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události

PLZEŇANY VOZÍ NOVÉ BATERIOVÉ  
TROLEJBUSY ZE ŠKODY 

BUDAPEŠŤ BUDE MÍT UŽ PŘES  
100 TROLEJBUSŮ OD ŠKODOVKY

Cestující v Plzni začaly vozit další nové trolejbusy s bateriovým  
pohonem od skupiny Škoda Transportation. Plzeňské městské 
dopravní podniky nedávno převzaly první kusy z celkem osmi moder-
ních ekologických vozidel, které mohou jezdit i mimo tradiční trolej-
busové linky. Plzeňský dopravce celkem získá čtyři dvanáctimetrové 
trolejbusy typu Škoda 26Tr a čtyři kloubové trolejbusy typu Škoda 
27Tr. Vozy budou dodány na základě dříve uzavřených rámcových 
smluv. Bateriový pohon se konkrétně v Plzni využívá například při 
dopravní obsluze okrajových částí města či nákupních center. „Řidič 
v takovém případě přepne na bateriový pohon a může takto ve stan-
dardním režimu ujet i několik kilometrů,“ vysvětluje Oldřich Husa, 
projektový manažer Škody Electric. Zajímavostí je, že u kloubových 
vozidel je využit inovovaný systém otevírání druhých dveří vně vozu. 
„Tato novinka přispěje ke zvětšení nástupního a výstupního prostoru  
a ocení ji zejména cestující s kočárkem a cestující na vozíku,“ dodává 
Oldřich Husa. 

Zájem o moderní škodovácké trolejbusy s bateriemi v poslední době 
roste, dopravce láká zejména velká flexibilita vozidel, které mohou 
využívat k přepravě cestujících po trasách bez trolejového vedení. 
Vozy se škodováckým řešením slouží například ve Španělsku, Itálii, 
Maďarsku nebo Švédsku. „Oblíbené jsou takové vozy i u nás v České 

republice, ostatně opakovaná dodávka těchto vozidel pro západo-
českou metropoli to jen potvrzuje,“ říká Oldřich Husa, projektový 
manažer Škody Electric.  

Maďarské hlavní město Budapešť bude mít kompletní flotilu 
nových moderních trolejbusů s bateriovým pohonem. Přes 100 
vozů vyrábí skupina Škoda Transportation v konsorciu se společ-
ností Solaris. Díky nově uzavřené objednávce totiž posílí veřejnou 
dopravu v metropoli nad Dunajem dalších 48 nových ekologických 
vozidel. Trolejbusy se přidají k již dodaným šesti desítkám trolej-
busů z rámcové smlouvy, kterou maďarský zákazník podepsal 

s konsorciem v roce 2014. Po ukončení projektu bude tedy v Budapešti 
v provozu 108 trolejbusů dodávaných z Plzně. 

„Maďarsko patří k našim tradičním exportním teritoriím, v Budapešti 
jezdí nejen trolejbusy, ale i metro s pohony vyrobenými ve Škodovce. 
Trolejbusy jsme pak dodávali i do dalších měst – Szegedu a Debrecínu 
– a ve městě Miskolc zase slouží škodovácké tramvaje,“ sděluje  
Petr Brzezina, Prezident skupiny Škoda Transportation.

Budapešť v rámci nově uzavřeného kontraktu získá 12 dvanáctime-
trových vozů a 36 velkokapacitních osmnáctimetrových kloubových 
trolejbusů. Vozidla z nové flotily, které Škoda vyrábí v konsorciu  
se společností Solaris, budou na nejnovější platformě karoserie  
vybavena bateriemi pro jízdu nezávislou na trakčním vedení. Řidič  
v takovém případě přepne na bateriový pohon a může tak jet i režimu 
jet i několik kilometrů. „Baterie se dobíjejí během jízdy na troleji  
a v kombinaci s trolejovým napájením to zajišťuje velkou flexibilitu 
v nasazování trolejbusů,“ vysvětluje Pavel Kuch, vedoucí obchodního 
úseku společnosti Škoda Electric. 

