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ŠKODA TRANSPORTATION ZÍSKALA ZAKÁZKU NA DODÁVKU 
SOUPRAV METRA PRO VARŠAVU   

Varšava/Plze ň, 10. 10. 2019 – Škoda Transportation byla potvrzen a jako vít ěz tendru na dodávku až 45 

šestivozových souprav metra pro polskou metropoli V aršavu. První souprava bude p ředána zákazníkovi do 

dvou let od podpisu kupní smlouvy. Celková hodnota kontraktu činní necelých 8 mld. korun.   

„Jsem rád, že jsme byli po dlouhém správním a soudním řízení potvrzeni jako vítěz tendru na dodávky souprav pro 

Varšavu. Potvrdilo se, že naše nabídka byla nejlepší. Jedná se o průlomovou zakázku v oblasti městských 

kolejových vozidel - tendr ve Varšavě byl jedním z největších v Evropě, nicméně na rozhodnutí jsme čekali více 

než dva roky. Varšava se může těšit na moderní vozy s kapacitou až 1 500 lidí. Naše nejnovější výrobky budou 

v provozu již v osmém hlavním městě států Evropské unie,“ říká předseda p ředstavenstva a Prezident skupiny 

Škoda Transportation Petr Brzezina .  

Škoda Transportation v tendru zvítězila nad současným dodavatelem vozového parku do Varšavy, konsorciem 

Siemens-NEWAG, a také nad firmami Stadler, Alstom a CAF. Součástí zakázky jsou také dodávky náhradních dílů, 

simulátor, rozšířené záruky a školení. Na vývoji spolupracovala Škoda Transportation s polskými univerzitami a 

konstrukčními kancelářemi jako například EC Engineering. 

„Jsem rád, že si touto zakázkou upevňujeme pozici na polském trhu, kde naše tramvaje vozí již několik let cestující 
například ve Wrocławi. Nové šesti-vozové soupravy pro Varšavu budou plně klimatizované. Dobrou orientaci 
cestujících zajistí přehledný vnější i vnitřní informační audiovizuální systém, součástí souprav budou oddíly pro 
vozíčkáře, kočárky a kola. Skříň vozů bude hliníková a délka jednoho z vozů bude zhruba dvacet metrů. Celková 
délka soupravy bude 118,2 metrů. Návrh vnitřního prostoru oddílu pro cestující – uspořádání, volba materiálů, 
návrh tvarů i barev – je proveden s ohledem na vytvoření příjemného prostředí pro cestující i pro strojvedoucího,“ 
uvádí Zdeněk Majer, člen p ředstavenstva a Senior Viceprezident pro Obchod skup iny Škoda 
Transportation .  

Maximální rychlost nových souprav bude 90 km/h. Soupravy umožňují plnohodnotné elektrodynamické brzdění při 
všech režimech obsazení soupravy s preferencí rekuperačního brzdění, při kterém je elektrická energie předávaná 
zpět do napájecí soustavy. Soupravy jsou navrženy podle EN a UIC norem. Součástí bude také kamerový systém. 

Poznámky pro editory 

Škoda Transportation   

Mezi výrobky Škody Transportation patří především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, 

soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy, ale i řídící a pohonné systémy 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, Maďarsku a Rusku. Ve svých společnostech v České republice zaměstnává více než 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 
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za poslední 3 roky přes 3 miliardy korun. 

 

Skupina PPF 

 

Škoda Transportation je součástí skupiny PPF. Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes 

telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Asii a 

Severní Americe. Skupina vlastní aktiva převyšující 45 miliard eur (k 31. 12. 2018). 
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