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Cestující budou vozit bezpečná, komfortní  
a ekologická vozidla
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události

NOVÉ NÍZKOPODLAŽNÍ TROLEJBUSY 
MÍŘÍ Z PLZNĚ DO RUMUNSKA 

VLAKY PRO  
JIŽNÍ MORAVU

N ové trolejbusy pro město Târgu Jiu míří v těchto týdnech  
z plzeňské skupiny Škoda Transportation do jejich nového půso-

biště v Rumunsku. Škodovka pro flotilu celkem 11 nových plně nízko-
podlažních vozů dodává kompletní elektrovýzbroj, zajišťuje finální 
montáž trolejbusů a jejich testování v Plzni. První plně klimatizovaný 
trolejbus pro rumunské Târgu Jiu plzeňská firma expedovala již v září.

„V Rumunsku se nám v posledních letech daří. Celkem bude v Rumun-
sku jezdit více než 170 trolejbusů s výzbrojí ze Škodovky. Vozidla již 
úspěšně slouží v Kluži, Brašově, Temešváru, Galati nebo Baia Mare,“ 
uvedl generální ředitel Škody Electric Bedřich Koukal.

Dvanáctimetrová vozidla pro Târgu Jiu mají bezbariérový přístup  
a nabídnou například i nástupní plošinu pro vozíčkáře, vybaveny jsou 
Wi-Fi, kamerovým systémem a dalšími zařízeními zvyšující pohodlí 
cestu¬jících. Snazší nástup a výstup pasažérů je usnadněn pomocí  
tzv. kneelin¬gu, kdy se trolejbus nakloní až k hraně chodníku.  

Finálním dodavatelem nových trolejbusů pro rumunské zákazníky  
je společnost Solaris.  

Kontrolní den projektu výroby elektrických 
jednotek pro Jihomoravský kraj se nedávno 

odehrál na zkušebním okruhu ve středočeské 
Velimi. Cestujícím mají nové vlaky ze Škodovky 
v budoucnu sloužit na jižní Moravě na hlavních 
linkách Křenovice-Brno-Březová nad Svitavou  
a také Vlkov u Tišnova-Brno-Břeclav.  
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PREZIDENT ŠKODOVKY SE STAL ČLENEM SPRÁVNÍ RADY ZČU

P rezident a předseda představenstva 
Škody Transportation Petr Brzezina se 

nově stal členem Správní rady Západočeské 
univerzity v Plzni. Do funkce jej s účinností  
od 1. října jmenoval ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy Robert Plaga. „Možnost pracovat 
ve správní radě univerzity je pro mě velká čest. 
Věřím, že se budu moci podílet na řadě aktivit, 
které přispějí k rozvoji této významné vysoké 
školy a jejích studentů,” řekl Petr Brzezina. 

Západočeskou univerzitu v Plzni a Škodu 
Transportation pojí mnohaleté partnerství, 
které zahrnuje zejména spolupráci odborníků 
firmy se studenty vysoké školy na inovativních 

výzkumných a vývojových projektech. Společ-
ných aktivit obou institucí je celá řada. V rámci 
trainee programu například řeší studenti pod 
dohledem odborníků konkrétní zadání z praxe, 
obdobně mají studenti možnost zpracovávat 
témata bakalářských, diplomových i dokto-
randských prací, které je poté možné aplikovat 
v reálném prostředí. Mezi nejvýznamnější 
programy spolupráce patří i Design+, který je 
jedinečným multioborovým projektem. „Propo-
jení praxe a akademického vzdělávání je jedním 
z předpokladů kvalitní přípravy budoucích 
odborníků, důležitou inspirací pro jejich další 
rozvoj,“ míní Petr Brzezina.

Ve Správní radě Západočeské univerzity jsou 
zastoupeni představitelé veřejného života, 
profesních komor, organizací zaměstna-
vatelů, představitelé územní samosprávy 
a státní správy a absolventi dané vysoké 
školy. Správní rada veřejné vysoké školy 
vydává předchozí písemný souhlas k právním 
úkonům školy. Po schválení v akademickém 
senátu projednává výroční zprávu o činnosti 
a hospodaření, zprávu o vnitřním hodnocení 
kvality, schvaluje strategický záměr a rozpo-
čet vysoké školy, dává podněty a vyjadřuje 
stanoviska k činnosti vysoké školy apod.  



psali o nás
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Autonomní řízení, chytré antikolizní systémy 
a komfortně vybavené vozy, které dokážou 
komunikovat s cestujícím. Tak se budou podle 
šéfa plzeňské Škoda Transportation Petra 
Brzeziny vyvíjet trendy v hromadné městské 
a železniční dopravě. Největší česká strojí-
renská firma, v jejímž čele stojí poslední čtyři 
roky právě absolvent FSI VUT, má nyní české  
i zahraniční zakázky na několik let dopředu  
a přijímá tisíce nových zaměstnanců.

Jaké nové technologické trendy  
čekají hromadnou dopravu?
Určitě se budou rozvíjet systémy autonomní-
ho řízení. Metro bez řidiče je dnes běžné, velmi 
rychlý bude nástup tohoto typu řízení u auto-
busů a dobře se uplatní i u tramvají. Dalším 
trendem jsou chytré antikolizní a diagnostické 
systémy. Bude se stále zvyšovat komfort 
cestování – vozy budou tišší a mnohem lépe 
vybaveny. V ideálním případě se propojí s celý-
mi městskými systémy, které budou efektivně 
řízeny tak, aby nevznikala zpoždění a doprava 
byla lépe koordinována. Dalším trendem je i 
lepší propojení dopravy a komunikace s cestu-
jícím, lidé tak k dopravnímu prostředku přijdou 
až v okamžiku, kdy přijede, a nemusejí čekat 
15 minut na zastávce.

Vyvíjíte teď ve Škodovce nějaký  
nový stěžejní produkt?
Reagujeme na požadavky trhu v oblasti 
kolejových vozidel i busů. Zaměřujeme se 
na nástup alternativních pohonů, jako jsou 
baterie a vodík. Je těžké specifikovat jeden 
konkrétní produkt, protože musíme na trh 
neustále přicházet s novými technologiemi, 
abychom splnili očekávání tuzemských i 
zahraničních zákazníků – většinou jde o stát-
ní dráhy nebo městské firmy. Náš výzkum 
a vývoj směřuje k tomu, aby byly dopravní 
prostředky Škoda pohodlnější, ekologičtější, 
lehčí a měly nižší spotřebu. A aby splňovaly 
přísnější požadavky na bezpečnost a součas-
ně byly designově atraktivní zvenčí i zevnitř.

Na jakých zakázkách teď pracujete?
Zásobu práce máme na čtyři roky dopředu 
– jde o české i zahraniční klienty. Aktuálně 
máme několik zakázek na dodání vagónů  
a vozidel pro České dráhy, Jihomoravský kraj 
a také na Slovensko, do Lotyšska a Estonska. 
Dále tramvajové projekty pro Plzeň, Brno, 
Ostravu, Mannheim, Bonn, Tampere, Helsinky 

a další. V minulosti jsme měli obrovské zakáz-
ky i pro Prahu, kde jezdí 250 našich tramvají.

