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události

ŠKODA TRANSPORTATION PŘEDSTAVILA 
NOVÝ VLAK NA VELETRHU TRAKO 

M ezi nejvýznamnější vystavovatele se v rámci mezinárodního 
železničního veletrhu Trako zařadila Škoda Transportation.  

Ta v polském Gdaňsku na významné evropské přehlídce kolejové 
techniky vystavila i novou soupravu push-pull, která bude jezdit  
v Moravskoslezském kraji. V konkurenci světových výrobců se Škodovka  
prezentovala vedle vozidla i vlastní expozicí ŠKODA SMART CITY. 

„Je skvělé, že se veletrh Trako uskutečnil a my jsme mohli ukázat náš 
nejnovější produkt. Po zásahu pandemie se podobné akce ve velkém 
rušily. Například loňský Innotrans se přeložil o dva roky. Ale tady  
v Polsku jsme mohli zákazníkům ukázat, že naši technici, konstruktéři 
a všichni další, kteří se na vývoji a výrobě push-pullu podíleli, odvedli 
tu nejlepší možnou práci. Věřím, že tímto produktem dokážeme 
konkurovat na všech trzích, a to nejen v Evropě. Nová generace 
dvoupatrových vlaků, je totiž vhodným dopravním prostředkem pro 
příměstskou i regionální dopravu,“ říká prezident Škody Transportation  
Petr Brzezina. Skupina Škoda Transportation připravila na veletrh 
Trako stánek o velikosti 132 m2, kde ukázala hned několik modelů 
svých klíčových produktů.  

P rvní ze série 14 dvoupólových bateriových elektrobusů Škoda 
36BB E’CITY, které Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vysoutěžil 

ve veřejné zakázce, vyjel do plzeňských ulic na zkušební jízdy bez 
cestujících. Během nich bude výrobce, skupina Škoda Transportation, 
testovat základní vozové funkce v rámci přípravy na homologaci elek-
trobusu pro provoz v ČR. Vozidlo je již v základních barvách nového 
jednotného stylu PID a fanoušci MHD jej v následujících dnech uvidí 
především na trase z Borských polí, přes náměstí Milady Horákové  
do Černic, odkud se přes přivaděč na Přeštice bude vracet zpět na 
Borská pole. „Zkušební jízdy jsou důležitým milníkem při zavádění 
nového typu vozidla do provozu. Přejeme si, aby dopadly co nejlépe, 
výrobce mohl záhy u sebe navázat typovými zkouškami a homolo-
gací těchto elektrobusů pro provoz v ČR, abychom do Prahy dostali 
maximálně vyladěná vozidla v požadovaném termínu. Odborné  
i laické veřejnosti a všem fanouškům MHD bychom nové elektrobusy 
společně se Škoda Transportation rádi v listopadu představili na letoš-
ním ročníku veletrhu autobusů a hromadné dopravy CZECHBUS 
2021, který se bude konat na výstavišti v Praze – Letňanech. Pevně 
věříme, že první cestující v Praze budeme moci novým elektro-
busem svézt ještě před letošními Vánoci a zbylých 13 vozidel si 
převezmeme do konce ledna 2022. V mezičase se na ně intenzivně 
připravujeme a stavíme pro ně nabíjecí infrastrukturu v garážích 
Vršovice a na konečných zastávkách Strašnická a Želivského,“ říká 
Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Moderní doprava ve městech si žádá moderní a ekologická řešení. 
Náš nový elektrobus Škoda E’CITY splňuje tyto parametry a má 
unikátní řešení dobíjení. Během dne, kdy je v provozu, se totiž nabíjí 
pomocí pantografu přímo ze stávající infrastruktury pro tramvajové 

či do budoucna plánované trolejbusové vedení. V noci se pak v garáži 
dobije jeho baterie na maximum. Je tak vhodný právě do měst, která 
toto vedení již mají a Praze tak vhodně doplní aktuální flotilu vozidel. 
Cestující i obyvatelé města pak jistě ocení velký komfort v podobě 
tiché jízdy,“ doplňuje Petr Brzezina, prezident skupiny Škoda  
Transportation.  
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ELEKTROBUSY ŠKODA E’CITY PRO DPP A PRAHU 
VYJELY NA PRVNÍ ZKUŠEBNÍ JÍZDY V PLZNI



SLOVENSKÝ NÁRODNÍ DOPRAVCE BUDE  
MÍT AŽ 20 NOVÝCH VLAKŮ REGIOPANTER

„Slovensko je pro nás dlouhodobě klíčový obchodní partner. Cestující 
již dobře znají naše jednotky, kterých zde jezdí hned několik typů. 
Jsem tak rád, že můžeme s každou novou jednotkou ukazovat, jak  
se posouvá úroveň komfortu, bezpečnosti i udržitelnosti nových 
vlaků,“ říká Petr Brzezina, prezident a předseda představenstva  
ve skupině Škoda Transportation.

„Nové vlaky potřebuje východní Slovensko jako sůl a dobrá zkušenost  
ze spolupráce se Škodovkou v Žilině a okolí, kde už podobné vozy 
spolehlivě najezdily 1,15 milionu vlakových kilometrů, nám dává 
naději, že ani Východoslováci nebudou zklamaní,“ říká Roman Koreň, 
předseda představenstva ZSSK.

„Naše konsorcium ukázalo již u minulé zakázky vysokou kvalitu 
výroby a technických řešení. Těší mě, že si tento úspěch budeme 
moci zopakovat a další slovenské regiony získají naše moderní 
jednotky,“ doplnil Petr Brzezina.  

„Další zakázka na tyto nové elektrické jednotky potvrzuje, že  
vyrábíme moderní a kvalitní vlaky a cestující jsou s nimi spokojeni.  