Samozřejmou součástí vozidel je také kamerový systém, který 
zajištuje větší bezpečnost cestujících. „Zajímavým prvkem výbavy 
trolejbusů je i speciální systém, který počítá váhu cestujících,  
z čehož se vyvozuje počet přepravených osob. Díky tomu lze také 
zjistit, kdy a kde cestující nastupují a vystupují. Systém tak slouží 
pro optimální plánování trolejbusových linek a snižování nákladů,“ 
říká Pavel Kuch.   
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„Každý den pracujeme na zlepšování našich 
produktů a investujeme i do vývoje dalších. 
Nový model elektrobusu Škoda E’CITY je toho 
jasným důkazem a jsem velmi rád, že první 
město, kde bude jezdit je právě Praha.  
Bezemisní vozidla jsou klíčovou součástí 
moderní dopravy a pomáhají snižovat nejen 
uhlíkovou stopu, ale také provozní náklady 
dopravce. Mnoho výhod poskytne náš elek-
trobus i cestujícím. Ti jistě ocení komfortní 
výbavu – například celovozovou klimatizaci, 
pohodlná sedadla, sofistikovaný informační 
systém a také tichou jízdu. Díky systému 
oportunního dobíjení se bude přes den baterie 
doplňovat ze stávající trakční infrastruktury  
a poté přes noc dojde k pomalému nabíjení  

a balancování baterie,“ říká Petr Brzezina, 
Prezident skupiny Škoda Transportation. 

„Slíbili jsme, že do roku 2024 bude v Praze 
o pětinu méně emisí, do roku 2030 bude 
třetina autobusů poháněná elektrickým 
pohonem a jedním z kroků je nákup nových 
elektrobusů. Mým cílem je, aby DPP byl vlaj-
kovou lodí mezi dopravními podniky v České 
republice a využíval moderní technologie  
21. století. Praha se stane městem, ve kterém 
autobusové výkony v rámci MHD budou 
běžně zajišťovat tichá, bezemisní vozidla 
na alternativní paliva a nákupem prvních 
elektrobusů pro pražskou MHD přispíváme 
k naplňování Klimatického závazku Prahy. 
Snižujeme v Praze hluk z dopravy, přispíváme 

DPP A ŠKODA TRANSPORTATION  
PŘEDSTAVILY NOVÝ ELEKTROBUS  
PRO PRAHU

„
Nákupem nových  
elektrobusů DPP  
naplňuje klimatický 
závazek a klimatický 
plán Prahy

Nový elektrobus Škoda E’CITY byl představen na 10. ročníku středoevropského  
veletrhu CZECHBUS. Jedná se o zbrusu nový model elektrobusu z dílny skupiny Škoda  
Transportation. Praha tak bude prvním městem, kde bude jezdit tento moderní a ekologický  
elektrobus, který neprodukuje emise oxidu uhličitého a dalších škodlivých látek, čímž  
přispívá k čistějšímu ovzduší a harmoničtějšímu životnímu prostředí ve městě a Dopravní 
podnik hl. m. Prahy (DPP) jeho prvním provozovatelem. DPP si objednal flotilu celkem  
14 vozidel a plánuje je nasazovat především na linky č. 154 a 213. 



k čistějšímu vzduchu, který dýcháme  
a celkově zlepšujeme životní prostředí. Chci, 
aby byla Praha přívětivým místem pro život 
a autobusová flotila DPP tomu půjde napro-
ti,“ vysvětluje Adam Scheinherr, náměstek 
primátora Prahy pro oblast dopravy a před-
seda dozorčí rady DPP. 

„Nákupem nových elektrobusů DPP 
naplňuje nejen svoji strategii a koncepci 
obnovy vozového parku autobusů s využitím 
alternativních paliv, ale zároveň klimatický 
závazek a klimatický plán hl. m. Prahy. Je 
to současně nákup první flotily vlastních 
elektrobusů po několikaletém testování  
a pilotním provozu různých typů elektrobu-
sů, které jsme měli pouze pronajaté. Díky 
tomu jsme si vyzkoušeli různé technologie 
a získali cenné informace. Zavádění plně 