Krize související s koronavirovou 
pandemií se tedy segmentu hromadné 
dopravy nedotkla?
Rozhodně to vliv mělo, epidemiologická 
situace a opatření ovlivnily efektivitu našich 
činností, cestování a komunikaci se zákazní-
ky, dodavateli a úřady. Měli jsme v nejhorším 
období až 1 000 lidí na homeo¢cu, masivně 
jsme testovali. Výrazně to ovlivnilo možnosti 

náboru nových lidí a postihlo to dodavatelský 
řetězec. Jako výrobci ale máme hlavně dlou-
hodobé zakázky, teď tedy vyrábíme produkty, 
na které se uzavřely smlouvy před rokem či 
dvěma. Z dlouhodobého hlediska se rozvoj 
městské hromadné či železniční dopravy 
rozhodně nezastaví. Města i příměstské 
oblasti se rozrůstají a stejně tak roste i 
důraz na ekologičtější cestování. Spousta lidí 
nyní přesedla z aut do příměstských vlaků, 
tramvají a trolejbusů, protože je to pohodl-
nější než jezdit do práce autem a trávit čas 
v zácpách. Škoda Transportation navzdory 
krizi ve světě roste a nabíráme zaměstnance 
ve všech lokalitách, kde působíme – v Plzni, 
Ostravě, Šumperku i finském Otanmäki.

Daří se vám nacházet kvalitní  
zaměstnance?
Ano, protože v České republice je mnoho 
šikovných lidi. Musím říct, že úroveň českého 
vysokého školství je velmi dobrá. Potvrzují to 
i globální světové firmy, které u nás zakládají 
pobočky a najímají lidi. Strojírenství tady 
má navíc své místo a tradici. Škodovka teď 
slaví 160leté výročí a já věřím, že Češi to mají 
v genech – jsme prostě strojaři a kutilové. 
Považuji proto za velmi důležité, aby si Česko 
i nadále udrželo kvalitní technické vzdělá-
ní. Jsme v kontaktu se všemi významnými 
technickými univerzitami a vysokými školami 
včetně VUT. Chceme studentům ukázat, že 
obor, který studují, má nejen aktuální dobré 
uplatnění, ale i velmi slibnou budoucnost.

Ve Škodovce pracujete čtvrtým  
rokem. Máte svoji práci rád?
Velmi. Vystudoval jsem na VUT Fakultu 
strojní se zaměřením na energetické  
strojírenství. Po absolvování jsem několik  
let pracoval v První brněnské strojírně, 
později v ABB a Alstom, nejprve jako 
projektant, poté jako ředitel pro projekty, 
a nakonec jsem 10 let působil jako zemský 
prezident pro Českou republiku a Slovensko. 
Když jsem ale před 4 lety dostal nabídku  
jít do Škodovky, velmi mě to potěšilo. 
Škodovku zná každý na světě, je to ambasa-
dor českého strojírenství a pro mě je obrov-
ská satisfakce, že můžu být u jejího růstu  
a posouvat ji dál. Značka Škoda je pro mě  
– a věřím, že i pro každého Čecha se srdcem 
technika – takové české rodinné stříbro,  
na které jsem hrdý.  
zdroj: zvut.cz, kráceno

STROJÍRENSTVÍ MÁ U NÁS TRADICI,  
KUTILSTVÍ MAJÍ ČEŠI V GENECH
Vysoké učení technické v Brně vydává pravidelně rozhovory s úspěšnými absolventy.  
Jedním z nich je Petr Brzezina, prezident a předseda představenstva Škody Transportation. 

„
Značka Škoda je  
pro mě takové české 
rodinné stříbro,  
na které jsem hrdý.
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skupina

„Nový design naší webové prezentace ještě 
více posílí vnímání značky Škoda Transpor-
tation jako jednoho z nejsilnějších hráčů  
v oboru. Zákazník se tak bude lépe orientovat 
v naší široké nabídce produktů, novináři si 
zase najdou jednoduše fotografie, videa či 
nové aktuality ke všemu, na čem pracujeme. 
K tomu všemu slouží sekce Newsroom, kde 
je přehled toho nejnovějšího ze sociálních sítí 
skupiny. Ti nejvěrnější si pak mohou prolisto-
vat naším časopisem Škodovák a dozvědět se 
něco o dění a lidech ze skupiny. V tuto chvíli 
máme čtyři jazykové mutace (čeština, anglič-
tina, němčina a ruština) a již nyní pracujeme 
na finské verzi webu. Do budoucna jsme pak 
připraveni udělat ještě další zahraniční verze, 
a to dle našich byznysových potřeb.“ popisuje 
Milan Kosař, ředitel korporátní komunikace  
a marketingu Škoda Transportation. 

„Naším záměrem bylo odprezentovat Škoda 
Transportation jako silnou skupinu s praxí 
sahající až do dob Rakouského císařství, jež 
hledí vpřed a definuje budoucnost veřejné 
dopravy pro celý svět. Od zdymadel pro 
Suezský průplav až po tramvaje v Helsinkách. 
Klíčová pro nás byla pohodlná orientace 
uživatele, která na tak rozsáhlých webech 
jako je Škoda Transportation často trpí na 

úkor velkého množství informací. Pro maxi-
mální komfort uživatele jsme se rozhodli  
pro navigační levé menu a přehledné rozcest-
níky, pomocí kterých se uživatel snadno 
zorientuje a rychle najde odpověď,” vysvětluje  
Filip Černý, Art Director Brainz Disruptive.  
„Po estetické stránce jsme navázali na  
zavedený brand okřídleného šípu a vložili  
ho do kontextu moderního webdesignu, kde 
se propojuje výrazná typografie, animované 

interakce a vzdušný layout vyprávějící příběh 
Škodovky formou lehce stravitelnou pro 
dnešní uživatele webu,” dodává.

Studio Brainz Disruptive, které patří do  
nezávislé skupiny Brainz Studios, vyhrálo 
tendr počátkem letošního roku. Kromě mateř-
ské společnosti pracuje s novým designem  
a strukturou také 15 dceřiných společností, 
které jsou nyní součástí nového webu.  

SKUPINA ŠKODA TRANSPORTATION  
MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Skupina Škoda Transportation, přední výrobce vozidel pro veřejnou dopravu  
v Evropě, spustila nový design webu skoda.cz od kreativního studia Brainz Disruptive. 
Webové stránky jsou dostupné ve čtyřech jazykových mutacích a slouží k prezentaci  
jak celé skupiny, tak všech dceřiných společností. Škoda Transportation je součástí  
Skupiny PPF.



rozhovor

Co vás přivedlo k tématu historie  
a třeba právě mocnářství? 