Prodloužení spolupráce se silným partnerem, jakým je skupina 
Škoda Transportation, nás velmi těší,“ říká Miloš Kyselica, místopřed-
seda představenstva a generální ředitel ŽOS Trnava.

„Cestující ocení zejména pohodlné sezení, elektrické zásuvky, klima-
tizaci, stylové LED-osvětlení interiéru a vybavení vozidla prostorným 
moderním WC přístupným také invalidům. Elektrické jednotky 
nabídnou také vylepšený kamerový systém, moderní informační 
systém s monitory a také vysoce výkonnou Wi-Fi. Dostatek místa 
budou mít jednotky i pro přepravu invalidů, dětských kočárků, 
jízdních kol, lyží, snowboardů a nabídnou i snadný a bezbariérový 
nástup pro všechny cestující,“ dodává Tomáš Ignačák, místopředseda 
představenstva ve skupině Škoda Transportation.

Stejně jako na minulé zakázce, na celkem 25 elektrických jednotek, 
proběhne část výroby v ŽOS Trnava, která se na tomto projektu podílí 
výrobou vložených vozů a za účasti expertů ze Škoda Transportation 
i na finálním spojování vozů, oživování celých jednotek, zkoušky  
a přípravu na předání zákazníkovi.  

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) podepsala smlouvu s konsorciem firem Škoda Transportation  
a ŽOS Trnava, na nákup nových elektrických jednotek. Předmětem smlouvy je dodání 9 kusů elektrických 
jednotek s možnou opcí na dalších 11 kusů. Prvních 9 nových čtyřvozových RegioPanterů bude jezdit  
v Košickém a Prešovském kraji. Flotila těchto jednotek se tak na Slovensku rozroste až na 34 a v případě 
uplatnění opce až na 45. Prvních devět jednotek bude dodáno do konce roku 2023 a další dle objednávky. 
Hodnota zakázky včetně opce je téměř 170 milionů euro, tedy přibližně 4,3 miliardy korun. 

skupina
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VÍTE, ŽE? 
Aktuálně jezdí na Slovensku již 20 nízkopodlažních jednotek RegioPanter a dalších 5 bude uvedeno do provozu  
ještě do konce letošního roku. S novou objednávkou tak bude mít ZSSK k dispozici až 45 jednotek tohoto typu.  
Ty jsou jedny z nejúspěšnějších produktů skupiny Škoda Transportation. Zákazníci totiž podepsali zakázky již  
na celkem 250 těchto jednotek, z nichž více než polovina připadá na Českou republiku. Nízkopodlažní elektrické 
jednotky ze Škodovky ovšem nejezdí pouze v České republice a na Slovensku, ale také v Litvě a na Ukrajině  
a osobní vozy z dceřiné společnosti Škoda Transtech vozí cestující ve Finsku. Nyní probíhá výroba nových  
jednotek pro Lotyšsko a podepsaná je zakázka i na šest kusů do Estonska. 



Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpovíme:

Kateřina Morová
Škoda Electric, a.s.
tel.: 602 648 398
e-mail: morova@skoda.cz

Těšíme se na setkání s Vámi v Plzni.

PROGRAM OSLAV

V průběhu celého dne bude k vidění:
→  Výstava historických a současných trolejbusů

→  Výstava technologických vozů

→  Výstava fotografií 

→  Přednášky

→  Trolejbusové díly a vybavení

→  Ukázky dynamického dispečinku PMDP

→  Exkluzivní prodej knihy k výročí trolejbusů

→  Jízdy historickými vozy

→  Program pro děti

→  Občerstvení pro návštěvníky

12.30 Křest knih 85 let výroby trolejbusů Škoda  
 a 80 let  Plzeň Trolejbusová  
 za účasti tvůrců a zástupců generálních  
 a hlavních partnerů knihy 

Program přednášek:   

10.30 – 11.15 Moderní trolejbusy, blízká i vzdálená 
budoucnost elektromobility

 Vladimír Říha, Škoda Electric, a.s.

11.35 – 12.15 Význam Americké třídy pro rozvoj MHD  
a zdravou Plzeň 

 Michal Vozobule, náměstek primátora pro 
oblast dopravy a životního prostředí

13.20 – 14.00 Představení knihy 85 let výroby  
trolejbusů Škoda

 Jiří Šplíchal - autor knihy 

14.20 – 15.00 Představení knihy 80 let Plzeň trolejbusová
 Jiří Kohout - autor knihy 

15.20 – 16.00 Elektromobilita – správná cesta?
 Jiří Pohl, expert na dopravu a energetiku

16.20 – 17.00 Premiéra představení projektu Koridor MHD: 
linka 16

 Vojtěch Novotný,  expert na veřejnou 
dopravu a preferenci

2. 10. 2021
10:00 – 18:00
DEPO2015
Presslova ulice

rozhovor

Co tedy nabídne program, který v areálu 
DEPO2015 odstartuje úderem desáté  
hodiny dopolední?

Velkým tahákem určitě bude výstava trolej-
busů, zájemci uvidí například unikátní histo-
rický vůz typu 9Tr, populární „čtrnáctky“  
a „patnáctky“, americký trolejbus 14 TrE  
z Daytonu, ale i nejnovější vozidla z produk-
ce Škody Electric. K vidění budou i techno-
logická vozidla, trolejbusové díly a vybavení. 
A zákulisí řízení městské dopravy nabídnou 
ukázky dynamického dispečinku PMDP.

Vím, že součástí oslav bude i jeden  
zajímavý křest.