bezemisních vozidel však nepředstavuje jen 
samotný nákup těchto vozidel. Nezbytné 
pro jejich provoz je rovněž vybudování souvi-
sející napájecí a nabíjecí infrastruktury, což 
je náročný proces, který mimo jiné zahrnuje 
majetkové vypořádání pozemků, územní  
a stavební řízení a samotný proces výstavby 
a instalace technologie včetně hledání vhod-
ných technických řešení. I proto jsem rád, 
že se termíny na všech stranách daří držet 
a dnes můžeme veřejnosti představit první 
elektrobus DPP standardní 12metrové délky. 
Provozně jsme připraveni, pevně věřím, že 
do konce letošního roku si budeme moci 
převzít první vozidlo a první cestující se  
s ním svezou po Novém roce. Zbylých  
13 vozidel pak očekáváme v průběhu února 
příštího roku,“ doplňuje Petr Witowski, před-
seda představenstva a generální ředitel DPP.

„Jedná se o první dodávku elektrobusů, 
kterou realizujeme ve spolupráci s naší  
sesterskou společnosti Temsa, která byla  
v tomto případě našim subdodavatelem.  
Pro existující řešení, které používá naše 
sesterská společnost pro vlastní vozidla, 
jsme na základě poznatků z předchozích 
společných projektů navrhli specifické úpravy. 
V Turecku tak proběhla výroba karosérie 
na základě naší specifikace. K tomu jsme 
přidali to nejlepší z naší výroby – kompletní 
elektrovýzbroj včetně baterií a pantografu 
– celou montáž a kompletní zkoušky vozu 
zajistili v naší plzeňské továrně. Díky této 
spolupráci vznikl ideální dopravní prostředek 
pro městskou hromadnou dopravu,“ popisuje 
Zdeněk Majer, Senior Viceprezident pro 
Obchod skupiny Škoda Transportation.  
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Nový elektrobus Škoda E’CITY pro DPP je typu Standard (Sd) pro městské 
linky, má délku 12 metrů a jeho konstrukční rychlost je 80 km/h. Jeho 
vnější lak je v novém barevném stylu vozidel Pražské integrované dopravy 
(PID) a svou technickou specifikací splňuje nové standardy kvality PID.  
E’CITY je plně nízkopodlažní bezemisní bateriové vozidlo, které má na 
jedno nabití garantovaný dojezd více než 100 kilometrů po celou dobu  
navržené životnosti baterií včetně vytápění nebo chlazeni interiéru. 
Nabíjecí výkon je až 150 kW a nabíjení probíhá pomocí dvoupólového 
pantografu umístěného na vozidle a on-board galvanicky izolovaného 

nabíječe přímo ze sítě 600 V/750 V DC. Je také možné využít možnost 
nabíjení plug-in přes noc v depu ze zásuvky. Klimatizace i vytápění  
jsou také řešeny čistě elektricky. Kabina řidiče je z důvodu vyšších  
bezpečnostních požadavků uzavřena. Samozřejmostí je prostor  
pro dva kočárky nebo vozíčkáře, a také místa vyhrazená pro osoby  
se sníženou schopností pohybu. Elektrobus je vybaven moderním  
informačním a odbavovacím systémem včetně automatického počítání 
cestujících a zařízení pro nevidomé. Nechybí ani kamerový systém  
pro bezpečnost cestujících.

Skupina Škoda Transportation byla v listopadu součástí české delegace na veletrhu  
v železničního průmyslu v Istanbulu – přehlídka kolejových vozidel, infrastruktury  
a logistiky Eurasia Rail je tradičně dobrou příležitostí k navázání nových obchodních 
kontaktů v této oblasti.

skupina

Skvělou tečku za účastí Škody Transportation napsali  
organizátoři prestižního veletrhu Czechbus. Ti totiž vyhlásili 
expozici ŠKODA SMART CITY jako nejlepší veletržní stánek  
v kategorii nad 100 m².

