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veřejnou dopravu v Sofii
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události

VLAKY V NOVÉ PODOBĚ 

CESTUJÍCÍM V SOFII UŽ SLOUŽÍ NOVÉ  
TROLEJBUSY Z PLZEŇSKÉ ŠKODY ELECTRIC 

D ualizace, neboli přestavba stejnosměrných RegioPanter na dvou-
systémové jednotky pro České dráhy, začala v lednu letošního roku 

a již prošla úspěšným testováním. První jednotka již byla předána  
a následovat bude přestavba dalších souprav řady 440 na dvousys-
témovou řadu 640. V budoucnu budou díky této změně moci jezdit 
jednotky na tratích, kde se uskuteční konverze napájení z aktuálních  
3 kV DC na střídavý systém 25 kV 50 Hz AC.  

T isíce cestujících už svezly v Sofii nové 
trolejbusy, které tamnímu dopravnímu 

podniku aktuálně dodává plzeňská Škoda 
Electric. Dceřiná firma skupiny Škoda Trans-
portation pro hlavní město Bulharska vyrobi-
la celkem třicet moderních nízkopodlažních 
trolejbusů za zhruba 500 milionů korun, 
přičemž bulharská strana na nákup vozidel 
využila finance z fondů Evropské unie. 

„Dodávku všech třiceti osmnáctimetrových 
kloubových vozidel typu Škoda 27 Tr jsme 
dokončili během června. První trolejbusy z této 

sériové zakázky se v ulicích Sofie objevily již  
v březnu a k jejich provozu máme od dopravní-
ho podniku velmi pozitivní ohlasy,“ říká projek-
tový manažer Škody Electric Oldřich Husa.

Ten připomíná, že škodovácké trolejbusy  
jsou vybaveny trakčními bateriemi, takže  
v hlavním městě Bulharska jezdí i v místech, 
kde chybí trolejové vedení. „Na jedno nabití 
trolejbusy ujedou zhruba pět kilometrů,“ 
říká Oldřich Husa. Nové kloubové trolejbusy 
pro Sofii pojmou až 123 cestujících. Vozidla 
mají komfortní a moderní výbavu – například 

vyspělý diagnostický systém s dálkovým 
přenosem dat, informační systém pro cestu-
jící a samozřejmostí je i klimatizace.

Pro plzeňskou Škodovku je bulharský trh 
významným odbytištěm. „Jen do hlavního 
města Sofie jsme dodali padesát nízko-
podlažních kloubových trolejbusů a třicet 
dvanáctimetrových. Další vozidla slouží 
cestujícím v dalších bulharských městech 
– Burgasu, Varně, Stare Zagoře a Plevenu,“ 
doplňuje Senior Sales Manager Škody 
Electric Petr Kasenčák.  
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Vzdělávací systém EDUNIO bude přístupný pro všechny kmenové zaměstnance Škody Trans-
portation s e-mailovým účtem. Firma bude systém využívat především ke tvorbě a vkládání 
vlastních e-learningových kurzů. „Především půjde o kurzy vytvořené jednotlivými úseky pro 
své zaměstnance,“ vysvětluje HR Specialistka Škody Transportation Jana Brotánková. Systém 
podle ní dále umožňuje také vytvoření vlastního úložiště různých dokumentů jako jsou 
manuály, návodky, nebo postupy. V případě potřeby platforma generuje certifikáty k absolvo-
vaným kurzům. „Mezi plánovaná školení budou patřit i kurzy pro nové nástupy, které budou 
obsahovat informace k seznámení s jednotlivými úseky, návody k nejčastěji používaným 
systémům a také obecné návody a informace pro lepší orientaci ve firmě. Systém lze využívat 
k hodnocení absolvovaných kurzů, tvorbě anket a průzkumů, lze jej kdykoliv flexibilně rozšířit 
o mnohé další funkce a moduly,“ sděluje Jana Brotánková.   

VZDĚLÁVÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ VE FIRMĚ?
NOVÁ PLATFORMA OTEVÍRÁ  
NETUŠENÉ MOŽNOSTI!

