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události

PŘEDSEDOU DOZORČÍ RADY ŠKODY  
TRANSPORTATION JE NOVĚ STANISLAV KUBA

NĚMECKÁ ŠKODOVÁCKÁ FIRMA JE ČLENEM SVAZU BDO

Novým předsedou dozorčí rady společnosti Škoda Transportation  
se stal pan Stanislav Kuba, který na této pozici nahradil 

Ladislava Chvátala. Stanislav Kuba působí jako manažer mateřské 
skupiny PPF a z této pozice se plzeňské strojírenské skupině i dříve 
věnoval. „Škodovku jsem za dobu své práce v PPF měl možnost 
poznat jako firmu s obrovskou tradicí a s velkým potenciálem. Je mi 
ctí, že se mohu stát jedním z Vás,“ říká předseda dozorčí rady Škody 
Transportation Stanislav Kuba.

Ten zdůrazňuje, že Škodovka bude čelit mnoha výzvám: „Čeká nás 
náročná práce, nelehké období rychlého růstu a je jasné, že budeme 
muset řešit řadu složitých úkolů. Společně to určitě zvládneme.“

Skupina Škoda Transportation má před sebou jasný plán růstu. 
„Na našich cílech se nic nemění. Hodláme stavět na našich silných 
stránkách a pokračovat v cestě za inovativní a odvážnou českou 
strojírenskou skupinou. Se skvělým týmem a spokojenými zákazníky  
doma i v zahraničí,“ řekl předseda dozorčí rady.  

Společnost Škoda Transportation Deutschland se stala členem Spolkového svazu německých autobusových dopravců Bundesverband  
Deutscher Omnibusunternehmer. BDO je ústředním sdružením německého autobusového průmyslu a zastupuje zájmy společností  

v oblasti místní osobní dopravy, autobusové turistiky a dálkových autobusových služeb. Zavazuje se trvale podporovat provozovatele  
autobusů v politice a na veřejnosti a pomáhat utvářet právní rámec v oblasti Evropské unie a Spolkové republiky Německo. V úzké  
koordinaci s regionálními sdruženími rozvíjí strategie a praktická doporučení na podporu ekonomické efektivity a výkonnosti  
provozovatelů autobusů.  

Flotila nových trolejbusů pro francouzské město St. Etienne, na jejíž výrobě 
se významně podílela plzeňská Škoda Electric, je dokončena. Plzeňská firma 

předala zákazníkovi poslední z celkem 23 nových vozidel, pro které vyrobila 
kompletní elektrovýzbroj, zajistila finální montáž a odzkoušení v Plzni. 

„První vozy ze série jsme předali na konci roku 2019, dodávku všech moderních 
vozidel jsme dokončili během letošního července. Kontrakt zněl původně na  
22 vozidel, nakonec zákazník objednal ještě jeden vůz navíc. Dopravce je s vozidly 
s naší elektrovýzbrojí velmi spokojen, například díky jejich vysoké spolehlivosti  
a kvalitním provozním parametrům, jako je výkon a spotřeba energie,“ říká Oldřich 
Husa, projektový manažer Škody Electric. 

Škodovácké trolejbusy pro St. Etienne jsou vybaveny trakčními bateriemi, takže 
ve svém francouzském působišti mohou sloužit i v místech, kde chybí trolejové 
vedení, nejčastěji obsluhují takové úseky v délce až deseti kilometrů, v ekono-
mickém módu může být tato vzdálenost až zdvojnásobena. „Baterie se zpětně 
dynamicky dobíjejí během jízdy na troleji,“ říká Oldřich Husa. Nové dvanáctime-
trové trolejbusy jsou komfortně vybavené, klimatizované, vybavené kamerami 
pro větší bezpečnost a například inovovaným systémem osvětlení interiéru. 
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VČAS A LEVNĚJI. V TAMPERE ZAČALY JEZDIT  
TRAMVAJE, VOZIDLA DODALA ŠKODA TRANSTECH

T řetí největší město ve Finsku Tampere oficiálně zahájilo tramvajový provoz. Město s 240 tisíci obyvateli se pro přesun části veřejné dopravy na 
koleje rozhodlo v roce 2016. Stavba tratí vyšla o 30 milionů eur levněji než byly odhadované náklady. V Tampere jezdí tramvaje od společnosti 

Škoda Transtech. Zahájení provozu bylo velkou slavností, kam dorazila i finská premiérka Sanna Marin. Ta stála v čele města v roce 2016, kdy se 
Tampere rozhodlo definitivně pro investici do tramvají. V Tampere se o tramvajích mluví přes sto let, ve městě ale nakonec jezdily jen autobusy 
a necelých 40 let také trolejbusy. Celkem 19 červených tramvají vyrobila společnost Škoda Transtech, jde o typ Artic X34. Jsou 37,3 metru dlouhé, 
kompletně nízkopodlažní. Kapacita je až 360 cestujících. Vozidla mají zvládnout extrémně nízké teploty v zimním Finsku. Tramvaje jezdí po dvou 
linkách: mezi náměstím Pyynikintori a jezerem Hervantajärvi a od univerzitní nemocnice k náměstí Sori.  