SEZNAMTE SE: ELEKTROBUS ŠKODA E'CITY

ŠKODOVKA SE ZÚČASTILA  
VELETRHU EURASIA RAIL



rozhovor

 „Musíte se soustředit, „číst“ přírodu, 
přizpůsobit se měnícím se podmínkám. 
Tam nahoře se úplně oprostíte od běžných 
starostí a problémů, i to je jedno z kouzel 
leteckého sportu,“ říká Libor Babák, zkušený 
pilot a jinak výrobní ředitel ostravské společ-
nosti Škoda Vagonka, který láskou k létání 
„nakazil“ i svoji rodinu včetně syna, dnes 
pilota Boeingu 737. Sám Libor Babák před 
několika lety kokpit kluzáku opustil a svoji 
energii a lásku k létání nasměroval jinam – 
podpora lidí kolem něj jej vynesla do křesla 
šéfa domácího, tedy břeclavského aeroklu-
bu. A Libor Babák zásadně otočil kormidlem. 
Spolu s kolegy „otevřel“ aeroklub světu  
a dnes tahle organizace stojí za atraktivními  
akcemi, které dokážou nadchnout a na  
letiště přivést tisíce lidí. 

Kde je pro vás to kouzlo létání 
na kluzáku? 

Asi fakt, že v kluzáku jste zcela zásadním 
způsobem odkázán na vlastní schopnosti. 
Bezmotorové létání je totiž velmi specifická 
disciplína, jde o to uletět co největší vzdále-

nost za co nejkratší čas, jen díky plachtění. 
Typickým omylem laiků je představa, že 
kluzák se nechá letadlem vytáhnout do 
výšky a pak postupně pomalu klesá až  
k okamžiku přistání. Věc se má úplně jinak.

Takže? 

Zkušený pilot kluzáku totiž umí nacházet 
a využívat stoupavé vzdušné proudy, díky 
nimž může jeho letadlo znovu a znovu  
nabírat výšku, a tak urazit na jeden zátah  
i mnoho set kilometrů. Proto zdůrazňuji, jak 
důležité jsou zkušenosti a znalosti pilota.  
I když nemá k dispozici motor, který by jeho 
letadlo „táhnul“, může díky čtení a správ-
nému využívání přírodních jevů a podmínek 
vydržet ve vzduchu opravdu velmi dlouhou 
dobu, já sám mám za sebou řadu přeletů 
a letů delších než pět hodin. Čtete oblaka, 
krajinu, sledujete profil terénu, zároveň 
meteorologické podmínky… Mezi piloty 
platí, že lety kluzákem na velké vzdálenosti 
patří k vrcholným disciplínám našeho spor-
tu. Samozřejmě je třeba zdůraznit, že  
v kabině máte přístroje, technické pomůcky, 

jste ve spojení s letovým dispečerem, není 
to jen o vás samotných. Ale řekl bych, že ta 
míra samostatnosti a nároky na výkon pilota 
jsou poměrně značné.

Jako laika mě ale hned napadají mnohá 
rizika. Bez motoru má pilot samozřejmě 
ztížené manévrovací možnosti, ne? 

Létání obecně není samozřejmě lehká 
věc. Proto každý pilot prochází pečlivým 
a dlouhodobým výcvikem. Než se může 
pustit do vzdušného prostoru sám, nalé-
tá v kluzáku spoustu hodin pod vedením 
zkušených instruktorů. K tomu si připočítej-
te důkladnou teoretickou přípravu, zdravotní 
prověrky… Snažíme se prostě možná rizika 
co nejvíc eliminovat. Navíc před každou 
sezónou pilot podstupuje přezkoušení, 
zdravotní prohlídku.

Dobře, ale zpátky ke kluzákům – co když 
se prostě třeba najednou zhorší počasí  
a vy jste někde v neznámém terénu  
tři sta kilometrů od domovského letiště…

Tak to jste vylíčil zajímavou situaci (smích). 
Máte však pravdu, že příroda je někdy nevy-
zpytatelná a podmínky se mohou změnit 
velice rychle. Když je opravdu nejhůř a vy 
se nemůžete dostat na vhodné letiště, pak 
musíte najít vhodné pole, kde bezpečně 
přistanete a nikoho a nic neohrozíte. Ale to 
mluvíme opravdu o výjimečných případech. 
Při řešení nenadálých situací hrají opravdu 
velkou roli zkušenosti pilota a jeho schop-
nosti – mnoha nebezpečím lze prostě přede-
jít správným vyhodnocením dané situace. 
Ale kritický okamžik asi zažije každý, kdo se 
tomuhle sportu věnuje. Přistávat v rychlosti 
90 kilometrů v hodině na neposečené pole…

Na kluzácích jste nalétal stovky hodin 
a tisíce kilometrů, takže máte „proléta-
nou“ celou naši zemi i mnohé sousední. 