Ano, veřejnosti se poprvé představí dvě 
unikátní publikace spojené s tématem  
oslav – totiž knihy 85 let výroby trolejbusů 
Škoda a knihy 80 let Plzeň trolejbusová za 
účasti tvůrců a také zástupců generálních  
a hlavních partnerů, kteří se podíleli na jejich 
vydání. Knihy pak během dne ve speciálních 
vstupech přestaví za autory Jiří Šplíchal  
a Jiří Kohout. 

Co bude tématem výstavy, kterou najdou 
návštěvníci v autobusové hale depa?

Expozice představí historické fotografie 
spjaté s provozem a výrobou trolejbusů  
v Plzni, na stejném místě budou k vidění  
i zajímavé artefakty jako sběrač, pohon  
a motor trolejbusu, nebo dobový automat  
na prodej jízdenek.

Program oslav se ale neomezí jen na areál 
DEPO 2015, je to tak?

Určitě máte na mysli jízdy historickými vozy, 
samozřejmě jsme připravili i tuhle nesmírně 
oblíbenou zážitkovou akci. Trolejbusy budou 
jezdit podle daných jízdních řádů, přehled 
bude k dispozici ve stánku s informacemi. 
Na večerní jízdy je nutné zakoupit jízdenky 
přes Plzeňskou vstupenku.  

Součástí dne budou i přednášky.  
Komu jsou určené a co bude jejich náplní? 

Přednášky jejich tvůrci koncipovali pro  
širokou veřejnost. Témata budou velmi  
zajímavá, dotknou se například proble-
matiky koncepce městské dopravy v Plzni, 
aktuálních otázek ohledně elektromobility, 
nebo se představí moderní trendy ve vývoji  
a výrobě trolejbusů.  

A teď z druhé strany – pamatuje program  
i na děti? 

Určitě, pro ně například chystáme zajíma-
vou soutěž - děti obdrží soutěžní kartičky 
a budou plnit nejrůznější úkoly, po jejich 
splnění se mohou těšit na odměnu. V auto-
busové hale si také děti mohou vyzkoušet 
model trolejbusu na dálkové ovládání.  

PLZEŇ OSLAVÍ DVĚ KULATÁ VÝROČÍ  
VE ZNAMENÍ TROLEJBUSŮ
Hned dvojici kulatých výročí oslaví zajímavá akce, kterou na první říjnovou sobotu chystá Škoda Electric 
společně s Plzeňskými městskými dopravními podniky (PMDP). Bohatý program v plzeňském areálu 
DEPO2015 připomene 85 let výroby trolejbusů a 80 let provozu trolejbusů v západočeské metropoli.  
Na své si přijdou všichni, které zajímá svět dopravy, pořadatelé však třeba přichystali i zajímavou  
nabídkou pro děti. „Chceme připomenout výjimečnou historii Plzně, která je spojená s trolejbusy.  
Město je unikátní nejen dlouhodobým využíváním tohoto ekologického typu dopravy, ale především  
je místem, kde již 85 let vznikají trolejbusy s okřídleným šípem ve znaku,“ vysvětluje Kateřina Morová  
z marketingu Škody Electric. 
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 Michal Vozobule, náměstek primátora pro 
oblast dopravy a životního prostředí

13.20 – 14.00 Představení knihy 85 let výroby  
trolejbusů Škoda

 Jiří Šplíchal - autor knihy 

14.20 – 15.00 Představení knihy 80 let Plzeň trolejbusová
 Jiří Kohout - autor knihy 

15.20 – 16.00 Elektromobilita – správná cesta?
 Jiří Pohl, expert na dopravu a energetiku

16.20 – 17.00 Premiéra představení projektu Koridor MHD: 
linka 16

 Vojtěch Novotný,  expert na veřejnou 
dopravu a preferenci

2. 10. 2021
10:00 – 18:00
DEPO2015
Presslova ulice

Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpovíme:

Kateřina Morová
Škoda Electric, a.s.
tel.: 602 648 398
e-mail: morova@skoda.cz

Těšíme se na setkání s Vámi v Plzni.

PROGRAM OSLAV

V průběhu celého dne bude k vidění:
→  Výstava historických a současných trolejbusů

→  Výstava technologických vozů

→  Výstava fotografií 

→  Přednášky

→  Trolejbusové díly a vybavení

→  Ukázky dynamického dispečinku PMDP

→  Exkluzivní prodej knihy k výročí trolejbusů

→  Jízdy historickými vozy

→  Program pro děti

→  Občerstvení pro návštěvníky

12.30 Křest knih 85 let výroby trolejbusů Škoda  
 a 80 let  Plzeň Trolejbusová  
 za účasti tvůrců a zástupců generálních  
 a hlavních partnerů knihy 

Program přednášek:   

10.30 – 11.15 Moderní trolejbusy, blízká i vzdálená 
budoucnost elektromobility

 Vladimír Říha, Škoda Electric, a.s.

11.35 – 12.15 Význam Americké třídy pro rozvoj MHD  
a zdravou Plzeň 

 Michal Vozobule, náměstek primátora pro 
oblast dopravy a životního prostředí

13.20 – 14.00 Představení knihy 85 let výroby  
trolejbusů Škoda

 Jiří Šplíchal - autor knihy 

14.20 – 15.00 Představení knihy 80 let Plzeň trolejbusová
 Jiří Kohout - autor knihy 

15.20 – 16.00 Elektromobilita – správná cesta?
 Jiří Pohl, expert na dopravu a energetiku