Zdopravy.cz, srpen 2020

Psali o nás

SKUPINA PŘEDSTAVILA NOVÝ  
DIESELOVÝ AUTOBUS ŠKODA D‘CITY

„Náš nový městský autobus Škoda D’CITY má veškerou bezpečnostní  
a komfortní výbavu dle nejmodernějších standardů. Je optimálním 
řešením pro městský i meziměstský provoz. Cestující jistě kromě 
prostorného interiéru a pohodlné výbavy ocení i snadný nástup  
a výstup do vozu. Vůz totiž disponuje funkcí kneeling – naklánění 
vozu u každé zastávky. Pro osoby se ztíženou pohyblivostí má autobus 
ve výbavě také vyklápěcí rampu,“ říká Martin Schlosser, obchodní 
manažer pro kolová vozidla ve společnosti Škoda Electric. 

Autobus Škoda D’CITY má maximální rychlost 100 km/h a je vybaven 
motorem Cummins ISBE o výkonu 182kW. Splňuje také aktuálně 
nejvyšší normu Euro 6 a má automatickou převodovku Allison. Jeho 
velikost je optimální do klikatých uliček měst, protože má na výšku 
lehce přes tři metry (3 132 mm), je široký 2 400 mm a na délku má  
9 536 mm. Interiér vozidla je prostorný a provozovatelé si mohou  
při objednávce sami určit počet sedaček od 30 do 36, dle svých 
potřeb nebo upravit konfiguraci dveří i vybavení. Samozřejmostí  

vozu je mimo jiné klimatizace, zadní kamera nebo nezávislé  
topení o výkonu 32kW. 

„V letošním roce jsme výrazně rozšířili naši nabídku o dieselové 
autobusy. Vyšli jsme tím naproti zájmu zákazníků o dieselové 
autobusy, které jsou ekonomicky výhodné a nabízí komfortní řešení 
pro cestování. Nabízíme tak nyní kompletní portfolio kolových 
vozidel pro městskou, příměstskou, meziměstskou i zájezdovou 
dopravu. Konkrétně od trolejbusů (klasických i parciálních), přes 
elektrobusy až po úsporné autobusy s dieselovým pohonem.  
K tomu navíc zajišťujeme zákazníkům i veškeré poprodejní služby,“ 
doplňuje Martin Schlosser.

Po rozšíření portfolia tak kromě dnes představeného městského 
autobusu D’CITY, nabízí také primárně meziměstský autobus  
D’INTERCITY a zájezdový autobus D’COACH. U posledního jmeno-
vaného již vyhrála společnost dvě výběrová řízení na celkem šest 
autobusů pro Ministerstvo obrany. Dodávat je bude ještě do konce 
letošního roku. V únoru navíc skupina uzavřela první zakázku na  
14 elektrobusů z vlastní výroby pro DPP.   

Plzeňská skupina Škoda Transportation v létě představila nový autobus ze své nabídky. Jedná se o devítimetrový 
autobus Škoda D’CITY, který – jak už D v jeho názvu napovídá – je poháněn dieselovým motorem. Jedná se o nejmenší 
autobus na tento pohon, který má český výrobce v nové rozšířené nabídce. Škoda Transportation, ze Skupiny PPF,  
je předním evropským výrobcem kolejových a kolových vozidel pro hromadnou dopravu.

skupina
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PŘEDSTAVUJEME SKUPINU PPF

P o roce 2013, kdy se PPF koupí operátora 
O2 etablovala na telekomunikačním trhu 

v Česku i na Slovensku, přemýšlela Skupina  
o možnostech další expanze v oboru tele-
komunikací, který považuje za klíčový pro 
svůj další rozvoj. Ve stejné době přemýšlel 
mezinárodní – původně norský – operátor  
Telenor o prodeji svých firem v zemích střední 
a jihovýchodní Evropy, kam vstupoval postup-
ně od poloviny 90. let. Na jaře roku 2018 se 
obě skupiny dohodly na transakci, která svého 
času byla největší v oboru telekomunikací  
v regionu – ve výši 2,8 miliardy eur. Po obdr-
žení nezbytných regulatorních souhlasů byla 
transakce vypořádána na konci července  
2018 a skupina PPF tak získala 100 %  
dosavadních aktiv Telenoru v Bulharsku, 
Černé Hoře, Maďarsku a Srbsku.

Ladislav Bartoníček, generální ředitel a akci-
onář skupiny PPF, odpovědný za telekomu-
nikace, tehdy okomentoval transakci tak, že 
jde o významný krok na cestě stát se středně 
velkým telekomunikačním operátorem  
v Evropě, konkurenceschopným například  
s rakouským A1.

Operátoři pod značkou Telenor jsou na trzích 
ve střední a východní Evropě silné a u zákaz-
níků dobře etablované značky. Jako investor 
a lídr inovativních digitálních služeb pro 
veřejnost věnuje Telenor významnou pozor-
nost také tématu bezpečnosti na internetu 
a podpoře digitální gramotnosti ve všech 
zemích, kde působí.

Ke konci roku 2020 obsluhoval Telenor  
v regionu téměř 9,2 milionu zákazníků  
a zaměstnával 4200 lidí. Podle výše tržeb  
je Telenor v Bulharsku, Černé Hoře a v Srbsku 
největším operátorem na trhu, v Maďarsku  
je pak stabilní dvojkou. Mobilní sítě Telenoru 
patří k nejkvalitnějším v Evropě, což potvrzuje 

certifikát Best In Test od nezávislé poraden-
ské společnosti umlaut, který operátoři  
v jednotlivých zemích získávají už několik  
let po sobě. 