CO NABÍDNE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM EDUNIO

„Cílem je vytvořit znalostní databázi, která 
bude obsahovat mnohem více, než jen 
tradiční školení – především vzdělávací 
kurzy a programy šité na míru jednotlivým 
profesím, nejrůznějším úsekům,“ vysvět-
luje viceprezident pro Lidské zdroje Škody 
Transportation Lumír Tesař. „Škodovka má 
obrovské know-how a to musíme rozvíjet  
a uchovávat. Přece jenom vyrábět tramvaje 
a vlaky není totéž, jako někde v montovně 
spojovat dráty A, B a C (úsměv).“  

Pojďme k novým nástupům, na které také 
cílí první fáze spuštění nové platformy.  
Co nového přinese?  

Firma neustále roste, počet nových kolegů 
počítáme na stovky ročně. Zvyšuje se 
množství úkolů, zakázek. My chceme, aby 
každý nový zaměstnanec měl po nástupu co 
nejsnazší přístup k potřebným informacím. 
Od těch obecných, až po ty konkrétní, jako je 
například popis práce s programy používanými 
ve Škodovce. Mnohé takové informace totiž 
jinak obvykle získá nový zaměstnanec až 
časem – tím, jak se zapracovává, z komunikace 
s kolegy, nadřízenými… Ve spoustě firem  
v našem okolí panuje přístup ve stylu: hoďme 
ho do vody, ať plave. Tohle my nechceme. 

Jak bude ten první kontakt vypadat? 

Bezprostředně po nástupu získá nový 
zaměstnanec s e-mailovým účtem přístup 
do platformy, kde najde informační „balíčky“ 
ve formě e-learningu. Uživatelsky přátelskou 
formou – například ve formě on-line kurzů, 
instruktážních videí, poutavých prezentací. 
Nováčci  hned po nástupu získají představu 
o aktuální struktuře a agendě svého úseku 
i dalších oddělení, důležitých kontaktech, 
návodech k práci s programy a podobně.  
Navíc zde najdou jakousi informační „mapu“, 
která jim pomůže zorientovat se v aktuálním  
dění ve firmě. Ke kurzům se může každý 
navíc vracet.

Tenhle postup by prostě měl jednoduše 
urychlit adaptaci zaměstnance v novém 
místě?

Přesně tak. Vidím i velký přínos pro stávající 
zaměstnance - jejich noví kolegové se snáze 
zapracují a zapadnou tak do týmu. 

Důležitou, klíčovou náplní nové platformy 
budou ale odborné kurzy.

Ano, především takové, které si jednotlivé 
úseky vyžádají. Jako Škodovka působíme ve 
specifickém průmyslu, mnoho pracovních 

činností je specializovaných, proto potřebu-
jeme kvalitní, na míru šité kurzy a školení. 
Nová platforma obsahuje například nástroje 
pro tvorbu online kurzů. Vůbec se nám 
otevírají velké možnosti: v rámci platfor-
my můžeme vytvářet a k zaměstnancům 
směřovat návody, programy podle okamžité 
potřeby. Kurzy můžeme vytvářet v reakci 
na aktuální zakázky, nebo dění v oboru. 
Rádi bychom hodně takových vzdělávacích 
programů připravovali takříkajíc ve vlastní 
režii – vždyť kdo jiný, než naši specialisté ví, 
na co je třeba se zaměřit. 

Takže právě flexibilita je jedním z největ-
ších přínosů nové vzdělávací platformy?

Určitě je to tak.  Máme k dispozici nástroj, 
kterým můžeme rychle a účinně oslovit naše 
zaměstnance a přístupnou formou předávat 
informace. Platforma navíc umožňuje řízení 
celého procesu vzdělávání. Budeme díky 
ní schopni certifikovat úspěšné uživatele, 
vyhodnocovat znalosti. Důležité pro mě je, 
že systém nabízí i zpětnou vazbu – budeme 
tedy vědět, jak ji naši lidé hodnotí, co by 
třeba chtěli změnit, zlepšit.

Zcela nové možnosti v oblasti vzdělávání otevírá zaměstnancům nová  
platforma, kterou připravují lidé z HR úseku plzeňské Škodovky. Ti totiž chystají 
unikátní systém pro e-learning, který umožní firmě vytvářet nové odborné kurzy, 
nebo usnadní přístup k informacím novým i stávajícím zaměstnancům. 

Lumír Tesař

skupina



PŘEDSTAVUJEME SKUPINU PPF

Společnost INTENS Corporation možná 
nepatří mezi nejvíce viditelné firmy 

skupiny PPF, o to větším je však příslibem do 
budoucna. Byla založena v roce 2010 a dnes 
je technologickým lídrem na poli koopera-
tivních dopravních systémů uváděných pod 
zkratkou C-ITS, které propojují údaje ze 
senzorů a prvků dopravní infrastruktury  
s jednotlivými účastníky silničního provozu. 
Vytváří tak svět, kde si vozidla navzájem 
rozumějí bez ohledu na typ, výrobce, model 
nebo úroveň výbavy. Už nyní realizují projek-
ty, které pomohou plynulejší a pohodlnější 
mobilitě budoucnosti. 