16.20 – 17.00 Premiéra představení projektu Koridor MHD: 
linka 16

 Vojtěch Novotný,  expert na veřejnou 
dopravu a preferenci

2. 10. 2021
10:00 – 18:00
DEPO2015
Presslova ulice
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S tovky soutěžících, fanoušků a rodinných 
příslušníků škodováckých zaměstnanců 

opět stvořily neopakovatelnou atmosféru, ve 
které kromě gólů, bodů a vteřin šlo o společně 
strávené chvíle mimo rámec běžných pracov-
ních dní. „Z ohlasů víme, že právě možnost 
setkat se v neformální atmosféře, u dobrého 
pohoštění, je jedním z důvodů, proč jsou 
Všesportovní dny tak oblíbenou akcí mnoha 
škodováků. Je čas na to si popovídat, pobavit 
se, prožít hezký den. Neznám moc firem, 
které by podobné akce pořádaly a moc mě 
těší, jak pozitivní ohlas i letos akce sklidily,“ 
říká viceprezident pro Lidské zdroje Škody 
Transportation Lumír Tesař. Vedle bojů  
o prestižní poháry pro vítěze si nejlepší členové 
celků v jednotlivých kláních odnesli i zajímavé 
finanční nebo věcné ceny. I letos při Všespor-
tovních dnech škodováci zápolili v několika 
tradičních disciplínách, například fotbalu, 
beachvolejbalu, tenise, nohejbalu či běhu. 

Škodu Electric potrápil déšť

Při Všesportovním dni Škody Electric se na 
příčce nejvyšší objevil poprvé tým Pro-statici.  
Ti se zároveň stali „skokany roku“, když se 
na stupně vítězů vyhoupli z předloňského  
5. místa. Stříbrným týmem se letos staly 

Š(v)estky a bronz získal Sky Team. Letos  
se klání zúčastnilo celkem 144 sportovců 
rozdělených do sedmi týmů, na Všesportov-
ní zavítalo dalších několik set zaměstnanců 
a rodinných příslušníků. Na své si přišly  
i děti zaměstnanců, pro které byl připraven 
skákací hrad, malování na obličej, jízda  
v autíčkách, malování a tvoření, vystoupení 
kouzelníka a soutěže. „Jen jednu pihu na 
kráse celá akce měla, totiž počasí – namísto 
námi objednaného krásného letního dne 
nám přineslo vydatné přeháňky, které třeba 
znemožnily zápasy v nohejbalu. Hřiště totiž 
připomínala spíše plochu na vodní pólo,“ 
popisuje teď už s úsměvem Kateřina Morová 
z marketingu Škody Electric.

Los Galacticos opět vítězní

O dva týdny později než lidé ze Škody Electric 
se na stejném místě, tedy v areálu plzeňské 
Slavie VŠ, setkali při soutěžích i zaměstnanci 
Škody Transportation – a nutno říci, že zvolný 
termín se mohl tentokrát pochlubit lepším 
počasím. A kdo se letos radoval z vítězství? 
První zářijovou sobotu potvrdil své historic-
ky výsadní postavení mezi týmy plzeňské 
Škody Transportation tým Los Galacticos. 
Druhou příčku obsadil tým All Stars a třetí 

Bleskové brzdy. Celá sobota však opět 
nepatřila jen sportu. Stejně jako v případě 
akce Škody Electric mohli příchozí po celý den 
využít bohatého občerstvení a zabavit se na 
přilehlých sportovištích, večer hrála soutěží-
cím a jejich blízkým hudba. 

V Ostravě zněly hity Beatles

Ve stejný den jako Škoda Transportation 
uspořádali svůj Všesportovní den i kolegové 
z ostravské Škody Vagonka – tamní areál 
Ridery se stal základnou nejen pro samotné 
sportovní boje, ale i místem konání bohatého  
doprovodného programu pro fanoušky  
a rodinné příslušníky včetně dětí. „Letos se 
nejvíce radoval tým, jehož jméno k vítezství 
už tak trochu předurčovalo – totiž Drtiči. 
Stříbro bral Achilles Team a bronz Troublema-
kers Group,“ usmívá se personální ředitelka 
ostravské firmy Šárka Tomická. I Ostravští 
nezůstali ve svém sportovním dni jen  
u sportu, po dni stráveném sportem se večer 
bavili i u slavných hitů slavných „Brouků“ 
hraných kapelou Beatles revival.  

Škoda Pars připojila i Dětský den 

Třetí zářijovou sobotu se při Všesportov-
ním dni sešli i lidé ze Škody Pars. „Akce se 
odehrála na Tyršově stadionu v Šumperku, 
ani zamračené a chladné počasí sportovce 
neodradilo od skvělých výkonů. Vítězství si 
připsal tým Sebranka z Parsu, pomyslné stří-
bro patřilo Bucaněros a bronz pak týmu Proč 
ne!? Na všechny sportovce čekaly hodnotné 
ceny,“ připomněla Klára Ušelová ze Škody 
Pars. „V rámci Všesportovního dne se konal 
i Dětský den, který pořádala naše odborová 
organizace. Děti si užily bohatý program, 
nechyběl skákací hrad, kolotoč, oblíbené 
malování na obličej, hry, soutěže a třeba  
i projížďka na koních.“  

Ve znamení sportu a zábavy se odehrály tradiční letní  
Všesportovní dny, které pro své zaměstnance uspořádaly  
škodovácké společnosti.

SPORT A ZÁBAVA. 
TO BYLY VŠESPORTOVNÍ  
DNY ŠKODOVÁKŮ!