V posledních dvou letech se Telenor věnoval 
investicím i aktivitám v oblasti 5G, když 
postupně zaváděl zkušební provoz těchto  
sítí mimo jiné v Maďarsku a Bulharsku –  
a v obou těchto zemích se úspěšně zúčastnil 
dražby frekvencí pro 5G, což zajistí operáto-
rům dobré výchozí pozice v této oblasti. 

Dalším velkým projektem bylo – po vzoru 
O2 a CETINu v České republice – dobrovolné 
oddělení telekomunikační infrastruktury 
ve třech zemích od byznysu samotných 
operátorů zaměřených na služby jednotlivým 
koncovým zákazníkům. CETIN Group se tak do 
budoucna stane významným poskytovatelem 
velkoobchodních telekomunikačních služeb 
jako infrastrukturní páteř celého evropského 
telekomunikačního byznysu PPF, zejména  
s ohledem na postupný rozvoj 5G sítí. 

Pandemie koronaviru způsobila skokový 
nárůst datového provozu v mobilních sítích  
a všichni operátoři Telenoru dokázali 
spolehlivě uspokojit mimořádně zvýšenou 
poptávku po těchto službách. Sehráli také 
významnou úlohu ve spolupráci se státními 
orgány, pokud šlo o informování veřejnosti, 
a nabídli lidem řadu zvýhodněných produktů 
a služeb, které pomáhaly v těžkých podmín-
kách různých uzávěr a dalších opatření.

Společnosti Telenoru patří tradičně mezi 
nejaktivnější přispěvatele v dobročinné oblasti 
– ve všech zemích, kde působí, s důrazem na 
podporu vzdělávání, včetně vysokoškolského 
technického, bezpečného Internetu pro děti, 
ale také třeba sportu (například atletika  
v Srbsku) nebo klasické hudby.  

Devátý díl seriálu o našich sesterských společnostech v PPF  
nás zavede do společnosti Telenor CEE. 

VĚDĚLI JSTE? 
•  V Maďarsku patří Telenor k prů-

kopníkům mobilních komunikací, 
podobně jako Eurotel v ČR, když 
(tehdy ještě pod názvem Pannon 
GSM) vstoupil na tamní trh v roce 
1994. A současná centrála Telenoru 
ve městě Törökbálint u Budapešti 
je jednou z nejslavnějších moderních 
staveb v zemi, vybudovaná před 
více než 10 lety – už tehdy – podle 
přísných ekologických standardů: 
stojí uprostřed zeleně v nádherné 
přírodě a v roce 2011 byla nomino-
vána na jednu z nejprestižnějších 
světových architektonických cen, 
cenu Mise van der Rohe.

•  Srbský Telenor zaměstnává  
1344 lidí, přičemž skoro 300 z nich 
pracuje pro firmu 10 a více let.

•  Kampaň bulharského Telenoru 
proti šikaně ve školách, kterou 
firma zveřejnila loni na sociálních  
sítích (YouTube, Instagram, 
TikTok), získala přes dva miliony 
sledujících po celé zemi, s více  
než 13 miliony kliků.
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skupina

S polečnost Ekova Electric se stala členem 
skupiny Škoda Transportation a mění 

název na Škoda Ekova. K převodu 100 % 
akcií společnosti, které držel Dopravní 
podnik Ostrava, došlo v pondělí 2. srpna. 
Nový název nese od 10. srpna. V rámci 
skupiny se bude Škoda Ekova zaměřovat 
na servis, modernizaci a opravy vozidel 
hromadné dopravy, a také se zde začnou 
vyrábět tramvaje pro Ostravu. 

„Ostrava je pro nás velmi důležitým regio-
nem a jsem velmi rád, že se povedlo rozšířit 
naše místní působení. Připojením Škody 
Ekova k naší ostravské rodině společností 
Škoda Vagonka a Škoda Digital se rozšiřuje 
naše technologické centrum i výrobní kapa-
city. Škoda Ekova si vedle tradičního zamě-
ření na opravy a modernizace pro dopravní 
podniky své kompetence nově rozšíří. Díky 
odbornosti a dlouholetým zkušenostem 
zaměstnanců zde budeme vyrábět i nové 
tramvaje a další produkty pro současné i 
budoucí zákazníky naší skupiny,“ popisuje 

Petr Brzezina, Prezident a předseda předsta-
venstva skupiny Škoda Transportation. 

„Manželství, tak bych označil další společ-
nou kapitolu, kterou teď bude DPO spolu se 
Škoda Ekova psát. Jsme přesvědčeni, že nás 
čeká společná budoucnost, ve které bude 
Škoda Ekova silným a spolehlivým partne-
rem například pro servis a údržbu našich 
vozů. Spolupráce bude probíhat standardně 
transparentně formou veřejných zakázek, 
jako doposud. Věříme, že Škodu Ekova čeká 
stabilní budoucnost, která jí přinese nejen 
udržení na trhu, ale i možnost dále se rozví-
jet, zakázkovou obsazenost na další roky 
a s tím související udržení zaměstnanosti 
a zavedení vícesměnného provozu,“ uvádí 
generální ředitel a předseda představenstva 
DPO Daniel Morys.