C-ITS v Česku

První testování systému C-ITS na českém 
území proběhl už v roce 2013. V rámci projektu 
BaSIC spolupracovala společnost INTENS 
Corporation s experty Fakulty dopravní ČVUT 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Na silničním 
okruhu kolem Prahy byly testovány výměna 
informací mezi vozidly a infrastrukturou  
a zobrazování aktuálních informací ze zařízení 
ve vozidle vybaveném anténou a první verzí 
C2X jednotky. To bylo pomyslným prvním 
krokem k myšlence C-ITS, kdy zde vznikl 
zárodek dnešní rozvinuté infrastruktury.

Projekt C-Roads

Smyslem projektu C-Roads Czech Republic  
je nasadit a v praxi, na českých silnicích,  
ve městech, v prostředí městské hromadné 
dopravy a vybraných železničních přejezdech, 
ověřit fungování kooperativních systémů ITS. 
Společnost INTENS Corporation je v tomto 
projektu, který propojuje soukromou sféru se 
státní správou, zodpovědná za vývoj a zavá-
dění hybridního C-ITS systému. Je jediným 
dodavatelem svého druhu u C-Roads Czech 
Republic, čímž i nadále upevňuje pozici lídra 
v tomto segmentu.

První chytrá tramvaj

V květnu tohoto roku bylo podepsáno 
memorandum o spolupráci mezi Magistrá-
tem města Plzně, Plzeňskými městskými 
dopravními podniky a Správou informačních 
technologií města Plzně se společnostmi O2 
Czech Republic, Škoda Transportation, Škoda 
Digital, Západočeskou univerzitou a INTENS 
Corporation na ambiciózním projektu první 
chytré tramvaje v Česku. V okolí kampusu 
Západočeské univerzity vznikne polygon  
s reálným silničním provozem. Výsledkem, 
který je očekáván v roce 2027, by měla být 
první chytrá, autonomně řízená tramvaj.  

Osmý díl seriálu o našich sesterských společnostech v PPF  
nás zavede do společnosti Intens. 

INTENS V ČÍSLECH 

až o 3  
minuty rychlejší průjezd  
vozidel IZS v Brně

30  
tramvají v Brně na systému C-ITS

4  
česká města na systému C-ITS 

40+  
evropských měst používá C-ITS

25+  
milionů zpracovaných zpráv  
centrálním systémem

O INTENS
•  založeno 2010
•  20+ zaměstnanců
•  30+ klientů
•  143 dokončených projektů
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„Nová generace dvoupatrových souprav, 
které jsme představili, plně odpovídá stan-
dardům v západní Evropě. Cestující budou 
jezdit v moderních pohodlných vozech, 
které mají ve standardní výbavě klimatizaci 
i zásuvky pro nabíjení drobné elektroniky. 
Ocení jistě i nová okna, která jsou vyrobena 
tak, aby lépe propouštěla mobilní signál.  
Již při navrhování souprav jsme mysleli  
i na cestující s aktivním životním stylem  
a v soupravě je tak dostatek prostoru pro 
jízdní kola a lyže,“ popisuje Petr Brzezina, 
Prezident a předseda představenstva ve 
skupině Škoda Transportation.

„Jde o první vlaky tohoto typu na území 
České republiky, které budou v základní 
sestavě složené z jednoho řídicího a dvou 
vložených vozů. V provozu je doplní upra-

vené lokomotivy řady 750 z flotily ČD.  
V tomto složení mohou vlaky push-pull,  
s celkovou kapacitou až 356 míst k sezení, 
v cílové stanici rychle změnit směr jízdy 
bez dlouhého přesunu lokomotivy.  
To přispěje ke zrychlení dopravy a zkrácení 
jízdních dob,“ říká Jiří Ješeta, člen předsta-
venstva a náměstek generálního ředitele 
ČD pro obchod.

