyl dostupný jiný motor na
CNG než o výkonu 260 kW výrobce
TEDOM, což by v jednomotorovém pro-
vedení bylo nedostačující.
     Na letošním ročníku veletrhu Czech
Raildays chce společnost VÍTKOVICE
Doprava opět posunout vývoj o krok dál
představením další lokomotivy na CNG.
Základem je sice opět stroj řady 714,
ovšem koncepčně se bude jednat o loko-
motivu jednomotorovou s nově vyvinutým
motorem CAT 3412 G o výkonu 600 kW.
CNG je plněno do svazků vysokotlakých
lahví umístěných pod rámem lokomotivy
a v motorovém prostoru o celkovém
vodním objemu 4 354 l, což dovoluje
uskladnit zásobu 650 kg stlačeného
plynu. Podle předběžných propočtů
bude dojezd této lokomotivy činit 550
až 740 km.
     Koncepční provedení lokomotivy
zůstává kapotové s věžovou kabinou;
přenos výkonu je elektrický, součástí

výbavy je také elektrodynamická brzda.
Z původní lokomotivy byl ponechán
pouze hlavní rám a pojezd. Nástavba
vychází ze stavebnicového řešení moder-
nizačních celků využitých u lokomotiv
741.7, resp. 742.7. Při projekci a kon-
strukci byla uplatněna modulová staveb-
nice, která umožňuje dosáhnout vysoké
variability technického řešení projektů
jednotlivých vozidel. Komplexní moder-
nizací byla získána v podstatě téměř
nová lokomotiva, která vyniká:
- moderním vzhledem a vynikajícími

technickými parametry,

- nízkými pořizovacími náklady a mini-
málními náklady na provoz a údržbu,

- příznivým pracovním prostředím a ne-
náročnou obsluhou,

- vysokou bezpečností provozu,
- plněním náročných norem pro emisní

limity,
- vysokou jakostí a spolehlivostí.
     Na vývoji lokomotivy se podílejí spo-
lupracující firmy CZ LOKO a Phoenix
Zeppelin, jakož i ČVUT. Projekt je rea-
lizován za finanční podpory z prostředků
státního rozpočtu prostřednictvím Minis-
terstva průmyslu a obchodu.
     Cílem přestaveb realizovaných spo-
lečností VÍTKOVICE Doprava je omezení
ekologické zátěže snížením emisí výfu-
kových spalin a snížením hladiny hluku
a v neposlední řadě jde také o snížení
provozních nákladů na PHM. Tento
aspekt bude zřejmě v případě zvládnutí
všech technických problémů nejdůle-
žitějším parametrem pro příklon případ-
ných zákazníků k tomuto palivu a může
být významným příspěvkem ve snaze
železničních dopravců o snižování
nákladů. Rozvoj využití paliva CNG 
v dopravě se samozřejmě neobejde bez
rozvoje infrastruktury spočívajícího ve
výstavbě plnicích stanic, přičemž se zde
předpokládá výstavba společných stanic
pro plnění jak silničních, tak železnič-
ních vozidel.
    Pokud se chcete o problematice
pohonu na CNG, ale i o koncepci želez-
ničních vozidel s tímto pohonem dozvě-
dět více, navštivte naši expozici na
Czech Raildays 2012.

Ing. Jan Planka
vedoucí NS Železniční doprava



pro turecký trh. Do budoucna bychom
chtěli také více prorazit i na západní trhy.
S našimi výrobky se můžete kromě
amerického Portlandu a Tacomy (tram-
vaje) potkat také v italském Cagliari,
kde jezdí nejen naše tramvaje, ale i tro-
lejbusy; s tramvají 15 T ForCity se veřej-
nost již mohla setkat i v německém
městě Chemnitz v rámci jedenapůlmě-
síčního testovacího provozu s cestujícími.

Na německý trh je však velmi složité
proniknout. Testovací provoz vám v tom
pomůže?
     Samotný německý trh je pro nás
velmi důležitý a podobná akce nám
výrazně usnadní pozici. Vždyť my jsme
pouze vzali tramvaj, která už jezdila 
v provozu v Praze, provedli drobné úpravy
a můžeme s ní vyjet na německou trať.
Bez zásadních změn jsme během velmi
krátké doby dokázali splnit zhruba polo-
vinu všech nutných homologačních 
kritérií. Říkáme tím všem zájemcům, že
máme konkurenceschopný, vysoce
vyspělý výrobek, který si mohou přijet
vyzkoušet a osahat v ostrém provozu.
Ohlasy z Chemnitzu jsou veskrze pozi-
tivní.

Moderní společnosti se čím dál tím
častěji prezentují jako šetrné k život-
nímu prostředí. Má také ŠKODA
TRANSPORTATION „zelené“ produkty?
     Pro naši společnost je ochrana
životního prostředí jednou z priorit.
Doprava se zároveň jako celek posouvá
směrem k energetickým úsporám a tím
pádem i ekologickým řešením. Většina
našich výrobků je v elektrické trakci, 
a proto jsou velmi šetrné k životnímu
prostředí. Nedávno jsme uvedli do tes-
tovacího provozu s cestujícími nový
hybridní autobus Škoda H12. Ten může
bezproblémově ujet i na čistě bateriový
a bezemisní pohon vzdálenost deset
kilometrů bez nutnosti dobíjení nebo
použití dieselgenerátoru. Tato koncepce
tichého a bezemisního provozu je vhodná
především pro intenzivní městský provoz
s velkou četností rozjezdů a brzdění při
relativně malých rychlostech.