Společnost Škoda Ekova se stává další 
důležitou součástí rozvoje celé skupiny 
Škoda Transportation, kterou čeká v dalších 
letech významný růst objemu produkce. 
Aktuálně má skupina zásobu práce na 

čtyři roky v hodnotě 80 miliard korun. „Při 
rozvoji společnosti Škoda Ekova maximálně 
využijeme zkušenosti a znalosti současných 
zaměstnanců. V plánu máme nejen rozšiřo-
vání samotné výroby, ale budeme vytvářet 
nová kvalifikovaná pracovní místa s vysokou 
přidanou hodnotou. Společně se tak naše 
ostravská základna stává ještě důležitějším 
zaměstnavatelem a bude se  významně 
podílet na rozvoji celého regionu,“ říká 
Martin Bednarz, místopředseda představen-
stva Škoda Ekova.

Skupina Škoda Transportation, člen Skupiny 
PPF, působí v Moravskoslezském kraji dlou-
hodobě. Do Ostravy se například koncentruje 
technologické know-how v oblasti řídicích, 
multimediálních a diagnostických systémů 
v rámci dceřiné společnosti Škoda Digital. 
Přímo v Ostravě působí významná dceřiná 
firma Škoda Vagonka, zaměřená na oblast 
vývoje a výroby kolejových vozidel. Ta prošla 
výraznou etapou růstu, kdy do rozšíření  
a modernizace svého zázemí investovala jednu 
miliardu korun, vybudovala například největší 
obráběcí centrum v Evropě, novou lakovnu  
a vytvořila stovky nových pracovních míst.

Z ostravské části skupiny se stává centrum 
pro komplexní řešení moderních dopravních  
systémů. Nevznikají zde totiž pouze samotná  
vozidla, ale také technologická centra 
budoucnosti. „V oblasti dopravy jsme jedním 
z lídrů proměny a přinášíme sofistikovanou 
výrobu podpořenou vlastním výzkumem  
a vývojem,“ dodává Petr Brzezina.  

STROJÍRENSKÁ FIRMA SE STALA SOUČÁSTÍ SKUPINY ŠKODA 
TRANSPORTATION A NOVĚ PONESE NÁZEV ŠKODA EKOVA

OSTRAVSKÁ EKOVA ELECTRIC  
ZMĚNILA VLASTNÍKA A MĚNÍ I NÁZEV 

PŘEDSTAVENSTVO ŠKODA EKOVA 
Předsedou představenstva Škoda Ekova je Miroslav Mareš, který tak  
ve společnosti zůstává na stejné pozici. Novými členy představenstva 
jsou pak Martin Bednarz, generální ředitel Škoda Vagonka, který  
bude ve Škoda Ekova zastávat pozici místopředsedy představenstva,  
a Marek Herbst, který působí ve skupině Škoda Transportation jako  
Viceprezident pro Servis.
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F irma, která díky vysoké odbornosti 
svých lidí a podpoře ze strany Škody 

Transportation bude zásadním způsobem 
růst. Právě tak vidí budoucnost firmy Škoda 
Ekova místopředseda jejího představenstva 
Martin Bednarz. „Věřím, že tato firma, 
která se v minulých dnech stala členem 
škodovácké skupiny, bude brzo synonymem 
pro obraz stabilního a dlouhodobě rostoucího  
zaměstnavatele v Ostravě a celém Morav-
skoslezském kraji. Spolu se společnostmi 
Škoda Vagonka a Škoda Digital tvoří velké 
ostravské kompetenční centrum pro vývoj 
a výrobu tramvají a vlaků,“ říká Martin 
Bednarz a zdůrazňuje, že Škoda v Ostravě 
svým lidem nabízí zajímavou práci na špič-
kových produktech, konkurenceschopných 
na světovém trhu.

Jak bude vypadat plánované rozšíření výro-
by, které jste po začlenění firmy do skupiny 
Škoda avizovali?
Firmu Škoda Ekova vidíme jako důležitou 
součást celé skupiny Škoda Transportation. 
Znalosti a zkušenosti zdejších zaměstnanců 
jsou odrazovým můstkem k tomu, abychom 
mohli zásadně rozšířit výrobní záběr celé 
firmy a obohatit jej o nové činnosti v oblasti 
výroby, oprav a modernizací vozidel pro 
městskou hromadnou dopravu. S tím samo-
zřejmě souvisí i plán investic, který máme. 

Například?
Investovat budeme do nových technologií, 
úpravy kolejových stání, chystáme moderni-
zaci skladovacího zázemí, rozšíření kapacity 

tryskání, přípravy a lakování článků vozidel. 
Je toho opravdu hodně a jasně to vypovídá  
o snaze zvýšit výrobní možnosti Škoda Ekova.

Budete v této souvislosti nabírat nové 
pracovníky, případně v jakých profesích?
Určitě chceme personálně posílit, zejména  
v dělnických profesích. S tím, jak by měla 
růst zakázková náplň, bychom měli poptávat 
nové kolegy na pozice jako jsou například 
zámečník, elektromechanik, lakýrník  
a další. Nynější odhad je zhruba stop nových 
zaměstnanců, které budeme postupně 

přijímat tak, abychom do budoucna mohli 
pokrýt plánovanou produkci, v plánu je  
i vícesměnný provoz. 