Soupravy mají kapacitu 356 míst k sezení  
a jsou částečně nízkopodlažní pro bezbari-
érový nástup z nástupišť s výškou 550 mm. 
Řídící mikroprocesorový systém umožňuje 
ovládat soupravu z kabiny řídícího vozu 
nebo lokomotivy jedním strojvedoucím 
bez přítomnosti další osoby. Standardně je 
souprava vybavena informačním systémem, 
validátorem jízdenek pro bezkontaktní 

nákup, Wi-Fi nebo novým zabezpečovacím 
systémem ETCS.

„Soupravy push-pull jsou netrakční vozy 
tažené nebo tlačené lokomotivou a jsou 
určeny pro provoz s maximální rychlostí 160 
km/h. Velkou výhodou soupravy je její flexi-
bilita a modularita. Může být totiž spojena 
a vedena jak s elektrickou lokomotivou, tak 
rovněž například dieselovou lokomotivou, 
tedy je možný provoz na elektrifikovaných  
i neelektrifikovaných tratích. Další výhodou  
je možnost modulárně měnit kapacitu 
soupravy přidáním více vložených vozů  
a měnit takto efektivně kapacitu soupravy 
dle aktuálních potřeb dopravce,“ vysvětluje 
Tomáš Ignačák, místopředseda představen-
stva skupiny Škoda Transportation.  

Skupina Škoda Transportation představila na okruhu VUZ  
ve Velimi nové dvoupatrové soupravy typu Push-Pull pro  
České dráhy. Celkem pět těchto souprav si objednal národní 
dopravce pro spoje v Moravskoslezském kraji. Ještě do konce 
roku začnou jezdit ve zkušebním provozu na trati mezi Ostravou, 
Frýdkem-Místkem, Frýdlantem nad Ostravicí a Frenštátem  
pod Radhoštěm.

VE VELIMI SE  
PŘEDSTAVILY NOVÉ  
VLAKOVÉ SOUPRAVY PRO ČD
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Nová třívozová souprava je určena pro regionální dopravu, 
je již standardně plně klimatizovaná s pohodlnými  
sedadly 2. třídy a zároveň je zde i malý oddíl první třídy. 

Nechybí samozřejmě ani Wi-Fi připojení k internetu  
a elektrické zásuvky pro napájení elektroniky cestujících. 

Výrobce i dopravce navíc mysleli rovněž na turisty, 
cyklisty a lyžaře. Prostorné multifunkční prostory umožní 
převoz až 30 jízdních kol, kočárků, přepravu objemných 
zavazadel a jsou zde mimo jiné i držáky až na 40 párů lyží. 

V soupravě je pět WC, z toho jedno je určené pro osoby 
na vozíčku a jedno má také sklopný stůl pro přebalování 
kojenců. 

Zároveň je souprava uzpůsobena pro dopravu nevidomých 
cestujících a umožňuje přepravu až čtyř invalidních osob 
na vozíčku s doprovodem. Pro nevidomé a slabozraké 
cestující jsou jedny dveře řídicího vozu vybavené dálko-
vým ovládáním obsluhovaným slepeckou vysílačkou  
a vybavené akustickým majáčkem. 

Nezbytnou součástí je také moderní audiovizuální 
informační systém poskytující informace o jízdě vlaku 
a zastávkách všem cestujícím včetně nevidomých, 
slabozrakých nebo neslyšících osob. Pro nevidomé  
a slabozraké jsou uvnitř soupravy k dispozici také 
informační štítky v Braillově písmu.

KOMFORT A VÝBAVA? NA VYSOKÉ ÚROVNI!

skupina
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Po podpisu smlouvy je tak jisté, že Škodovka bude partnerem 
hokeje v Plzni již patnáct sezón nepřetržitě. „Těší mě, že zůstá-

váme klíčovým spoluhráčem hokejového klubu, který v posledních 
letech přinesl svým fanouškům tolik skvělých výsledků. Věřím, že  
i v dalším ročníku může bojovat o nejvyšší příčky v extralize a že tříle-
tá smlouva dává klubu prostor pro kvalitní práci,“ říká Petr Brzezina, 
prezident a předseda představenstva skupiny Škoda Transportation.

Plzeňská Škodovka bude podporovat plzeňské hokejisty – včetně 
aktuální smlouvy – nepřetržitě již patnáct sezón. Za tu dobu  
si slavný západočeský klub připsal v nejvyšší české hokejové soutěži, 
vedle čtyř třetích míst, v sezóně 2012/2013 i mistrovský titul. Pokra-
čující podpora skupiny Škody Transportation opět zahrnuje nejen 
hlavní tým HC Škoda Plzeň, ale směřuje také ke všem mládežnickým 
kategoriím ledního hokeje v Plzni a k nadačnímu fondu Regionální 
plzeňské hokejové akademie. 