Všesportovní den Škody Vagonky 

Všesportovní den Škody Transportation 



P osuďte sami: jejich družstvo pod 
názvem Pro-statici ovládlo – pro mnohé 

nečekaně - letošní firemní Všesportovní hry. 
A pár týdnů na to si připsali další úspěch  
na sportovním poli. Čtyři členové zmíněného 
týmu na začátku září skvěle zaběhli  
i populární Škoda FIT půlmaraton, když mezi 
padesátkou přihlášených štafet obsadili 
celkové čtvrté místo. „Sport nás prostě baví, 
alespoň rekreačně se mu věnujeme a více 
nebo méně patří do života nás všech,“ shrnul 
výchozí nastavení a motivaci týmu jeho 
kapitán Martin Hebr, jinak vedoucí Zkušebny 
a výstupní kontroly BUS 1 Škody Electric. 
Právě on byl i členem úspěšné štafety na 
Škoda FIT půlmaratonu. „Loni jsme dosáhli 
na stupně vítězů, na půlmaratonu jsme brali 
třetí místo. Letos tedy čtvrté, i když se nám 
podařilo oproti minulému ročníku dokonce 
zlepšit čas. Prostě roste konkurence. Organi-
zace a atmosféra téhle akce je úplně skvělá, 
takže se nedivím, že má tolik účastníků,“ 
usmál se Martin Hebr.

Škodovácký kapitán si letošní ročník Škoda 
FIT půlmaratonu i předchozí firemní spor-
tovní hry opravdu užil. „Obě akce pod křídly 
Škodovky jsou super, letos měl samozřejmě 
Všesportovní den pro nás navíc ten bonus, 
že jsme dokázali vyhrát, což jsme určitě 
nečekali – zatím nejlépe jsme totiž historic-
ky byli pátí. Dobře se podařilo doplnit kostru 
týmu, která jinak zůstává už roky stále stej-
ná. Určitě se projevilo i to, že jsme se během 
roku potkávali při společných trénincích – 

třeba volejbale,“ řekl Martin Hebr. „No a ta 
propršená studená sobota, kdy se sportovní 
den konal, nám prostě sedla, dobře jsme se 
vyrovnali s docela náročnými podmínkami  
a bylo z toho vítězství,“ říká a jedním hlasem 
dodává, že pro něj samotného mají spor-
tovní firemní hry i jiný, než čistě sportovní 
rozměr. „Můžu se tady potkat se spoustou 
lidí, se kterými mám jindy jenom čas se 
pozdravit a řešit pracovní věci. Je to prostě 
pohodový den.“  

Řečeno jazykem sportovních funkcionářů: VZORNÁ REPREZENTACE!  
Ano, tak nějak lze zhodnotit vystoupení sportovního týmu, jehož členové  
se rekrutovali zejména z oddělení technické kontroly Škody Electric. 

ZVÍTĚZILI NA SPORTOVNÍCH HRÁCH, 
ZÁŘILI I PŘI PŮLMARATONU!

Členové vítězného týmu  
se utkali se soupeři i v tenise

Všesportovní den Škody Pars

skupina



N auč se řemeslo, porvou se o tebe!  
Právě pod takovým heslem se odehrál 

na šumperském Točáku tradiční Den řemesel, 
na kterém se vedle pořádající místní Střední 
školy řemesel podílela společnost Škoda 
Pars. „Akce má za cíl ukázat veřejnosti  
– dětem a jejich rodičům, že technické 
obory se právě v dnešní době určitě vyplatí 
studovat a že jejich absolventi mají velkou 
perspektivu. Připravili jsme myslím velmi 
atraktivní nabídku pro mladé lidi, kteří 
hledají svůj obor ke studiu. Na stáncích 
si mohli zájemci vyzkoušet za asistence 
zástupců školy hned několik zajímavých 
činností, hitem bylo svařování ve virtuální 

realitě nebo zapojování elektrických staveb-
nic. Novinkou bylo představení kooperativního 
robata na svařování, zkráceně kobota,“ 
uvedla personální ředitelka Škody Pars  
Lucie Novotná. Už šestý ročník akce, kterou 
se organizátoři ze Střední školy řemesel  
Šumperk snaží přispět k popularizaci 
řemesel, se letos opět těšil veliké pozornosti 
malých i velkých návštěvníků. S pořádající 
školou pojí firmu Škoda Pars dlouholeté 
partnerství. „Se školou spolupracujeme 
dlouhodobě, jejich žáci k nám chodí na praxi, 
nabízíme jim stipendium a po absolvování  
i zaměstnání,“ potvrdila Lucie Novotná.  

skupina

„
Připravili jsme  
myslím velmi  
atraktivní nabídku  
pro mladé lidi,  
kteří hledají svůj  
obor ke studiu.
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V elký ohlas sklidila letošní kampaň,  
která se ve škodováckých firmách  

věnovala prohlubování znalostí zaměstnanců 
ohledně bezpečnosti práce, požární ochrany 
a ekologie. Důkazem toho je i několik set 
odpovědí, které se sešly v soutěži, jež celou 
kampaň uzavírala. 

„Účastníci soutěže odpovídali na otázky, 
které se týkaly širokého spektra vědomostí 
řady oblastí PO, BOZP a EMS – například 
požární prevence, pravidel bezpečného 
chování na pracovišti, nebo nakládání  
s odpady. Ze soutěžících jsme losovali  

výherce, kteří si odnesli zajímavé věcné 
ceny,“ vysvětlil manažer BOZP a PO Škody  
Transportation Petr Zwettler.

Jednu z hlavních cen si odnesla úspěšná  
řešitelka soutěže, písmomalířka Škody 
Transportation Hana Špillerová. „Ve Škodě 
pracuji již 33 let, proto mám zkušenosti 
se zdejším provozem a snažím se, aby se 
pracovalo v bezpečném prostředí. O téhle 
zajímavé soutěži jsem se dozvěděla od  
kolegů na lakovně, zúčastnili jsme se  
společně. Výhra mě velmi potěšila,“ říká 
Hana Špillerová.  

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ 
KAMPANĚ BOZP  
ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

ŠKODA PARS PŘEDSTAVILA ŽÁKŮM KOUZLO 
ŘEMESLA I VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ!