Dlouhodobá vize rozvoje tedy nechybí…
Vidíme pro Ekovu velké možnosti, jak se 
může uplatnit jako důležitý člen celé skupiny 
Škoda Transportation. Ostatně příklady 
rozvoje firem, které do rodiny Škoda přišly  
již dříve dávají velmi pozitivní příklady. 
Věřím tomu, že když potáhneme společně 
za jeden provaz, přinese tohle nové spojení 
velký prospěch všem zúčastněným.  

FIRMU VIDÍM JAKO DŮLEŽITOU SOUČÁST  
CELÉ SKUPINY ŠKODA

rozhovor

ŠKODA EKOVA 
|   Založena v lednu 2011 s názvem Ekova Electric jako dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava.

|   V červenci 2020 podepsala skupina Škoda Transportation smlouvu o koupi 100 % akcií Ekova Electric. 

|   Dne 2. srpna došlo k převodu 100 % akcií na společnost Škoda Transportation.

|   Od 10. srpna ponese firma nový název Škoda Ekova.

|   Aktuálně má Škoda Ekova bezmála 200 zaměstnanců.

|   Za svoji historii se ostravská společnost zaměřovala zejména na výrobu, modernizaci  
či rekonstrukci tramvají, trolejbusů či elektrobusů. A to nejen pro české zákazníky, ale také  
pro zahraniční dopravní podniky.

Martin Bednarz



skupina

K niha, která právě díky takovém přístupu 
autorů není zdaleka určena jen úzkému 

okruhu fanoušků dopravní techniky. „Strávili 
jsme desítky hodin v rozhovorech s lidmi, 
kteří, jak se říká, „byli u toho“. Třeba s těmi, 
kteří zažili éru šedesátých let minulého 
století, kdy se ve světě začaly díky umu 
škodováckých techniků a montérů ve velkém 
prosazovat trolejbusy se značkou Škoda. 
Podařilo se nám zaznamenat spoustu vzpo-
mínek, najít řadu zajímavých dokumentů, 
objevit osobní příběhy, které by jinak zůstaly 
zapomenuty,“ říká Jiří Šplíchal ze Škody 
Electric, hlavní autor nové knihy nazvané  
85 let výroby trolejbusů Škoda.

Pro mě osobně jsou právě ty osobní 
vzpomínky a příběhy vůbec nejsilnějším 

momentem celé knihy. Jak jste hledali 
jednotlivé osobnosti?

Nejčastěji přes osobní vazby. Ve stylu – kole-
ga zná odborníka, který určitě ví o pár zají-
mavých lidech, kteří by nám mohli pomoci. 
Oslovíme je, vyzpovídáme a třeba se od nich 
dostaneme k dalším kontaktům. Prostě to 
chtělo jezdit, ptát se, zkoušet, nevzdávat  
se (úsměv)…

Knížka vznikala poměrně dlouho, pět let, 
pokud se nepletu?

Ano, strávili jsme hledáním a studiem 
dokumentů opravdu hodně času, navštívili 
spoustu institucí, archívů, dopravních podni-
ků. Oslovili jsme desítky lidí, kteří by mohli 
mít k tématu co říct. Jejich vzpomínkami 

Ve znamení čísel 85 a 80 se odehraje akce, kterou pro širokou veřejnost 
připravuje Škoda Electric a Plzeňské městské dopravní podniky. Právě  
v letošním roce totiž uplyne 85 let od zahájení výroby trolejbusů Škoda  
a 80 let od zahájení provozu trolejbusů v Plzni. Oslavy těchto trolejbuso-
vých výročí a představení publikací se odehrají v sobotu 2. října 2021  
v areálu DEPO2015, přičemž organizátoři, PMDP a Škoda Electric, připra-
vují bohatý program včetně výstavy či jízd historických vozidel, nebudou 
chybět soutěže o ceny. Výročí připomenou i dvě nové publikace – první  
z knih mapuje provoz trolejbusů v ulicích města Plzně (80 let), druhá  
z publikací je věnována výrobě trolejbusů značky Škoda (85 let). Vydání 
obou publikací zastřešuje projekt Trolejbusy 2021.

Polozapomenuté příběhy. Fotografie ukryté v soukromých  
albech. A především osobní vzpomínky pamětníků. Tohle  
všechno dokázali vytáhnout na světlo světa tvůrci unikátní  
knihy, která mapuje pětaosmdesátiletou historii výroby  
trolejbusů značky Škoda. 

VÝROČÍ TROLEJBUSŮ  
V PLZNI PŘIPOMENOU 
OSLAVY!

PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ,  
UKRYTÉ POKLADY Z ARCHIVŮ
I TO JE NOVÁ KNIHA  
O ŠKODOVÁCKÝCH TROLEJBUSECH

Jiří Šplíchal



JIŘÍ ŠPLÍCHAL
|  působí jako zkušební technik - senior ve společnosti Škoda Electric

|  spoluzakladatel Společnosti pro veřejnou dopravu, která vedle zájmové  
a publikační činnosti spolupracuje se zástupci dopravců či veřejné správy  
a snaží se navrhovat vlastní řešení dopravní problematiky 

|  hlavní autor knihy 85 let výroby trolejbusů Škoda 

jsme doplňovali kostru celé knihy, kterou 
tvoří historie vzniku a vývoje slavné škodo-
vácké výroby trolejbusů, přehled jednotlivých 
typů a zajímavé projekty s tím spojené. 