„I v tomto případě podpisujeme tříletou smlouvu až do sezóny 
2023/24. Věřím, že všechny aktivity, které vedou děti ke sportu  
a zdravému životnímu stylu, mají velký smysl. Právě proto Škodovka 
nezapomíná ani na hokejovou mládež,“ sděluje Bedřich Koukal,  
předseda představenstva a generální ředitel Škody Electric.

„Spolupráce se společností Škoda Transportation je pro nás ohromně 
cenná. Je velice důležité mít na své straně silného a stabilního part-
nera. Tříletá smlouva nám dává tolik potřebný klid, abychom mohli 
pokračovat v koncepční práci,“ komentuje prodloužení spolupráce 
Martin Straka, generální manažer klubu HC Škoda Plzeň a doplňuje: 
„Chtěl bych Škodě Transportation obrovsky poděkovat za její podporu 
jak pro budoucnost A týmu, tak pro naši mládež.“

Škoda Transportation podporuje Plzeň
Podpora veřejných a sportovních aktivit ze strany skupiny Škoda 

Transportation se v jejím domovském regionu zdaleka neomezuje  
jen na hokej. Společnost také finančně podporuje dva oblíbené 
multifunkční sportovní areály v Plzni – Škoda sport park a Škoda-
land. Tam mohou lidé využít širokou nabídku sportovišť, in-line 
dráhu závodních parametrů, nebo například horolezeckou věž. Firma 
sponzoruje také velice úspěšný Atletický klub Plzeň. V neposlední 
řadě je Škoda Transportation společně se Západočeskou univerzitou 
zakladatelem Science centra Techmania. V letošním roce mimo jiné 
pořádá již šestý ročník Škoda FIT půlmaratonu, který proběhne v září 
přímo v Plzni a jeho trasa vede i skrze areál Škodovky.  

Škoda Transportation zůstává generálním partnerem hokejového klubu HC Škoda Plzeň.  
Podepsaná smlouva platí na další tři roky, až do sezóny 2023/24. Strojírenská skupina tak  
pokračuje v dlouhodobé nepřetržité podpoře klubu, která v moderní éře odstartovala v sezóně 
2009/10, kdy se na dresy plzeňských hokejistů vrátilo logo s okřídleným šípem. Od roku 2012 se 
Škoda Transportation stala generálním partnerem a klub od té doby nese jméno HC Škoda Plzeň. 

ŠKODA TRANSPORTATION  
DÁL PODPORUJE PLZEŇSKÝ HOKEJ
GENERÁLNÍM PARTNEREM HC ŠKODA PLZEŇ BUDE DALŠÍ TŘI ROKY!
SPOLUPRÁCE TAK BUDE TRVAT JIŽ 15 SEZÓN.

NEJVĚTŠÍ ČESKÉ MUZEUM ŽELEZNICE  
OPĚT VÍTÁ NÁVŠTĚVNÍKY

H ledáte zajímavý tip na prázdninový výlet, třeba s vašimi potomky? V unikátním českém železničním muzeu Českých drah v Lužné  
u Rakovníka čeká na dospělé i děti největší sbírka parních lokomotiv na našem území, z nichž některé pamatují ještě období Rakouska- 

-Uherska. Kromě parních lokomotiv zde návštěvníci mohou vidět také historické motoráčky, dieselové či elektrické lokomotivy, dobové osobní  
a nákladní vozy a spoustu dalších zajímavých exponátů ze železničního provozu. Ti nejmenší se třeba mnohou svézt na takzvané ‘úzkokolejce‘.  
Železniční muzeum ČD se nachází v sousedství stanice Lužná u Rakovníka a je snadno dostupné vlakem. Jeho návštěvu lze spojit s cestou  
do křivoklátských lesů, historického města Rakovníka nebo do dalších turistických cílů v okolí. Podrobné informace o ČD Muzeu v Lužné  
u Rakovníka, aktuální otevírací době a nostalgických jízdách parních či motorových vlaků jsou na stránkách www.cdnostalgie.cz.  

tip na výlet
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rozhovor

TO HLAVNÍ? PŘEKONAT SÁM SEBE!