PŘEDSTAVUJEME SKUPINU PPF

L ucie Borhyová, Rey Koranteng, Ulice, 
Ordinace v růžové zahradě 2 a pro pamět-

níky možná i pes Novák či Hitparáda Eso.  
To je jen pár kultovních jmen a značek, které 
do povědomí každého z nás přinesla nejdéle 
fungující a nejsilnější televizní skupina na 
našem trhu – skupina Nova. Je součástí CME 
Group, která provozuje televizní vysílání 
v pěti zemích střední a východní Evropy. 
Skupinu tvoří deset televizních stanic, pět  
z nich je volně šířených (Nova, Nova Cinema, 
Nova Action, Nova Fun, Nova Gold) a pět 
prémiových (sportovní stanice Nova Sport 
1–4 a mezinárodní stanice Nova Internati-
onal). Novinkou jsou stanice Nova Sport 3 
a Nova Sport 4, které začaly vysílat v srpnu 
2021, a také nová podoba tematických 
stanic. Nova 2 se nedávno přejmenovala na 
Nova Fun, stejně jako Nova Action změnila 
svůj koncept, grafiku i obsah. Během podzi-
mu se navíc skupina rozšíří o novou stanici 
Nova Lady, která bude zaměřena na ženy.   

Kromě televizních stanic nabízí skupina  
Nova také široké portfolio online portálů  
a služeb. Kdo by neznal Voyo, unikátní  
službu video-on-demand, která poskytuje 
divákům pestrou filmovou a seriálovou 
nabídku, zpravodajský portál TN.cz (včetně 
mobilní aplikace) nebo weby novaplus.cz 
a nova.cz. Mezi další aktivity patří Nadace 
Nova. Ta se zaměřuje na pomoc dětem  
ve čtyřech základních oblastech: zdraví, 
vzdělání, domov a humanitární pomoc.  
Nova se také angažuje v nejrůznějších  
CSR aktivitách a staví na zodpovědném 
přístupu ke svému okolí.  
Ve spolupráci s produkcemi začíná zavádět 
principy tzv. green filmingu, který se zamě-
řuje na efektivnější využívání zdrojů, snížení 
uhlíkových stop a chce inspirovat diváky, aby 
se také oni chovali k planetě ohleduplně.

TV Nova zahájila vysílání 4. února 1994  
z Národního muzea v Praze a stala se první 

českou soukromou televizí. Volně šířená 
plnoformátová stanice, která programově 
cílí primárně na diváky ve věku 15−54 let, 
platí dlouhodobě za nejsledovanější televizní 
stanici v České republice. Její úspěch pramení 
ze silného programového schématu s vlastní 
tvorbou v čele. Vysílá nejsledovanější zpravo-
dajství v zemi, původní seriály, dramatickou 
tvorbu i úspěšné světové formáty. Obchod-
ním partnerům nabízí nejen vysoké hodnoty 
kvantitativních ukazatelů, ale také sílu zave-
dené stabilní značky, s kterou rádi spojují 
svůj brand. V letošní podzimní programové 
nabídce TV Nova se kromě seriálových stálic, 
jako jsou Ulice a Specialisté, objevuje i celá 
řada novinek – např. seriál Pan Profesor, 
kulinářská show Souboj na talíři nebo vědo-
mostní soutěž Na lovu. Jednou z posledních 
inovací je také nové zpravodajské studio. 
Využívá nejmodernější technologie, včetně 
funkcí virtuální reality, a designem patří ke 
světové špičce. 

Mezi inovativní projekty skupiny Nova patří 
také zmiňované Voyo, které v poslední době 
značně rozvíjí svůj potenciál. Streamovací 
služba disponuje bohatou nabídkou víc než 
2 000 filmů, seriálů a dokumentů, které si 
diváci mohou pustit, kdykoliv mají chuť. Oblí-
bené pořady TV Nova zde najdou s týdenním 
předstihem a aktuálně se připravují exkluzivní 
formáty, které budou k vidění pod hlavičkou 
Voyo Originál pouze na Voyo. První dva z nich 
jsou legendární seriál Ordinace v růžové zahra-
dě 2 a světová reality show Love Island.   

Na Nově dnes pracuje kolem 700 zaměst-
nanců a spolupracuje s ní řada externistů. 
Nova si své lidi umí hýčkat, poskytuje jim 
nadstandartní péči a řadí se mezi TOP 
zaměstnavatele Česka. Všemi procesy  
a jednotlivými sekcemi prostupují čtyři 
základní hodnoty společnosti: Jsme profe-
sionálové. Máme chuť vítězit. Přinášíme 
zábavu. Hrajeme týmově.  

Desátý díl seriálu o našich sesterských společnostech v PPF  
nás zavede do skupiny Nova. 

VĚDĚLI JSTE? 
•  Skupina Nova si dlouhodobě drží 

pozici lídra českého televizního trhu 
u diváků v cílové skupině 15–54.  
V první polovině letošního roku 
dosáhla souhrnně programem svých 
stanic v prime time 36 % share 
(35,96 %) v cílové skupině 15–54. 

•  Mezi programové pilíře TV Nova  
patří původní český seriál Ulice,  
který se vysílá již šestnáctým rokem, 
či původní český seriál Ordinace  
v růžové zahradě 2, který pokračuje 
exkluzivně na Voyo. 

•  Televizní noviny platí dlouhodobě  
za jedničku televizního zpravodaj-
ství, neustále posilují svoji pozici  
a přicházejí s inovacemi. 

•  V první polovině letošního roku byl 
průměrný podíl na sledovanosti 
Televizních novin 37,73 % v CS 15–54, 
což je nárůst o 2 procentní body 
oproti stejnému období v roce 2020. 