Asi okamžik, kdy jsem u své babičky objevil 
dopisy, které posílal její manžel z bojišť první 
světové války. Tenhle osobní motiv byl jedním 
z momentů, proč jsem se začal zajímat  
o historii. Dědeček se bohužel z fronty  
nevrátil. Že padl, to se babička dozvěděla  
až od jednoho z jeho kamarádů a spolubojov-
níků. Oficiální cestou tehdy žádná informace 
nepřišla, stalo se to už na konci války… Začal 
jsem se o tu dobu zajímat, sbírat různé arte-
fakty, dokumenty, spřátelil se s lidmi, kteří 
měli stejný zájem, odtud už byl jen krok do 
klubu vojenské historie.

Z toho prvního impulsu se stal koníček 
na celý život – například vím, že patříte 
mezi sběratele, kteří se mohou pochlubit 
jednou opravdu zajímavou kolekcí, 

totiž unikátní sbírkou pohlednic z doby 
první světové války.   

Nevím, jestli unikátní (úsměv). Ty pohledy 
jsou pro mě velmi zajímavé tím, že kromě 
obrazového materiálu obsahují – samo-
zřejmě ve zkratce – svědectví lidí z doby, 
která je nenávratně pryč. První v dopisech 
jsou samozřejmě pozdravy a vzpomínky na 
nejbližší, rodinu. Tehdejší pošta z fronty 
procházela vojenskou cenzurou, i tak se dá 
vysledovat určitá nálada, nebo to, čím lidé 
žili. Pisatelé z venkova třeba velmi často 
píšou, že myslí na své hospodářství, na to, 
jak je na polích, jak se daří zvířatům, prostě 
je patrná starost o tu rodnou hroudu…   

Vím o vás, že patříte k lidem,  
kteří se snaží připomínat historii  
svým současníkům, a to docela  
zajímavou formou.

Asi máte na mysli aktivity našeho klubu 
vojenské historie, kdy s kolegy pořádáme 
pro veřejnost rekonstrukce slavných bitev 
první světové války. Je to jen pár dní, co jsme 
v Třemošné u Plzně připravili akci zaměře-
nou na bitvu, která se v roce 1917 odehrála 
v Itálii u řeky Isonzo, a která patřila ke 
klíčovým událostem na italské frontě. Právě 
tam padlo mnoho Čechů bojujících v řadách 
slavného 35. pěšího pluku z Plzně. I ty naše 
rekonstrukce bitev jsou určitou připomínkou 
těchto lidí a jejich osudů. 

Co všechno na vašich akcích vlastně 
lidé uvidí? 

Hlavním bodem programu je ale samozřejmě 
právě fragment z vybrané bitvy, kterého se 
účastní desítky, někdy až stovky členů klubů 
vojenské historie v dobových uniformách,  
s dobovými zbraněmi a vybavením. Díky tomu 
si alespoň trochu mohou diváci představit, 
jak vypadaly útoky ze zákopů, obrana pozic, 
ostřelování nepřítele, použití bojových látek 
a mnohé další. K doprovodnému programu 
většinou patří výstava zbraní, výstroje a jiných 
artefaktů armád z první světové války, prohlíd-
ka techniky. A nechybí třeba ani dobová hudba, 
většinou je součástí dne i vystoupení kapely, 
samozřejmě nechybí občerstvení, vojáci i diváci 
bývají žízniví a mají hlad (úsměv). 

V jaké uniformě vidí lidé  
při bitvách vás? 

Kdyby někdo otočil kormidlem času a kouzlem vrátil dobu o sto padesát let zpět,  
většina lidí by se s takovou změnou asi vyrovnávala jen těžko. Škodovák František König 
by se ale cítil jako ryba ve vodě. Tenhle znalec vojenské historie a obdivovatel období 
monarchie je totiž díky svým znalostem o době císaře Františka Josefa I. takříkajíc na 
domácí půdě. A na tu éru nedá dopustit. „Mnohé z věcí, které mezi lidmi tehdy platily,  
by se podle mého názoru hodily i do dnešní doby. Třeba hrdost na rodnou zemi, na místo, 
odkud kdo pochází. A také na práci, kterou dělá,“ říká přesvědčeně František König,  
výrazná osobnost vojenského historického klubu, připomínajícího dějiny slavného  
35. pěšího pluku z Plzně, legendárních Pětatřicátníků. 

LÁSKU K HISTORII  
ODSTARTOVALY DĚDEČKOVY DOPISY  
Z VÁLEČNÉ FRONTY

František König (vlevo)



Samozřejmě rakousko-uherské, jako feld-
webela, tedy rotmistra. Aktivity našeho  
klubu ale sahají mnohem dál, než třeba  
k rekonstrukcím bitev. Snažíme se například 
spolupracovat na akcích, které připomínají 
významné okamžiky historie naší země, 
samozřejmě někdejšího Rakouska-Uherska.  
Dějiny jsou jen jedny a my se snažíme přispívat 
k jejich poznávání a snad se nám to daří. 
Cením si v téhle souvislosti třeba pozvání 
ze strany potomků habsburského rodu, díky 
kterému jsme se mohli zúčastnit zádušní mše 
za Františka Josefa I., která se konala v den 
stého výročí jeho úmrtí ve vídeňské katedrále  
sv. Štěpána. To byla opravdu významná akce  
a velmi nás potěšilo, že jsme mohli být mezi 
přítomnými. Ale to jsem už trošku odbočil…  

Spolupracujete při historických akcích 
zaměřených na rekonstrukce bitev  
s dalšími kluby vojenské historie,  
třeba právě ze zahraničí?

Určitě, máme mezi sebou velmi dobré 
kontakty. Na takových akcích potkáváme 
kolegy Rakušany, Slovince, Němce, Slová-
ky... Pamatuji si, jak jsem jednou v ruském 
Petrohradu, kde jsem byl služebně se 
Škodovkou, potkal v metru staršího muže 
 v ruské uniformě z první světové války.  
Míjeli jsme se v davu lidí a já si říkám, že  
si ho odněkud pamatuji. Slovo dalo slovo  
a já nakonec zjistil, že jsme se před léty 
setkali na vojenské historické akci u nás  
v Čechách, v Náchodě. Svět je malý…   

Sbíráte i jiné materiály spojené  
s vojenskou historií než jen pohlednice, 
co považujete za největší zajímavost? 

Ano, podařilo se mi za ta léta získat celou 
řadu artefaktů nejen z první, ale i ze druhé 
světové války, mnohé z nich jsem poskytl 
jako exponáty na nejrůznější výstavy.  
A konkrétně? Osobně si hodně cením dvojice 
vojenských známek, z nichž jedna patřila 
německému důstojníkovi. Známky sloužily 
k identifikaci vojáků, bylo na nich vyraže-
no jméno, hodnost, příslušnost k danému 
pluku. Pokud voják padl v boji, byl na znám-
ku doplněn datum a místo skonu. 