Ale žádná „suchá“ encyklopedie…

Ne, naším cílem nebylo vytvářet ryze odbor-
nou publikaci, encyklopedický přehled. Šlo 
nám o to zachytit určitý „duch“ téhle velmi 
zajímavé oblasti života Škodovky a jejich 
lidí. A třeba i v souvislosti s tehdejším histo-
rickým děním, namátkou mě napadá, že 
čtenář na jednom místě může třeba narazit 
na odraz srpnových události roku 1968, které 
tehdy tolik ovlivnily celou společnost. Výpo-
vědi pamětníků a dobové fotografie mnohdy 
ukazují spoustu souvislostí, aniž bychom se 
odchylovali od hlavního tématu celé knihy. 

Například? 

Třeba vzpomínky lidí, kteří pomáhali 
budovat trolejbusové provozy a zavádět 
nová škodovácká vozidla. Fotografie, které 

při takových misích pořizovali a které zatím 
nikdy veřejně nevyšly. Třeba tohle jsou 
myslím určitě zajímavé dokumenty doby. 
Škodovka dodávala do mnoha exotických 
destinací, třeba zahajovala provoz v zakav-
kazských či středoasijských zemích. Myslím, 
že takové vyprávění pamětníků o Afgánistá-
nu, kde Škoda s dalšími československými 
firmami budovala – úspěšně – základní 
dopravní infrastrukturu, určitě stojí za 
přečtení. Osobní vzpomínky účastníků  
na tuhle zemi s opravdu odlišnou kulturou 
mají velké kouzlo (úsměv). Ale máme  
i příběhy opačné.

A sice?

Škodováci dělali na dodávce trolejbusů pro 
města v USA. I tady se ale ukázalo, že um 
českých hlav a rukou obstojí. 

Kterých zajímavých oblastí se ještě kniha 
dotýká? 

Poměrně nové bude možná pro spoustu lidí 
vyprávění o neuskutečněných projektech, 
na kterých Škodovka pracovala, ale které se 
nakonec z nejrůznějších důvodů nedočkaly 
realizace. V každém desetiletí byl nejméně 
jeden takový typ trolejbusu. Zajímavé určitě 
jsou i snahy spojit výrobu karoserií trolej-
busů s autobusovou produkcí, první úvahy 
se datovaly už na počátek šedesátých let 
a takových projektů bylo více. Určitě velmi 
zajímavá je i etapa převodu výroby z Ostrova 
na Karlovarsku do Plzně. 

Jaké je základní členění knížky? Jaké údaje  
o trolejbusech ze Škodovky čtenáři najdou?

Kniha je rozdělena do sedmi kapitol, které 
jsou různě dlouhé. Rozhodující totiž pro nás 
nebylo přesné chronologické rozdělení, ale 
spíše logické celky – několik typů trolejbu-
sů, které spojovala stejná technologie a ve 
vývoji na sebe navazovaly, nebo je vázaly 
jiné historické souvislosti. Ke každému typu 
uvádíme stručnou historii jeho vzniku, tech-
nické údaje, provozní zkušenosti v tuzemsku 
i zahraničí a třeba i nějaká neobvyklá prove-
dení na přání zákazníků. 

Kniha má bohatý obrazový doprovod.  
A vám se během pátrání po historických 
dokumentech podařilo získat i nějaké 
unikátní fotografie, které badatelé dosud 
neznali, je to tak?

Ano, právě díky tomu, že jsme oslovili 
pamětníky, kteří zapátrali ve svých osobních 
archivech. Mezi takové perly patří třeba 
fotografie z Egypta z konce šedesátých let 
minulého století. Tehdy tam působil výsadek 
českých techniků, kteří doprovázeli předvá-
děcí trolejbus Škoda 9 Tr do Káhiry.

Kniha se věnuje i osudu trolejbusů v českých 
zemích, jaké tady byly zajímavé milníky? 

Škodovka a její vozy tvořily důležitou 
součást dopravy mnoha měst. Význam 
trolejbusů se však v čase měnil. Byly etapy 
růstu, například v padesátých letech, nebo 
díky ropné krizi na konci sedmdesátých  



a začátku osmdesátých let dvacátého  
století. Ale byly i doby, kdy se uvažovalo  
o utlumení tohoto druhu dopravy.  

Jak vlastně přišel nápad knihu napsat?

Vznik myšlenky souvisí s výstavou, kterou 
jsme s kolegy připravovali v roce 2016. Tehdy  
si Plzeň připomínala výročí 80 let výroby  
a zároveň 75 let od chvíle, kdy trolejbusy popr-
vé vyjely do ulic města. A součástí oslav byla 
právě ona výstava předmětů, fotografií a infor-
mačních panelů o historii tohoto typu dopravy 
v Plzni. Příjemně nás překvapil pozitivní ohlas 
návštěvníků a tehdy nás na myšlenku přepra-
covat výstavu do knižní podoby přivedla archi-
vářka a znalkyně škodovácké historie Ladislava 

Nohovcová. Nakonec jsme se rozhodli pracovat 
souběžně na dvou knihách – jedna bude zamě-
řená na historii škodováckou, jedna na dějiny 
provozu trolejbusů v Plzni. 