V dalších dílech seriálu o skupině  
Nova se podíváme do zákulisí 
nového televizního studia nabitého 
nejmodernějšími technologiemi, 
nabídneme vám detailní pohled  
na Voyo a jeho pozici v digitálním  
světě a také si představíme exkluziv-
ní obsah všech sportovních stanic.  
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V CÍLI PŮLMARATONU?  
POCIT JAKO PO ÚSPĚŠNÝCH STÁTNICÍCH!

A ni při šestém ročníku populárního plzeň-
ského závodu rozhodně nechyběla jedna 

ze základních ingrediencí úspěšné sportovní 
akce – velké emoce. A samozřejmě v tomtéž 
„receptu“ se objevila i dvě další základní 
koření: skvělá organizace a spousty spokoje-
ných závodníků i diváků. 

„Úžasná atmosféra, opravdu výborná akce. 
Běželi jsme s kolegy čtyřčlennou štafetu  
a musím pochválit organizátory, jak zvládli 
docela náročnou logistiku celé akce. Vše 
klapalo, jak mělo, určitě bychom se rádi za 
rok přihlásili zase. A třeba se nám povede  
o kousek vylepšit čas, který se nám už letos 
povedlo zaběhnout pod dvě hodiny,“ usmívala 
se po doběhu Veronika Rybářová, členka 
štafety, která se s přehledem umístila v první 
polovině startovního pole.  

Již šestý ročník závodu Škoda FIT Půlmaraton 
hostila západočeská metropole v neděli  
12. září a závod se opět zařadil mezi největší  

sportovní akce pro širokou veřejnost na  
západě Čech. Letošní ročník byl vyprodán  
a závodů se zúčastnilo dohromady přes  
1200 běžců. Další stovky návštěvníků si 
našly cestu na náměstí Republiky, nebo na 
zajímavá místa podél trasy závodu. „Abso-
lutně vyprodané závody, to nás velmi mile 
překvapilo a jsme rádi, že si běžci užili závod 
v krásném počasí. Díky lepším podmínkám, 
oproti loňskému roku, mohli závodníci star-
tovat hromadně, což přispělo k lepším běžec-
kým časům ve startovním poli. Děkujeme 
také všem partnerům, kteří akci podpořili  
i v této komplikované době,“ řekl za pořadatele  
akce Milan Kosař, ředitel Korporátní komuni-
kace a marketingu ze Škody Transportation. 
Ten připomněl, že se nedělní akce zúčastnily 
i desítky zaměstnanců škodováckých firem. 
A to nejen z Plzně. „Na start se postavili 
třeba i naši kolegové ze šumperské Škody 
Pars,“ připomněl účast škodováků z moravské 
dceřiné společnosti Milan Kosař. 

A jakou podobu letošní akce měla? V centru 
dění, na náměstí Republiky odstartovaly 
závody v neděli již dětskými běhy Zdravotní 
pojišťovny MVČR. Nejmenší závodníci absol-
vovali dle kategorie jedno až čtyři kolečka 
o délce od 320 do 1 280 metrů. V 11 hodin 
pak odstartoval samotný Škoda FIT půlma-
raton a také štafety 4 � 5 km Pojišťovny 
VZP a také štafety 2 � 10 km Nutrend. Trať 
vedla tradičně přes centrum města, areálem 
Škodovky, Borským parkem a podél řeky 

Radbuzy zpět na náměstí. Poslední závod 
odstartoval v 11.15 a jednalo se o rodinný běh 
Konplan na trati o délce 2,5 km, kterého se 
mohly zúčastnit celé rodiny od nejmenších 
až po nejstarší. Ti, kteří se nezúčastnili běhů, 
si pak mohli vyzkoušet zábavné aktivity  
v rámci doplňkového programu na náměstí. 
A výsledky závodu? Hlavní běh dne – půlma-
raton - vyhrál v mužské kategorii s časem 
1:14 hod. Sebastian Vošvrda a v ženské 
kategorii Kateřina Houfková v čase 1:29 hod. 
Štafetový běh na 2 � 10 km ovládlo duo Spor-
tisimo v čase 1:19 hod. a štafetu 4 � 5 km pak 
čtveřice Runstein s časem 1:25 hod.

Podpora veřejných a sportovních aktivit  
ze strany skupiny Škoda Transportation se  
v jejím domovském regionu zdaleka neome-
zuje jen Škoda FIT půlmaraton. Společnost 
je generálním partnerem HC Škoda Plzeň. 
Mimo to také finančně podporuje dva  
oblíbené multifunkční sportovní areály  
v Plzni – Škoda sport park a Škodaland.  
Tam mohou lidé využít širokou nabídku 
sportovišť, in-line dráhu závodních parame-
trů, 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. Skupina pak podporuje i další 
kluby v regionech, kde aktivně působí.  
To platí například pro hokejový klub Draci 
Pars Šumperk, nebo FC Baník Ostrava. 

„Jo! Já to dal! Hele, takhle šťastnej jsem naposledy byl, když jsem udělal státnice!“  
zní z prostoru cíle a udýchaný, ale rozesmátý a endorfiny nadopovaný běžec objímá  
v cíli kamaráda, který dorazil o pár minut před ním. Ano, i takový obrázek bylo  
možné zaznamenat v cíli letošního Škoda FIT půlmaratonu. 

VÍTE, ŽE?  
Pořadatelé Škoda FIT půlmaratonu 
již zveřejnili termín dalšího, již  
7. ročníku – dnem D bude neděle  
18. září 2022, vše opět vypukne  
v srdci Plzně na náměstí Republiky. 

Tři, dva, jedna, start! 