V době, o které se bavíme, byla už 
výrazným hráčem na poli evropského 
průmyslu plzeňská Škodovka. Takže 
další pojítko k vašemu osobnímu  
vztahu k historii…

Škodovka je samozřejmě obrovský historický 
fenomén a všichni, kdo se zajímají o etapu 
historie, kterou zmiňujeme, tuhle značku 

dobře znají. Pro mě je to navíc osudová firma 
profesně, i když samozřejmě v jiném oboru, 
než je ten zbrojní, který fanoušky vojenské 
historie zajímá nejvíc. 

Jasně, u vás je to obor dopravní.    

A to nepřetržitě už od toho dne, kdy jsem 
v roce 1979 poprvé jako čerstvý škodovák 
prošel bránou podniku v Plzni a zamířil do 
tehdejší „lokomotivky“. Firma od té doby 
samozřejmě prošla obrovskými změna- 
mi, dnešní výrobní záběr jsme si tehdy  
vůbec neuměli představit. Jsem rád, že  
u toho můžu být. Neměnil bych. Já mám pro 
Škodovku jedno svoje heslo a to je: Posadí-
me Evropu na koleje! Vozidla s okřídleným 
šípem ve znaku prostě dnes mohou sloužit 
všude tam, kde koleje vedou, ať už po nich 
jezdí metro, tramvaje, nebo vlaky. Škodovka 

vždy byla světová značka, vyráběla pro celou 
Evropu, a to heslo vlastně mimo jiné vyjad-
řuje přání, aby to tak bylo i v budoucnu.

Vy sám jste se Škodovkou zažil  
mnohé, na co nejraději vzpomínáte? 

Samozřejmě nejdůležitější jsou vždy lidé, 
se kterými pracujete a já za ta léta potkal 
spoustu skvělých kolegů. Ale pokud máte  
na mysli projekty, pak takovou srdeční  
záležitostí byly dodávky metra, kde jsem  
se účastnil i přejímek. Rád vzpomínám třeba 
i na velký kontrakt pro Prahu, dodávky tram-
vají „patnáctek“, tyhle vozy se opravdu staly 
důležitou součástí obrazu našeho hlavního 
města. Ale těch zajímavých zakázek bylo za 
ta léta tolik! A navíc, snad mě jich ještě pár 
čeká (úsměv)…  

František König (vpravo)



skupina

P rvní z 35 kusů nových tramvají Škoda 39T 
slavnostně představili Škoda Transporta-

tion a Dopravní podnik Ostrava (DPO)  
v noční premiéře. Cestující v Ostravě  
se mohou těšit na moderní, bezpečné  
a komfortní vozy.

Nízkopodlažní tramvaje nabídnou kapacitu 
60 míst k sezení a 140 míst k stání. Novinku 
mezi tramvajemi v Ostravě čekají zkušeb-
ní jízdy, ještě v režii výrobce, nejprve bez 
cestujících a následně i s nimi. Jakmile budou 
splněny stanovené podmínky proběhne 
převzetí vozu DPO do běžného provozu.

„Ostravská tramvaj je nejdelší dvoučlánkovou 
tramvají, kterou jsme vyrobili a aplikovali 
jsme na ni hned několik novinek. Výrazně  
se zvýšila pasivní bezpečnost chodců díky 
nově tvarovanému čelu. Cestující ocení 
komfortní a moderní interiér a řidič tramvaje 
zase zcela nové stanoviště. To bylo navrženo  
pro maximální pohodlí a bezpečnost  
a všechny ovládací prvky má přímo po ruce. 
Navíc je skvělé, že si tramvaje pro Ostravu 
vyrobí sami Ostraváci,” řekl Petr Brzezina, 

Prezident skupiny Škoda Transportation.

Nové tramvaje se s výjimkou prvních dvou 
kusů vyráběných v Plzni budou montovat  
v závodě Škoda Ekova v Ostravě.

„Cestující se mají na co těšit. Naše nová 
tramvaj jim nabízí bezpečné, tiché  

a pohodlné cestování na nejvyšší možné 
úrovni. Kamerový systém, klimatizaci, USB 
nabíječky, skloněnou masku s oblými prvky 
navrženou tak, aby nedocházelo ke vtažení 
překážky pod vozidlo. Je 100% nízkopod-
lažní,“ uvádí generální ředitel a předseda 
představenstva DPO Daniel Morys.

Škodovácká vozidla pro Ostravu jsou 100% 
nízkopodlažní tramvaje, vybavené USB porty 
a plně klimatizované, což výrazně přispěje ke 
komfortu cestujících. Maximální provozní rych-
lost činí 80 km/h. Dalšími přednostmi vozidel 
jsou plně otočné podvozky a nízké nápravové 
tlaky, které jsou šetrné ke kolejovému svršku. 
Rychlý nástup a výstup cestujících umožní pět 
dvoukřídlých dveří. Tramvaje rovněž odpovídají 
nejnovějším evropským normám, včetně poža-
davků na nehořlavost použitých materiálů, 
na pevnost skříní vozidel či odolnost skříně 
vozidla proti nárazu. Délka vozu je 26,6 metru, 
maximální výška se spuštěným sběračem  
je 3,6 metru, váha prázdného vozidla je více 
než 36 t, plně obsazeného pak i 56 t. Maska 
vozu je navržena tak, aby svými tvary připomí-
nala nohu těžební věže a odkazovala tak  
na historii Ostravy.

V tuto chvíli má DPO objednáno 35 kusů 
zhruba za 1,7 miliardy korun. Dalších 5 kusů 
je v opci. Po převzetí prvního vozu do ostré-
ho provozu budou další tramvaje Škoda 39T 
nasazovány v pravidelných intervalech.  

TRAMVAJ OD ŠKODY TRANSPORTATION  
SE PŘEDSTAVILA V OSTRAVĚ
Nová tramvaj ze Škody Transportation pro Ostravu dorazila  
do svého budoucího domova, do moravskoslezské metropole.

„
Výrazně se zvýšila  
pasivní bezpečnost 
chodců díky nově  
tvarovanému čelu.
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„Aktuální zakázkou navazujeme na dřívější 
úspěšné projekty, které jsme již se skupi-
nou Hyundai Rotem realizovali. V minulých 
letech šlo například o významnou dodávku 
několika desítek lokomotiv pro Turecko,“ 
uvedl Bedřich Koukal, generální ředitel 
Škoda Electric. Nové lokomotivy se škodo-
váckou elektrovýzbrojí budou v Tanzanii 
sloužit na zhruba 550 kilometrů dlouhé 
nové elektrické trati na lince provozované 
místními drahami TRC mezi přímořským 
přístavem Dar es Sallam a městem Makutu-
pora. Stroje se budou muset vyrovnávat  
s náročnými klimatickými podmínkami  
a velkými rozdíly v nadmořské výšce. 