Kdy bude kniha k mání? 

Obě knihy představíme na akci k oslavám 
výročí zahájení výroby trolejbusů Škoda  
a zahájení provozu trolejbusů v Plzni, která  
se odehraje 2. října v areálu DEPO2015 v Plzni. 

Jedna práce vám končí, nepochybuji ale,  
že máte v plánu něco dalšího? 

Úplně bych neřekl, že práce skončila, protože 
bychom rádi, aby kniha tak trošku žila dál. 
Celý tým, který se na vzniku knihy podílel, 

se shodl, že chce dát čtenářům prostor pro 
zpětnou vazbu. Pokud bude mít kdokoliv 
k tématu nějaké zajímavé poznatky, nové 
dokumenty, připomínky, nebo třeba odhalí 
nějaké naše omyly, pak mají možnost nám 
přes stránky trolejbusy2021.spvd.cz napsat 
své postřehy. Rádi vše zveřejníme a naše 
nasbírané údaje tím rozšíříme, případně 
upřesníme. Třeba ve formě nějaké aktuali-
zované webové prezentace.  Nehledě na to, 
že většina z členů týmu, kteří se podíleli na 
knihách, pomáhá také s přípravou zmíně-
ných trolejbusových oslav. 

A nové plány?

Během práce na knize musel jít stranou 
kousek soukromého života, takže teď bych 
rád o to více vrátil svůj čas rodině, které mimo-
chodem moc děkuji za trpělivost a podporu. 
Co se publikování týče, tak tady je spousta 
možností, snad mohu prozradit, že kolegové 
třeba občas zmiňují další zajímavé téma a to 
jsou plzeňské tramvaje… Uvidíme, co přinese 
čas. A pokud ještě mohu, chtěl bych ukázat na 
práci všech mých kolegů a přátel, kteří se na 
vzniku knížky podíleli. Je to dílo spousty lidí  
a já bohužel nemohu všechny vyjmenovat. 
Svoji velkou roli hrála i Škoda Electric, která 
vznik knihy finančně podpořila. Tak jen ještě 
jednou všem zúčastněným: děkuji, bylo mi ctí 
s vámi všemi spolupracovat!  

rozhovor
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V BRNĚ BUDE JEZDIT DALŠÍCH 20 TROLEJBUSŮ  
OD PLZEŇSKÉ ŠKODY TRANSPORTATION

V ozový park Dopravního podniku města 
Brna posílí. Zmodernizuje jej totiž 

početná flotila nových trolejbusů od předního 
evropského výrobce vozidel pro hromadnou 
dopravu, skupiny Škoda Transportation.  
Ke dvaceti vozidlům Škoda 27Tr, z kontraktu 
podepsaného na začátku letošního roku, 
přibude do konce roku 2022, díky uplatnění 
opce, další dvacítka vozidel stejného typu. 
Škoda Transportation patří do Skupiny PPF.

„Pro Brno vyrobíme celkem čtyřicet kloubových 
trolejbusů, které nahradí starší typy ve vozo-
vém parku dopravního podniku. Trolejbusy 
jsou pro mnoho měst v ČR i Evropě důležitým 
dopravním prostředkem, který pomáhá 
dlouhodobě snižovat emise v dopravě. Jsme 
rádi, že i Brno jde touto cestou,“ říká obchodní 
manažer Škody Electric Radek Kapr. 

Obyvatelé a návštěvníci moravské metropole 
se mohou těšit na moderní velkokapacitní 
vozidla o délce 18 metrů, z nichž každé pojme 

více než 120 cestujících. „Poznávacím zname-
ním bude i komfortní výbava, samozřejmostí 
je kompletní klimatizace vozu i moderní 
informační a kamerový systém,“ říká Radek 
Kapr. Dodávka první dvacítky trolejbusů je 
plánována na přelom roku 2021 a 2022, druhá 
část flotily, objednaná nyní v rámci opce, do 
Brna dorazí do konce roku 2022.

Škoda Electric ze skupiny Škoda  
Transportation je největším evropským 
výrobcem trolejbusů. Za dobu existence 
trolejbusové výroby dodala na tuzemský  
i zahraniční trh více než 14,5 tisíce trolejbu-
sů. České trolejbusy jezdí ve zhruba třiceti 
zemích světa – v Evropě, Asii a v severní 
Americe.  



SOLIDÁRNÍ POMOC SKUPINY PPF PODPOŘÍ REKONSTRUKCI  
BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V MORAVSKÉ NOVÉ VSI 

před několika dny se uzavřela společná solidární akce zaměstnanců 
Skupiny na pomoc lidem v oblastech jižní Moravy, které postihlo na 
konci června ničivé tornádo.

Rád bych poděkoval Vám všem, kteří jste přispěli, i těm, kteří se svojí 
prací nebo poskytnutím služeb svých společností podíleli na naší 
další, významné podpoře postižených oblastí.