Tenhle mladý projektant ze Škody Electric 
najezdil v soutěžním období neuvěřitel-

ných 1140 kilometrů, takže se mezi mnoha 
stovkami účastníků z mnoha plzeňských 
firem v plzeňském žebříčku prosadil na 
skvělé 16. místo. A v cestách z a do zaměst-
nání nevynechal kolo ani na jediný den. Na 
sto procent tak splnil i výzvu pravidelnosti 
dojíždění. „O pořadí nešlo, ale přesto jsem 
byl docela překvapený, jak vysoko jsem se 
se svými kilometry nakonec dostal,“ říká 
Jaroslav Tolar.

Výzva Do práce na kole! Byla to zábava, 
nebo makačka? 

Od obojího něco. Pro mě ale byla ta hlavní 
výzva v pravidelnosti – šlo o to překonat 
se, i když třeba můžete najít výmluvu, proč 
zrovna ten den na kolo nesednout. 

Letošní květen, kdy se akce odehrávala, 
vaši vůli určitě vyzkoušel dostatečně…

Asi narážíte na počasí, které tedy opravdu 
umělo překvapit. Jet dlouhé kilometry  
v lijáku na kole není nic, co by si člověk užil.  
Přiznávám, že kdyby nešlo o soutěž, možná 
bych některé dny raději sednul do auta 
(úsměv). Jenže my jsme se hned na začátku 
výzvy Do práce na kole! hecovali s jedním 
kolegou tady z firmy, kdo z nás bude mít 
během měsíce stoprocentní počet jízd a kdo 
dá víc kilometrů. Takže vzdát jen kvůli tom, 
že prší, prostě nešlo. Navíc já jsem z kola 
zvyklý na různé podmínky – třeba máme  
s kamarády oblíbený zimní přejezd z Plzně, 
Janovice nad Úhlavou, dále přes Můstek 

s cílem na Brčálníku, to také není úplně 
komfortní prostředí (smích)!  

Proč jste se vlastně rozhodl do akce zapojit? 

Základní myšlenka té výzvy je fajn. V přeplně-
ných městech dát přednost dopravě na kole 
nebo „po svých“. Pro mě je to běžná věc,  
i když nebydlím přímo v Plzni. Myslím, že 
v dnešní době není doprava na kole o moc 
pomalejší, než v autě po ucpaných silnicích. 
Tahle se každý den na kole pořádně protáhnu, 
navíc při sportu přijdete na jiné myšlenky. 
Navíc Škodovka účast svých lidí v akci podpo-
ruje, dokonce se nám po zveřejnění výsledků 
dostalo uznání za reprezentaci firmy.

Těch více než jedenáct set kilometrů je 
opravdu obdivuhodný výkon, já ale vím,  
že jste ještě najel nějaké kilometry navíc… 

Počítal jsem do výzvy ty trasy, které jsem 
najel po cestě do práce a zpět. Ne třeba 
víkendové výlety, kdy jsme vyrazili na kole  
s manželkou. Takže ano, sumář za celý 
měsíc by byl ještě o něco vyšší.

Příští rok se chystáte účastnit zas?

Za dobu, co pracuji ve Škodovce, jsem jel 
každý ročník, takže určitě ano. Opravdu si 
myslím, že je to dobrá akce, motivuje vás  
k pravidelnosti ve sportování a vůbec přitom 
nemusí jít o to, kolik kilometrů za ten 
soutěžní měsíc najedete či ujdete. Hlavní je 
překonat sám sebe, pro spoustu lidí to může 
být určitý startovací moment, díky kterému 
je pak snazší u sportu zůstat natrvalo.  

Rozhodlo přátelské hecování. A pak odhodlání postavit se nepřízni živlů. 
Přesně tyhle dva momenty by se daly označit za klíčové faktory úspěchu 
Jaroslava Tolara v letošním ročníku populární akce Do práce na kole!

Jaroslav Tolar

AKCE DO PRÁCE  
NA KOLE!
ŠKODOVÁCI BYLI 
OPĚT VIDĚT.
Do práce na kole! Tuhle výzvu a účast 
v jedinečné akce jako každoročně 
přijaly nejen tisíce lidí z celé České 
republiky, ale tradičně i z řady firem 
skupiny Škoda Transportation. 
V rámci oblíbené akce, která má 
motivovat co nejvíce lidí, aby jako 
dopravní prostředek po městě vymě-
nili automobily za jízdní kolo, patřili 
účastníci ze škodováckých firem  
k těm nepřehlédnutelným. Ve srov-
nání se soupeři z mnoha ostatních 
firem v pravidelnosti jízd a množství 
najetých kilometrů při cestách do 
a ze zaměstnání po dobu jednoho 
měsíce se totiž škodováci řadili  
k velmi úspěšným účastníkům. Účast 
svých zaměstnanců v akci již tradičně 
podporuje Škoda Transportation. 



skupina

PŮLMARATON ŠKODA FIT SE BLÍŽÍ, 
PLZEŇ OPĚT OŽIJE SPORTEM! 