Projekt pro Tanzanii je pro Škodovku tech-
nicky velmi zajímavý. „Dodávat budeme 
kompletní výzbroj včetně hlavních i pomoc-
ných pohonů, bateriové nabíječe, trakční 
motory, převodovky nebo dvojkolí. Lokomo-
tivy budou na trase jezdit rychlostí až  
160 km/h, což v místních podmínkách před-
stavuje výrazné zrychlení přepravy oproti 
obvyklému standardu,“ upřesňuje Karel 
Majer, ředitel Obchodu Škody Electric. Finál-
ní kompletace lokomotiv se bude odehrá-
vat ve výrobním závodě Hyundai Rotem v 
Changwonu v Jižní Koreji, kam také budou 
směřovat dodávky plzeňské Škodovky. 

Spolupráce na výrobě lokomotiv pro africkou 
zemi je jedním z řady společných projektů 
Škodovky a Hyundai Rotem. Plzeňská firma 
například pro nadnárodní koncern vyráběla 
kompletní výzbroj pro 80 lokomotiv pro 
tureckého zákazníka TCDD, nebo se podílela 

na dodávkách vozidel „lehkého bezpilotního 
metra“ LRV pro jihokorejské město Incheon. 
„Naše aktuální zakázka je pro nás velmi 
významnou referencí – dokazuje, že jsme 
schopni s našimi výrobky uspět v celosvěto-
vém měřítku,“ dodává Bedřich Koukal.  

Tanzanie je stát ve východní Africe. Na jejím území se nachází nejvyšší hora Afriky Kilimandžáro, největší  
africké jezero - Viktoriino, stejně jako nejhlubší jezero kontinentu Tanganika. Země má 61 milionů obyvatel  
(odhad z roku 2021). Obyvatelstvo se skládá z přibližně 120 etnických, jazykových a náboženských skupin a Tanzanie  
je tak nejrozmanitější zemí ve východní Africe. Od roku 1996 je hlavním městem Dodoma, kde se nachází sídlo  
prezidenta, parlament a všechna ministerstva. Bývalé hlavní město Dar es Salaam je největším městem v zemi, 
hlavním přístavem a předním obchodním centrem. Nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství, existuje ale také 
početná muslimská a animistická menšina. Tanzanie vznikla v roce 1964 sloučením dvou původně nezávislých států: 
Tanganiky, ležící u stejnojmenného jezera, a ostrovního Zanzibaru. Název Tanzanie je odvozen z názvů obou zakla-
datelských států. Území má však mnohem delší historii, bylo zde nalezeno mnoho důležitých fosilií, podle nichž 
odborníci rekonstruují nejstarší vývoj lidského druhu a lidských předchůdců. Město Kilwa Kisiwani (dnes na seznamu 
Světového dědictví) bylo perlou středověké východní Afriky a významným centrem obchodu. V letech 1885–1919 bylo 
území německou kolonií pod názvem Německá východní Afrika. Poté se dostalo pod kontrolu Británie. Tanganika 
získala nezávislost na Británii roku 1961, Zanzibar o dva roky později.  

zdroj: wikipedia

SKUPINA ŠKODA SE BUDE PODÍLET  
NA VÝROBĚ LOKOMOTIV PRO TANZANII
Skupina Škoda Transportation se bude významně podílet na výrobě flotily nových lokomotiv  
pro osobní dopravu v africké Tanzanii. Škodovka podepsala s nadnárodním koncernem Hyundai Rotem 
kontrakt na dodávku sedmnácti sad kompletní elektrovýzbroje, které budou tvořit „srdce“ nových  
lokomotiv pro novou železniční linku v Tanzanii. 

Tanzanie
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PŘEDSTAVUJEME SKUPINU PPF

Z ačátkem letošního září televize Nova 
nabídla divákům revoluční novinku na 

poli zpravodajství – nové ultramoderní studio 
určené nejen pro vysílání Televizních novin. 
Tato změna podtrhla kvalitu zpravodajských 
a publicistických pořadů, ale i vybraných 
sportovních přenosů. Na návrhu a realizaci 
moderního a technologicky vyspělého studia 
pracovala spolu s týmem TV Nova světozná-
má architektonická rakouská kancelář Veech 
x Veech. Televizní noviny, Sportovní noviny, 
Počasí, ale i další zpravodajské pořady získaly 
při této příležitosti také nové logo  
a kompletní grafickou výbavu. 

Studio bylo vystavěno na místě předchozího 
zpravodajského studia. Centrem dění zůstal 
kulatý stůl, který je výraznou dominantou. 
Druhá část studia je určena pro sportovní 
relace, počasí a publicistické pořady jako jsou 
Střepiny, Život ve hvězdách nebo Víkend, či 
předzápasová studia Ligy mistrů UEFA. „Vše 
je v souladu se strategickými cíli nejen naší 
společností, ale i celé CME přinášet kvalitní 
obsah a relevantní a důvěryhodné zpravodaj-
ství a být lídrem v inovacích a technologiích 
na televizním trhu. Nové stěny nemají svojí 
délkou v jiných českých televizích obdobu.  
Ve studiu chceme do budoucna využívat 
rozšířenou virtuální realitu v nejnovějším 
technologickém provedení pro analýzy  
a detailnější prezentaci jednotlivých zpráv,“ 
popisuje Kamil Houska, ředitel sekce  

zpravodajství a publicistiky. Design grafiky  
i samotného studia jde ruku v ruce s využi-
tými technologiemi, je moderní a vizuálně 
čistý. Studio i grafická výbava se oprostily  
od některých klasických prvků, chybí  
například tradiční motiv zeměkoule. 

Co dalšího nová koncepce nabízí? Je plná 
nových prvků, diváci například vidí v rámci 
odpočtu Televizních novin živý pohled do 
České republiky. Počasí je čitelnější a divácky 
přívětivější, včetně záběrů ze stovky kamer 
po celé republice. Prostor za moderátory, 
kterému dominuje velká obrazová plocha, 
je nyní čistější a bez zbytečných vizuálních 
vjemů. Zmizely tematické obrázky za zády 
moderátorů, ty teď diváci najdou na zobra-
zovací stěně nalevo. A jedná se výhradně  
o fotografie, nikoliv videa, jak tomu bylo  
v minulosti. Cílem těchto změn je větší čistota, 
přehlednost a upřednostnění moderátora. 
To je současný trend. Dříve bylo populární 
používat projekční stěnu, teď naopak vývoj 
směřuje ke zklidnění. 

TV Nova se dlouhodobě svým zpravodajským 
konceptem snaží přiklonit k serióznosti  
a důvěryhodnosti. Diváci chtějí seriózní zprávy 
a deklarují to i aktuální čísla sledovanosti 
Televizních novin. Rekordním zásahem letoš-
ního roku byla sledovanost dne 11. května,  
kdy si zprávy pustilo 45,40 % diváků u obrazo-
vek v cílové skupině 15–54 let.  

Jedenáctý díl seriálu o našich sesterských společnostech v PPF  
nás zavede do skupiny Nova /2. díl. 