Měl poslední pokus, jak dobýt vítězství 
mezi svými vrstevníky na populárním 

Škoda FIT půlmaratonu. Tedy mezi těmi, 
jejichž věk je ohraničen padesátkou a šede-
sátkou. A podařilo se, Jiří Procházka ze Škody 
Transportation ve svých 59 letech porazil 
všechny své konkurenty.  „Že se mi povede 
vyhrát kategorii teprve v tom v ročníku, kdy 
naposledy začíná můj věk pětkou, je docela 
úsměvné. Před šesti lety, při premiérovém 
ročníku, jsem obsadil druhé místo a od té 
doby se mi v pořadí lépe nevedlo. Až letos, na 
poslední pokus, to bylo vítězné,“ usmívá se Jiří 
Procházka, jinak disponent Škody Transporta-
tion, zapálený amatérský triatlonista a běžec. 
Přitom dlouhé tratě, jak jsou ty půlmaraton-
ské, nepatří mezi jím vyhledávané. „Mám 
raději kratší závody, kolem desítky,“ přiznává. 

Přestože na dlouhé tratě vitální (skoro)šede-
sátník speciálně netrénuje, jeho výsledky ze 
Škoda FIT půlmaratonu budí respekt. Výjim-
kou totiž nejsou časy pod magickou hranicí 
hodiny a půl. „Moje první účast byla přitom 
paradoxně trošku náhodná. Před prvním 
ročníkem Škoda FIT jsem vyhrál poukaz na 
závod ve firemní soutěži, a trošku jsem váhal, 
zda se zúčastním. Nikdy do té doby jsem 
totiž závodně půlmaraton neběžel,“ říká Jiří 
Procházka. A výsledek nejen jeho samotného 
hodně překvapil – druhé místo ve své věkové 
kategorii a dvanácté celkem. „Škoda FIT mě 
za ty roky přirostl k srdci, takže jsem se od té 
doby snažil nikdy nevynechat, mám tu trať rád 
a samozřejmě navíc je to „náš“, škodovácký 
závod,“ usmívá se Jiří Procházka.

I tohohle milovníka sportu nemile zasáhla 
coronavirová doba. Jako milovník triatlonů 
se totiž najednou musel obejít bez plavec-
kých tréninků. „Triatlonům se věnuji od 
osmdesátých let minulého století, kdy jsme 
s přáteli pořádali na Plzeňsku první závody. 
A najednou se zavřely bazény, přišla spousta 
omezení… Od té doby se i po uvolnění záka-
zů spíš věnuji hlavně běžeckým závodům. 
Nabídka je v poslední době obrovská, běhání 
prožívá ohromný boom, každý týden si 
můžete najít nějaký zajímavý závod. Včetně 
těch terénních, které mě teď baví nejvíc,“ 
svěřuje se Jiří Procházka. Na půlmaraton se 
znakem Škody však určitě ve svém kalendáři 
nezapomene ani pro příští rok. „To budu 
bojovat s šedesátníky, tak uvidíme, jak se 
mi povede v téhle kategorii,“ směje se muž, 
který patří v historii Škoda FIT půlmaratonu 
k jeho nejvýraznějším osobnostem.  
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DO OKRAJŮ PLZNĚ VYJEDOU  
TROLEJBUSY BEZ TROLEJÍ

M ísto autobusu ekologičtější trolejbus. V Plzni začne ode dneška jezdit z centra do okrajových částí Radčice, Křimice a Malesice. Troleje sem 
nevedou, vypomůže bateriový pohon. „Jde o krok správným směrem,“ řekl Právu náměstek plzeňského primátora Michal Vozobule (TOP 09). 

Autobusovou linku 35 nahradila prodloužená trolejbusová „jedenáctka“. 

Bateriové vozy testovali už loni. „Do ovzduší se dostane o 296 tun oxidu uhličitého ročně méně. Dojde k úspoře více než sto tisíc litrů nafty za 
rok, třiceti tisíc kilometrů dopravního výkonu a jednoho vozidla se dvěma směnami řidičů,“ poznamenal Vozobule a dodal: „Díky tomu je možné 
například víkendový interval spojů do Křimic a Malesic zkrátit z devadesáti na šedesát minut a linka 11 bude častěji zajíždět večer k Ústřednímu 
hřbitovu, kde vyrostla nová zástavba.“

V Plzni jezdí 32 bateriových trolejbusů – třeba do Letkova, kam také nevedou troleje – a každým rokem přibývají další v rámci obnovy vozového 
parku. „Není vyloučené, že je nasadíme i na jiné linky v Plzni, příští rok chceme vypracovat příslušný generel,“ sdělil náměstek. Trolejbusy by měly 
výhledově jezdit kupříkladu k lochotínské fakultní nemocnici nebo na sídliště Košutka, Vinice či Sylván. (kráceno)  

Právo, září 2021

Psali o nás

skupina

VYHRÁT MEZI VRSTEVNÍKY  
NA POSLEDNÍ POKUS? ANO!



OČKOVÁNÍ BEZ REGISTRACE
Fakultní nemocnice ve spolupráci  s Plzeňským Prazdrojem otevírá  

v Plzni očkovací místo, kde se mohou nechat očkovat proti onemocnění  
covid-19 zájemci starší 18 let bez předchozí registrace.

Očkovací centrum bez registrace pro širokou veřejnost se nachází  
v prostorách pivovaru Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 64/7, Plzeň. 

Provoz je zajištěn každý čtvrtek a pátek od 14:00–18:00 hodin  
a v sobotu od 10:00–13:00 a 14:00–18:00 hodin. 

Telefonní kontakt v rámci provozní doby: 377 062, 601 691 644  
nebo mail: bezregistrace@fnplzen.cz.

Další informace naleznete na www.fnplzen.cz.