 „Připravujeme program pro nejširší spor-
tovní veřejnost – pro děti máme připravené 
závodní okruhy přímo v centru dění, na 
náměstí Republiky, hlavní výzvou je samo-
zřejmě půlmaratonská trať, kterou však lze 
absolvovat i v rámci štafet. A nechybí ani 
kratší Rodinný běh,“ vypočítává pestrou 
nabídku ředitel Korporátní komunikace 
a marketingu Milan Kosař. „Jsme rádi, že 
můžeme opět Plzeňákům a návštěvníkům 
města nabídnout tuhle oblíbenou akci, 
která každoročně láká k pohybu více než 
tisíc účastníků a řadí se tak k největším 
veřejným sportovním akcím na západě 
Čech,“ říká Milan Kosař a připomíná, že 
centrum města bude žít nejen sportem,  
ale i zábavou – pro širokou veřejnost  
a zejména pro rodiny s dětmi bude připra-
ven bohatý program zdarma.

Půlmaratonskou neděli má jako každo-
ročně opět ve svém kalendáři „červeně“ 
poznamenanou celá řada škodováků. Ti  
se mohou těšit na zajímavé benefity – tím 
hlavním je samozřejmě startovné zdarma. 
Při registraci na stránkách skodafit.cz je 
třeba uvést do zvláštní kolonky zaměst-

nanecké číslo a poté startovné uhradí 
zaměstnavatel. „I letos máme pro závodní-
ky ze skupiny Škoda připravený i zajímavý 
dárek, speciální tričko s logem Škoda FIT. 
Ale mohu prozradit, že nově na nejrychlejší 
škodováky v mužské i ženské kategorii 
čekají ještě hodnotné dárky navíc,“ říká za 
organizátory produkční Škody Transporta-
tion Lucie Janoušková. Ta připomíná, že pro 
získání benefitu v podobě trička se musejí 
zaměstnanci přihlásit do termínu 28. 8. 2021.

Škoda FIT půlmaraton se startem a cílem na 
plzeňském náměstí Republiky patří svým 
profilem k nejkrásnějším tratím v České 
republice. Vede centrem města a okolí  
v jednom okruhu. Registrace účastníků je 
letos možná do 7. 9. 2021 do 12 hodin na 
stránkách akce, po tomto termínu je možné 
se registrovat pouze osobně v den konání 
Škoda FIT půlmaratonu. 

Hlavní závod dne – půlmaraton – bude 
vypsán na tradiční distanci 21,097 kilometru. 
Přijmout půlmaratonskou výzvu však mohou 
i ti, kdo si netroufají na celou trať – pokud 
se stanou součástí dvou nebo čtyřčlenných 

štafet. I letos budou na trati běžce motivovat 
zkušení vodiči, kteří poběží na celkem čtyři 
cílové časy. Součástí závodního „balíčku“ 
bude i bohaté občerstvení na trati i v prostoru 
cíle. Každý účastník navíc po doběhu získá 
unikátní medaili. Pro nejlepší závodníky jsou 
připraveny finanční a věcné ceny. 

Zářijová sportovní akce je součástí unikátní-
ho projektu Škoda FIT, kterým chce skupina 
Škoda Transportation oslovit nejširší veřej-
nost a nabídnout pomocnou ruku všem, kdo 
by rádi dlouhodobě dělali něco pro své zdraví 
a zlepšili tak svůj životní styl.  
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Populární sportovní akce Škoda FIT půmaraton zná termín konání. 
Dnem D je 12. 9. 2021! Právě druhou zářijovou neděli se z centra západočeské 
metropole opět vydají stovky a stovky závodníků v rámci řady kategorií 
na některou ze závodních tras. A registrace účastníků již běží naplno.

VÍTE, ŽE? 
Startovné zdarma platí nejen pro 
ty zaměstnance Škodovky, kteří se 
přihlásí do individuálního závodu. 
Bonus samozřejmě platí i pro  
členy štafet!