TECHNICKÉ  
ZAJÍMAVOSTI  
NOVÉHO  
ZPRAVODAJSKÉHO 
STUDIA  
•  41 m2 obrazovek ve vysokém  

rozlišení odpovídajícímu 4K (UHD)

•  Přívod video signálu do obrazovek 
(30 optických vláken)

•  Nejnovější verze grafického  
software v Evropě

•  Odbavení jednotlivých scén  
(obrazovek), které je řízeno  
studiovou automatizací

•  LED nasvícení scény, které  
představuje úsporu elektrické  
energie o 80 %

•  Rekordní doba výstavby, a to v době 
pandemických opatřeních

V dalším díle seriálu o skupině Nova 
nahlédneme do zákulisí streamovací 
služby Voyo, která v posledním roce 
raketově roste a to jak ve vývoji,  
tak v počtu předplatitelů.  

skupina
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Čím je pro vás projekt URBI,  
jehož součástí je oceněné obrazové 
ztvárnění tramvaje?

Jde o koncept autonomní tramvaje pro 
Prahu. Jedná se o výsledek mojí diplomové  
práce, ve které přemýšlím nad tím, jak 
mohou nové technologie a autonomní řízení 
v budoucnu ovlivnit podobu prostředků 
hromadné dopravy. Populace zejména ve 
velkých městech poroste a bude nezbytné 
zajistit pohodlnou a dostupnou síť prostřed-
ků MHD jako udržitelnou alternativu 
individuální automobilové dopravy. Praha 
se pyšní rozsáhlou sítí kolejové infrastruk-
tury, což mě dovedlo k volbě konkrétního 
prostředku – tramvaje. 

Flotila malých autonomních tramvají by 
mohla vytvořit dynamický systém, který  
se lépe adaptuje na různé dopravní situace 
či množství cestujících. Vozidlo bez kabiny 
řidiče poskytuje více prostoru pro cestující 
a také lepší výhled na město. Vůz je napá-
jen z baterií, které se dobíjejí v zastávkách. 

Volný prostor na střeše je zaplněn solárními 
články, které mohou pomáhat napájet 
například klimatizaci. Interaktivní infor-
mační obrazovky pomáhají cestujícím lépe 
se orientovat a mít přehled o zastávkách. 
Také vyklápěcí panely s číslem linky nad 
dveřmi zjednoduší orientaci, zejména na 

nástupním ostrůvku, odkud je často nároč-
né rozeznat číslo tramvaje. Výrazné přední 
světlo tvoří charakteristický rys vozidla  
a také vizuálně komunikuje s kolemjdoucími. 
Projekt vznikl ve spolupráci se společností 
Škoda Transportation.  

ŠKODA USPĚLA  
V CZECH INDUSTRY CHALLENGE 

OTÁZKA PRO OCENĚNÉHO TVŮRCE  
TOMÁŠE CHLUDILA

V letošním roce proběhl již třetí ročník celorepublikové iniciativy Czech Industry Challenge (CICH), která  
oceňuje a podporuje firmy v rozmanitých odvětvích českého průmyslu. Škoda Transportation sklidila 
úspěch rovnou ve dvou kategoriích. A to v oblasti Průmyslová fotografie, kde ve druhé odvětvové skupině 
obsadil druhé místo obrazový počin od Tomáše Chludila, současného škodováckého designera kolejových 
vozidel. Dalším úspěchem je třetí místo v kategorii Netradiční interní komunikace. Zde byla plzeňská  
společnost ohodnocena za používání holografických brýlí ve firemní komunikaci. Za tento inovativní  
posun v komunikaci získala firma dokonce mimořádnou pochvalu. 

Tomáš Chludil
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rozhovor

ŠKOLA I FIRMA, TEORIE I PRAXE.  
FUNGUJE TO!

Škoda Transportation obhájila postavení 
mezi nejžádanějšími zaměstnavateli  

u studentů technických oborů. Skvělý výsledek 
vyplývající z průzkumu mezi vysokoškoláky  
zní, že pro mladé Čechy je plzeňská strojírenská 
skupina mezi desítkou nejatraktivnějších firem 
v tuzemsku. „V obrovské konkurenci nejen 
domácích firem, ale i mezinárodních korporací 
se v žebříčku umisťujme velmi vysoko. To je 
pro nás velké zadostiučinění, ale také obrovský 
závazek, abychom očekávání studentů naplnili 
a umožnili jim podílet se na zajímavých projek-
tech a nabídli přátelské pracovní prostředí.  
To jsou totiž jedny z hlavních „benefitů“, které 
při výběru zaměstnavatele mladí lidé preferují,“ 
sděluje viceprezident Lidských zdrojů Škody 
Transportation Lumír Tesař. 

V minulých měsících vám ale zřejmě  
ubyla řada cest, jak můžete se studenty 
běžně komunikovat…

Narážíte na covidovou situaci, kvůli které 
se od základů změnily možnosti, které pro 
spolupráci se studenty Škodovka úspěšně 
využívala. Tady ale musím ocenit skvělou 
práci mých kolegů z HR oddělení napříč 
celou skupinou. Díky jejich nasazení jsme se 
poměrně rychle přeorientovali na „distanční“ 
kontakt a převedli řadu činností do on-line 
prostředí. A věřte, studenti si mezi sebou 
řeknou, kdo pro ně dělá zajímavé věci  
naplno, i když je doba složitá (úsměv)…

Například? 

Podařilo se nám udržet v běhu projekty, které 
jsou pro studenty klíčové. A to nejen ty klasic-
ky „personalistické“. Příkladem může být 
náš trainee program, v rámci kterého během 
několika semestrálních bloků vysokoškoláci 
pracují na reálných projektech ze škodovácké-
ho výzkumu a vývoje. Konzultace a další věci 
přešly na on-line bázi, úžasné bylo, že naši 
mentoři z řad škodováckých specialistů si  
i v té nesmírně složité době našli čas na 
vedení studentů a jejich činností. Toho si moc 
vážím. Zdaleka ne každá firma v té složité 
době našla sílu pracovat na podobných projek-
tech, protože přímo nesouvisely se základním 
předmětem činnosti. Stejně jako trainee 
program běžely dál například Ceny Emila 

Škody, prestižní soutěž diplomových prací. 
Jen místo slavnostního večera spojeného s 
vyhlášením výsledků jsme předávali ocenění 
prostřednictvím Teams (úsměv). 

Takže Škodovka zůstala studentům  
tak blízko, jak jen to bylo možné? 
Snažili jsme se o to, dalším příkladem může 
být náš program S@P – tradiční projekt pro 
studenty na středních školách. Ani covid ho 
nezastavil, vše probíhalo v on-line prostředí  
až ke zdárnému finále a zakončení.