 Na otevřeném účtu jsme díky příspěvkům zaměstnanců českých  
i evropských společností skupiny PPF vybrali částku 2 190 216 korun.

Zaměstnanci společnosti O2 Czech Republic vybrali 561 tisíc korun, 
které Nadace O2 doplnila darem ve výši 500 tisíc korun. Ke společné 
pomoci Skupiny tím přibylo navíc 1 061 000 korun.

 Ve spolupráci s místní samosprávou jsme na jižní Moravě hledali 
konkrétní možnost přímé pomoci. Poskytování pomoci stejně  
jako podpora vzdělávání patří mezi důležité principy PPF. V diskuzi  
se starostou Moravské Nové Vsi, odkud pochází jedna ze zaměst-

nankyň spol. O2 CZ, jsme se proto společně rozhodli podpořit 
rekonstrukci budovy místní Základní školy. Tornádo zničilo u nedávno 
dokončeného objektu II. stupně základní školy novou plochou střechu, 
izolace, okna, fasády a vniklá voda navíc těžce poškodila interiéry 
učeben. Předpokládané náklady na rekonstrukci, nutnou k obnovení 
výuky v učebnách školy, jsou v tuto chvíli 5-10 milionů korun.

Dohodli jsme se s akcionáři skupiny PPF, že mezi zaměstnanci 
Skupiny vybranou částku a příspěvek Nadace 02 v celkové výši  
3 251 216 korun dorovnáme z prostředků Skupiny tak, abychom 
Moravské Nové Vsi mohli poskytnout prostředky pro zajištění všech 
odhadovaných nákladů spojených s opravou budovy II. stupně ZŠ. 
Přesnější stanovení částky nutné k opravě objektu je nyní věcí šetření 
znalců VUT. O postupu prací na obnově školy Vás budeme informovat.

Díky, že společně tvoříme tým, který umí dělat skvělé věci  
nejen v byznysu.

skupina
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PAVEL VOKOUN JE NOVÝM VICEPREZIDENTEM  
PRO NÁKUP VE SKUPINĚ ŠKODA TRANSPORTATION 
Do skupiny předního evropského výrobce vozidel pro hromadnou dopravu se vrací po osmi letech a bude 
zodpovídat za řízení centrálního nákupu pro všechny společnosti ze skupiny. Pavel Vokoun vystudoval  
Fakultu strojní na Českém vysokém učení technickém. Pracovní zkušenosti začal sbírat v oblastech nákupu, 
procurementu a logistiky ve společnosti Aero Vodochody. V roce 2005 nastoupildo skupiny Škoda  
Transportation, kde působil jako ředitel nákupu a také jako místopředseda představenstva Škoda Pars.  
Od roku 2013 působil v DPOV jako ředitel operativního rozvoje, a poté také jako ředitel pro materiálovou  
logistiku. Mezi lety 2014 a 2015 zodpovídal za nákup a logistiku ve Státní tiskárně cenin. Do Škody  
Transportation nyní přichází ze společnosti Eberspächer, kde měl rovněž na starosti oblast nákupu.  

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,

Ladislav Bartoníček

NA OLYMPIJSKÉM MARATONU NECHYBĚLA  
REPREZENTANTKA AK ŠKODA PLZEŇ!
Na největší letošní sportovní akci – olympijských hrách v Tokiu - nechyběla stopa plzeňského atletického 
klubu AK Škoda Plzeň. Tým, který z pozice generálního partnera dlouhodobě podporuje Škoda Transportation,  
reprezentovala v Japonsku plzeňská atletka Tereza Hrochová. Všestranná běžkyně byla mezi účastnicemi 
náročného maratonského závodu. Ten přitom vůbec poprvé běžela letos v Rakousku, kde zaběhla nejrychlejší 
debutantský čas české historie, a díku tomu rovnou splnila limit právě pro start pod pěti kruhy. Svěřenkyně 
Vladimíra Bartůňka v olympijském maratonu i přes zdravotní problémy v den závodu v náročných klimatických 
podmínkách obsadila místo v šesté desítce pořadí mezi vytrvaleckou světovou elitou.  
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ŠKODOVÁCI POZOR,  
PŮLMARATON ŠKODA FIT SE BLÍŽÍ!

Populární sportovní akce Škoda FIT půlmaraton se uskuteční dne 12. 9. 2021!  
Druhou zářijovou neděli se z centra západočeské metropole opět vydají stovky a stovky závodníků  
v rámci řady kategorií na některou ze závodních tras. Registrace účastníků již běží naplno.

I v letošním roce mají zaměstnanci Škodovky startovné zdarma.  
To platí nejen pro zaměstnance Škodovky, kteří se přihlásí do  
individuálního závodu. Bonus samozřejmě platí i pro členy štafet. 
Pro získání benefitu v podobě trička se musejí zaměstnanci přihlásit 
do termínu 28. 8. 2021. Trička lze objednávat pouze za současného 
přihlášení na závod na e-mailu: skodafit@skoda.cz, je třeba uvést 
velikost, dámské/pánské a osobní číslo zaměstnance.

V letošním roce máme novinku, na nejrychlejší škodováky v mužské  
a ženské kategorii čekají ještě další hodnotné dárky. Nezapomínáme 
ani na štafety i pro ně máme  připraven speciální dárek.

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.