VÍTÁME ZAČÁTEČNÍKY I TY ZKUŠENÉ, 
ZVE KOUČ NA TRÉNINKY S TEMPO MAKERS  

Co přináší letošní tréninky Škoda FIT?

Všechny společné tréninky v rámci projektu ŠKODA FIT a TEMPO 
MAKERS mají tematické zaměření. Jednou je věnován základním 
prvkům běhu, podruhé zvládnutí terénu, následně rozvoji rychlosti 
a všem ostatním dovednostem potřebných pro dodržení dobrého 
běžeckého stylu.

Pro řadu běžců jsou vaše tréninky i přípravou na Škoda FIT  
půlmaraton, je to tak? 

Určitě, i proto věnujeme část přípravy otázkám kolem přípravy  
na závod, radíme, jak se vyladit na ten den D, jak postupovat před 
samotným závodem, během něj. 

Vím, že spousta lidí na vás spoléhá ale i během samotného škodo-
váckého půlmaratonu – se svými kolegy vystupujete v roli vodičů, 
kteří běží na předem dané časy. Bude tomu tak i letos?   

Jsme připraveni (úsměv). Během let, kdy se věnujeme téhle činnosti 
na nejrůznějších závodech, můžeme nabídnout spoustu zkušeností. 
Nejde jen o to, že přesně doběhnu do cíle třeba v čase hodina 40 minut. 
Během závodu se všichni z TEMPO MAKERS snaží běžce kolem sebe 
povzbuzovat, motivovat, prostě pomáhat. 

Jaké mají společné tréninky podle tebe výhody?  

Všechny dovednosti, které si na trénincích vyzkoušíte, můžete násled-
ně uplatnit pro osobní běžecký rozvoj a růst a zařadit vše například do 

svého individuálního tréninku. A fakt, že se potkáváte s dalšími běžci  
s nejrůznější výkonností, je určitě fajn. Máte možnost od těch zkuše-
nějších něco nového odkoukat, poučit se, vyzkoušet a následně zapra-
covat do svého běhu. A nezanedbatelnou přidanou hodnotou je, že 
se potkáváte s lidmi, kteří mají stejný zájem jako vy a můžete s nimi 
sdílet všechny nádherné zážitky, které běhání sport vůbec přináší.  

rozhovor

Jak zvládnout správnou techniku běhu? Jak rozvíjet rychlost nebo vytrvalost? Jak se připravit 
na závody? Přesně na tyhle otázky přináší odpovědi všem zájemcům oblíbené tréninky, které  
v Plzni pod hlavičkou Škoda FIT pořádá zkušený běžec a kouč Jiří Mašek se svými kolegy  
z TEMPO MAKERS. „Vítán je každý, koho běh baví a chce se něco nového naučit, nebo se třeba 
zdokonalit, věřím, že máme co nabídnout začátečníkům i zkušeným běžcům,“ říká Jiří Mašek. 

Nejen ve znamení hokeje se nese podpora veřejných a sportovních 
aktivit ze strany skupiny Škoda Transportation v jejím domovském 
regionu. Firma dlouhodobě sponzoruje také velice úspěšný Atletický 
klub Škoda Plzeň. Jak výjimečné postavení si tenhle klub vydobyl 
na atletické mapě, dokládají i jeho aktuální úspěchy. Atleti Škody 
Plzeň z nedávného Mistrovství České republiky přivezli neuvěřitelnou 
rekordní sbírku patnácti cenných kovů a stali se tak třetím  
nejúspěšnějším klubem v zemi hned za Duklou Praha a USK Praha.  
O pět medailí překonali dosud nejbohatší výpravu z loňského roku. 

Skvělými výkony potěšili své příznivce i reprezentanti klubu z řad 
mládeže.  Ti z národního šampionátu v juniorských a dorosteneckých 
kategorií přivezli sbírku hned deseti medailí v bilanci dvě zlaté,  
pět stříbrných a tři bronzové. Výsledek ještě vyšperkovali cenným 
národním rekordem ve štafetě 4�100 metrů v kategorii dorostenců. 
Nyní tak největší západočeský klub drží rekordy na distanci 4�100 m  
v kategorii dorostenců, dorostenek a juniorek.

DOBRÉ JMÉNO ŠKODOVKY ŠÍŘÍ I PLZEŇŠTÍ ATLETI
ilustrační foto: AK Škoda 
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