Standardní není ani teď, kdy si povídáme,  
vždyť podzim byl třeba již několik let 
tradičně ve znamení velkého neformálního  
setkání Škodovky se studenty ZČU.
Jistě, koronavirová opatření bohužel neumožňují 
konání mnoha významných akcí. To je případ 
akce, kterou jste zmínil a která je mezi studenty 
velmi oblíbená. Příkladem může být situace po 
zrušení veletrhů pracovních příležitostí minulý 
rok na jaře – tehdy se studentské spolky doká-
zaly skvěle přizpůsobit a přišli s verzí online 
veletrhu. Někteří vytvořili vlastní komunikační 
platformu, jiní zase využili již existující řešení, 
každopádně veletrhy probíhaly ve virtuálních 
místnostech, kde jsme se se studeny setkáva-
li přes chat nebo prostřednictvím komunikace 
přes web kameru. A takových „náhradních“ 
aktivit, které však zachovávaly smysl našeho 
spojení se studenty, byla celá řada.  

Všechno před třemi lety odstartovala 
přednáška zástupců Škody Pars na Vysoké 
škole báňské, kde Adam Krňávek studuje 
obor Strojírenská technologie. Škodováci ze 
šumperské firmy tehdy představili studen-
tům atraktivní možnosti spolupráce už 
během univerzitních studií. A právě tenhle 
okamžik rozhodl o budoucí profesní dráze 
mladého technika. „Co jsem slyšel, prostě 
dávalo smysl – možnost praxe, nabídka 

zúčastnit se trainee programu, stipendijního 
programu, to všechno mě přesvědčilo, že 
„začít si“ se Škodovkou už během školy mi 
může přinést hodně zkušeností, ke kterým 
bych se jinak třeba vůbec nedostal. Spojit 
školu s prací ve firmě se mi zdálo jako ideální 
spojení, prostě praxe i teorie najednou.  
A funguje to, všem studentům bych mohl  
jen doporučit,“ říká Adam Krňávek. „Navíc 
jsem si tehdy řekl, že zaměření Škody na vývoj 

a výrobu pro ekologickou hromadnou dopravu, 
to je směr, který určitě čeká velká budouc-
nost,“ vysvětluje student další motivaci, která 
ho přivedla do světa okřídleného šípu. 

ÚSPĚCH ŠKODOVKY  
MEZI VYSOKOŠKOLÁKY?
STUDENTI SI ŘEKNOU,  
KTERÁ FIRMA SE SNAŽÍ! Lumír Tesař

Adam Krňávek
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ŠKODA PŘEDALA NA SLOVENSKU 
KOMPLETNÍ FLOTILU NOVÝCH VLAKŮ 

První dodané jednotky slouží na tratích, kde 
je provozuje slovenský státní dopravce, už  
od loňského roku. „Těší mě, že jsme doda-
vatelem ekologických vlaků, které pomáhají 
výrazně zvyšovat komfort a bezpečnost 
dopravy na slovenské železnici. Vždyť právě 
země našich východních sousedů je pro nás 
dlouhodobě klíčový obchodní partner – dodá-
váme nejen vozidla pro tamní železnici, ale 
pro slovenské města i tramvaje či trolejbusy,“ 
uvedl předseda představenstva a Prezident 
skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina. 

„Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, 
abychom nové jednotky uvedli do provozu 
co nejdříve a poskytli cestujícím pohodlnější 
služby. Dodávka moderních vlaků, které jezdí 
i ve světě, byla úspěšně dokončena a nové 
jednotky představují obrovský skok v kvalitě 
cestování v regionu. Jsem přesvědčen, že 

bude zachována nejvyšší kvalita, protože 
jsme v rámci výběrového řízení stanovi-
li náročná smluvní kritéria pro kontrolu 
kvality a dostupnosti vozidel. Už se těším na 
předání prvních Panterů na tratě východního 
Slovenska,” uvedl Roman Koreň, předseda 
představenstva a generální ředitel ZSSK.   

Flotila nových elektrických jednotek vznikala 
za úzké slovensko-české spolupráce,  
na jejich výrobě Škoda Transportation praco-
vala v těsné součinnosti se společností  

ŽOS Trnava. "Chtěl bych vyzdvihnout zejmé-
na práci pracovních skupin vedených projek-
tovými manažery na obou stranách, ŽOS 
Trnava a Škoda Transportation, kteří měli 
velkou zásluhu nejen na úspěšném dokonče-
ní projektu, ale také na jeho urychlení  
o celých osm měsíců. Díky tomu náš zákazník, 
společnost Železničná spoločnosť Slovensko, 
uvedl všechny elektrické jednotky do provozu 
s předstihem," uvedl Miloš Kyselica, generál-
ní ředitel ŽOS Trnava .  

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) převzala poslední z flotily 25 nízkopodlažních  
elektrických jednotek, které pro ni vyrábělo sdružení Škoda Transportation a ŽOS Trnava.  
Vlaky, které jsou určeny pro provoz v Žilinském, Trenčínském a Prešovském kraji, předali  
zástupci výrobce na slavnostním setkání ve slovenských Vrútkách. 

Předání se zúčastnili (zleva):  
Ľuboša Ďuriča, ředitel odboru projektů  

dopravní infrastruktury Ministerstva dopravy  
a výstavby SR, Roman Koreň, předseda  

představenstva a generální ředitel ZSSK,  
Petr Brzezina, předseda představenstva  

a Prezident skupiny Škoda Transportation  
a Miloš Kyselica, generální ředitel ŽOS Trnava.

Adam zdůrazňuje, že ho lákal i fakt, že 
šumperská firma v rámci spolupráce studen-
tům nabízí i profesní uplatnění po skončení 
studií. „Přišlo mi to jako ideální start – když 
poznáte prostředí společnosti, lidi v ní, pak 
samozřejmě máte mnohem snazší přechod 
ze školy do zaměstnání. Víte, že nejdete do 
cizího prostředí,“ sděluje Adam Krňávek  
a míní, že výhody má tenhle stav i pro firmu 
samotnou. „Podnik zase nenabírá člověka  
z ulice, který neví nic o dění ve firmě a musí  
se všechno učit od nuly.“

Během školy se mladý technik, který aktuálně 
studuje už v pátém závěrečném ročníku a ve 
spolupráci se Škodovkou dělá i na tématu své 
diplomky, seznámil s překvapivě velkou částí 
Škody Pars. „Už v rámci trainee programu 
jsme absolvovali kolečko, které nám ukázalo 
práci v různých odděleních. Během různých 
praxí a brigád jsem se pak dostal k lidem 
z mnoha úseků i z výroby a jejich vstřícný 
přístup a vůbec pestrost práce mě moc baví. 
Navíc šumperská firma má velmi zajímavý 
záběr, o to víc to platí o celé skupině Škoda. 

Že můžeme spolupracovat na projektech  
v rámci velké strojírenské skupiny, za kterou 
navíc stojí PPF, je určitě v českých poměrech 
docela jedinečné,“ přesvědčivě tvrdí student. 