Co je dnes pro firmy vašeho typu 
nejdůležitější pro zachování konku-
renceschopnosti i z mezinárodního
pohledu? 
     V první řadě jsou velmi důležité inves-
tice do výzkumu. Bez nových technologií,
postupů a inovativních řešení bychom
nemohli v žádném případě uspět nejen
v zahraničí. V tomto směru mám pocit,
že jsme nezaspali. V posledních čtyřech
letech jsme do vývoje a výzkumu kaž-
doročně investovali zhruba miliardu
korun. V roce 2011 to bylo dokonce
1,3 miliardy korun. Tyto akvizice spo-
lečně se zkušenými techniky a inženýry
mohou pomoci firmu, jako je ŠKODA
TRANSPORTATION, dostat do stavu,
kdy může směle konkurovat zahranič-
ním společnostem.

     Slova generálního ředitele spo-
lečnosti ŠKODA TRANSPORTATION
Ing. Josefa Bernarda nepřeceňují fakt,
že prestiž a význam exportních zakázek
plzeňského výrobce stoupá a s výrobky
z Plzně se můžeme setkat i v Číně,
Maďarsku, Polsku, Turecku nebo na
Ukrajině.

Česká ekonomika se stále potácí na
hraně recese. Jak je na tom ŠKODA
TRANSPORTATION se svými dceřinými
firmami?
     Současná situace na evropských
trzích rozhodně není snadná. Stejně jako
jiní musíme i my hledat různá úsporná
opatření, snažíme se snižovat náklady
a hledáme co nejefektivnější řešení.
Na druhé straně si však nemůžeme tak
docela stěžovat na nedostatek zaká-
zek. V našem oboru se dodávky plánují
dlouhodobě a mohu říct, že ŠKODA
TRANSPORTATION prožívá velmi úspěš-
né období. Produkujeme výrobky, které
jsou konkurenceschopné na zahranič-
ních trzích, zaměstnáváme více než 600
kvalifikovaných technických pracovníků
a vývojářů, dokonce uvažujeme o dalších
akvizicích v zahraničí.

Vaši zaměstnanci se tedy nemusejí
obávat propouštění?
     Naštěstí ne. Celkově v rámci skupiny
ŠKODA TRANSPORTATION pracuje
kolem čtyř tisíc lidí. I díky exportním
zakázkám každoročně otvíráme nové
pozice, každoročně nabíráme za celou
skupinu zhruba 100 nových zaměst-
nanců. Jsem rád, že jim můžeme zajistit
stabilní zázemí dobře fungující společ-
nosti. 

Zmínil jste export. Jaké konkrétní
zakázky se vám podařilo získat a na
které trhy chcete dále zaměřit svou
pozornost?
     Kromě dvou elektrických jednotek
pro meziregionální dopravu na Ukrajině
jsou to dále kontrakty na 31 tramvají
pro polskou Wrocław a nové plně nízko-
podlažní tramvaje pro maďarský
Miskolc. Jen v Maďarsku dokázala
ŠKODA během uplynulých pěti let získat
zakázky za 3,7 miliardy korun a stala se
jedním z nejvýznamnějších dodavatelů
pro tamní dopravní podniky. Nesmím
opomenout jednu z posledních zakázek
naší společnosti ŠKODA ELECTRIC,
která bude dodávat trakční výzbroj pro
23 souprav metra pro čínské město
Su-Čou.
    Pro nás jsou pochopitelně důle-
žité především východoevropské trhy. 
Škodovka na nich měla vždy velmi dobré
jméno a její výrobky ze 60. - 80. let
minulého století tam jezdí dodnes.
Zajímavými se ale pro nás v poslední
době stávají i asijské trhy. Příkladem je
velký úspěch naší dceřiné společnosti
ŠKODA ELECTRIC, která kromě již
zmíněných dodávek pro metro dodává
také kompletní elektrovýzbroj pro 80
lokomotiv korejské firmy Hyundai Rotem
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Pro spoleãnost ·KODA TRANSPORTATION jsou zásadní investice 
do v˘zkumu - jen to z nás mÛÏe pfies souãasné úspû‰né období udûlat
konkurenceschopnou firmu na mezinárodním trhu.
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13. ročník veletrhu Czech Raildays se koná ve dnech 19. až 21. června 2012

Doprovodné akce
     Součástí oficiálních prezentací budou konference (19. - 20. 6.) a odborný
seminář (20. 6. 2012) v hotelu Imperial. Nosná témata jsou již tradičně úzce
vázána na zaměření veletrhu a na problematiku především veřejné kolejové dopravy.
S jejich konkrétní obsahovou skladbou se mohou zájemci seznámit na webu
http://www.railvolution.net/czechraildays/prihlaska-seminar.php, kde mohou podat
i přihlášku online. Případné dotazy, návrhy, eventuelně zájem o zařazení příspěvku
směřujte bezodkladně na adresu zapletal@railvolution.net.

Veletrh se uskuteční v areálu nákladového nádraží železniční stanice Ostrava hl. n. Potřebné zázemí všem zúčastněným vystavovatelům zajišťuje výhodné prostorové
uspořádání, nezbytné technické vybavení areálu, rozšířená plocha s vyhrazenými místy k parkování pro vystavovatele i pro návštěvníky; velmi snadná dostupnost železniční
i městskou dopravou atd. Jakékoli případné dotazy k objednávce plochy, organizaci veletrhu a k dalším záležitostem zašlete e-mailem na adresu zapletal@railvolution.net
nebo czechraildays@centrum.cz.