Škoda Pars přitom není jediná strojírenská 
firma, kterou Adam Krňávek během studia 
poznal. „Mám určité srovnání a dnes jsem 
rád, že jsem zvolil právě tuhle značku 
 a pro dopravní obor zaměřený na železnici  
a veřejnou dopravu. Rozhodl jsem se správ-
ně. Jen doufám, že to stejně vnímají i lidé 
kolem mě,“ usmívá se Adam Krňávek.  
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P ro obě výročí vznikly nové knihy, které byly krátce po poledni 
slavnostně pokřtěny. Na akci, které přálo i podzimní počasí, 

se přišlo během osmi hodin podívat celkem 4300 návštěvníků, 
pro které byl připraven bohatý program. „DEPO2015 navštívilo více 
fanoušků, než jsme očekávali. Děkuji všem, kteří se zajímají  
o trolejbusy a akce se zúčastnili. Myslím, že Plzeň může být pyšná na 
to, jakou má v tomto ohledu historii,“ řekl Bedřich Koukal, generální 
ředitel společnosti Škoda Electric. Ten připomněl, že vedle témat 
spojených s historií tohoto druhu dopravy se mohli návštěvníci 

dozvědět mnohé i o nejmodernějších výrobcích Škodovky a jejích 
plánech do budoucna. „Přestože se akce věnovala historii, u nás ve 
Škoda Electric se díváme hlavně dopředu a pracujeme na mnoha 
inovacích, které přispějí k udržitelnosti veřejné dopravy  
a zároveň zpříjemní každodenní cestování,“ doplňuje Bedřich Koukal.

Dvojité oslavy výročí trolejbusů nabídly návštěvníkům opravdu atrak-
tivní program. Mezi ty hlavní taháky celé akce patřilo slavnostní před-
stavení nových knih, jejichž tématika byla náplní akce opravdu blízká.  
Tou první byla výpravná publikace 85 let výroby trolejbusů Škoda od 
Jiřího Šplíchala a kolektivu, mapující dějiny produkce populárních vozů 
ještě populárnější české značky s okřídleným šípem. Druhou pak byla 
kniha nazvaná 80 let Plzeň trolejbusová, kterou napsal Jiří Kohout  
a kolektiv. Ta zase přináší množství dosud nepublikovaných informací  
i kvalitních fotografií o trolejbusové dopravě v Plzni, druhém městě  
v tuzemsku, kde historicky trolejbusy začaly jezdit. 

Obrovské pozornosti návštěvníků se v den akce těšila šestnácka 
vystavených trolejbusů. Mezi exponáty byly nejen trolejbusy Škoda, 
které jezdily v tuzemských městech, ale i třeba model 14TrE, přivezený 
fanoušky ze San Francisca, nebo replika trolejbusu Pressburg 1909. 
V samotném depu pak čekaly návštěvníky přednášky k současnosti 
i budoucnosti elektrické dopravy, výstava pohonů, trakčních motorů, 
sběračů či diagnostických systémů ze Škodovky a mnoho dalšího.

V rámci akce si samozřejmě příchozí mohli užít i nostalgické jízdy – do 
města vyjížděla hned pětice historických vozů. Okružní jízdy vedly přes 
Doubravku a kopírovaly tak trasu první trolejbusové linky ve městě.  

„Lucko podívej – na cestě do školy jsme 
nejradši seděli tady vzadu, to bylo s kamarády 
naše místo,“ ukazuje děda své vnučce ty úplně 
poslední sedačky v interiéru dnes už historic-
kého trolejbusu. „A když bylo obsazeno, tak to 
jsme radši stáli než sedět někde jinde,“ vzpo-
míná s úsměvem a trochou nostalgie v hlase. 
Je pár hodin po poledni, první říjnový víkend 
a v plzeňském areálu DEPO2015 je v plném 

proudu oslava dvojice plzeňských trolejbuso-
vých výročí. Plocha, na které stojí živé dějiny 
plzeňské Škodovky – totiž historické vozy  
z produkce firmy – patří k těm nejvyhledáva-
nějším. „Tenhle trolejbus jezdil v Americe, do 
Čech ho zpátky přivezli lodí, četl jsem o tom, 
víš?“ zasvěceně poučuje svého vrstevníka asi 
desetiletý klučina a vede kamaráda ke žluté-
mu trolejbusu stojícímu v řadě vystavených 

vozů. Právě nablýskané stroje byly zářivými 
hvězdami programu, atraktivních bodů však 
nabídla prosluněná sobota v areálu plzeňské-
ho depa mnohem více. „Kolik jsem zodpověděl 
dotazů? Stovky určitě!“ hlásí s úsměvem 
Martin Pavelec, který jako škodovácký 
odborník vládne expozici, kde firma vystavuje 
klíčové části technického vybavení trolejbusů. 
Výstava, kde je možné vidět třeba měniče  

OSLAVY VÝROČÍ  
TROLEJBUSŮ V PLZNI  
SI UŽILY TISÍCE LIDÍ!

TADY JSEM SEDÁVAL, VZPOMÍNÁ PAMĚTNÍK

Více než čtyři tisíce návštěvníků přilákaly oslavy trolejbu-
sových výročí, které první říjnovou sobotu hostilo plzeňské 
DEPO2015. Důvod? Právě letos totiž slaví skupina Škoda  
Transportation již 85 let od zahájení výroby trolejbusů  
a město Plzeň pak 80 let od zahájení jejich provozu. 
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či trolejbusové sběrače, dává nahlédnout pod 
pokličku nejmodernější výroby ve Škodovce. 
„Jsem až překvapený, jak pestré je tady dnes 
spektrum návštěvníků. Vedle zapálených 
nadšenců do veřejné dopravy spousta rodičů 
s dětmi, také hodně mladých lidí, ale přichází 
i starší, kteří si chtějí zavzpomínat, prarodiče, 
co vnoučatům ukazují, kterým že trolejbusem 
kdysi jezdili... A já jsem rád, že opravdu hodně 

lidí přišlo i proto, že je zajímají moderní trendy, 
ti se ptají třeba na to, jak může vypadat další 
vývoj vozidel, co nového je možné ještě  
vymyslet,“ líčí Martin Pavelec.

O pár metrů dál se v té samé době sešli 
návštěvníci na jedné z řady přednášek 
věnovaných historii i budoucnosti veřejné 
dopravy. Diváci právě odměňují poteskem 

autora knihy 85 let výroby trolejbusů Škoda 
Jiřího Šplíchala, jinak servisního specialistu 
Škody Electric.

První říjnový víkend prostě nabídl každému 
něco. Odborníkům, fanouškům dopravy 
i těm, pro které jsou trolejbusy třeba jen 
krásná a zajímavá součást západočeské 
metropole.  
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Vyberte si své  
nové kolegy sami  
a získejte odměnu

Skupina Škoda Transportation

Znáte někoho,  
kdo by se hodil do vaší party?
Dejte mu doporučení  
a my vám dáme bonus. 

Rosteme a potřebujeme  
více nových, šikovných zaměstnanců  
do výroby napříč skupinou.

Co nabízíme kromě výplaty všem zaměstnancům? 
Bonusy, odměny, smlouvu na dobu neurčitou,  
odborná školení nebo příspěvek na stravu, volný čas,  
na penzijní pojištění a mnoho dalšího!

Informace o pozicích, systému odměn a jejich výši  
najdete vždy na personálním oddělení. 