Nedozírné moře vzduchu všude, kam oko dohlédne. Slyšet je jen šumění větru. Bílá oblaka  
vysoko nad hlavou, pestrá mozaika země na straně opačné. Jen samotný člověk, plachtící letoun  
a příroda. To je svět Libora Babáka. Muže, který nalétal ve vzdušném oceánu desetitisíce kilometrů 
a z jehož přístupu k věci brzy pochopíte, že pro opravdového milovníka létání na bezmotorových 
kluzácích není příroda a její rozmary něčím, co je nutné pokořit a překonat, ale naopak tím,  
s čím je třeba se sžít a co je nutné pochopit.

LÁSKA K LÉTÁNÍ SE U BABÁKŮ DĚDÍ, 
ANEB Z KABINY KLUZÁKU  
AŽ ZA KNIPL BOEINGU 737



Co je krajina vašeho srdce? 

Země shora je krásná téměř všude, za sebou 
necháváte všechny problémy a starosti, 
soustředíte se jen na let a přírodu kolem 
vás. Kdybych měl vybrat jedno místo, řeknu 
Lednicko – valtický areál u nás na jižní Mora-
vě, jeho zahrady na jaře, to je pohled, který 
se mi nikdy neomrzí. Nebo měnící se krajina 
při takovém letu z Břeclavi na beskydský 
Radhošť a zpět…

Jak jste se vy sám k létání vlastně dostal?

Odjakživa mě zajímala věda a technika, 
vždycky jsem hodně četl, zajímala mě 
kosmonautika, letectví a železnice. Takže 
jít studovat technickou školu pro mě bylo 
jasné rozhodnutí. Ale ta samotná cesta  
k letadlům odstartovala díky náhodě – když 
se jednoho dne můj kamarád a spolužák 
přede mnou zmínil, že má možnost navští-
vit zázemí letiště v Břeclavi. Přidal jsem 
se k němu a tehdy to všechno začalo. Ten 
svět mě chytil a už nepustil. Hned tu první 
zimu jsem začal docházet na teoretickou 
přípravu, která zahrnovala třeba kurzy 
aerodynamiky, meteorologie, navigace, 
stavby letadel a další. Všechny soboty jsme 
trávili na letišti, samozřejmě nejvíc jsme 
se těšili na praktický výcvik, kdy jsme létali 
s instruktory. A pak přišla pilotní zkouška 
a první samostatné přelety. Krásná doba 
(úsměv)… 

Začal jste na kluzácích?

Jasně, u nás v Břeclavi to tehdy ani jinak nešlo.

Proč, začít jste mohl třeba na malých 
motorových letadlech, ne?

Ano, ale ne v Břeclavi v osmdesátých letech 
minulého století, na letišti pár kilometrů  
od kapitalistického Rakouska. Tehdejší 
režim si hodně hlídal, aby někdo neměl 
možnost přeletět železnou oponu! Kluzáky 
se jim asi zdály méně rizikové (úsměv).

A u bezmotorových letadel  
už jste zůstal…

Nikdy jsem neměl důvod měnit.

Na větroních se řemeslu vyučí hodně lidí. 
Vrací se piloti motorových letadel  
ke kluzákům? 

Určitě: třeba můj syn, který se „potatil“  
a zdědil – stejně jako moje dcera – lásku  
k létání, dnes působí jako profesionální pilot 
dopravních letadel Boeing 737. Ale k nám  
na letiště si cestu najde vždycky. A takových 
příkladů, kdy někdo létá profesionálně,  
či sportovně na motorových letadlech  
a současně na kluzácích, je u nás hodně.  
Ono to létání na kluzácích má prostě svoje 
kouzlo, je to jiný zážitek než sedět za 
kniplem v kabině motorového letadla.

Takže létání zjevně propadla celá  
vaše rodina…

Začalo to tím, že jsem k tomuhle koníčku 
kdysi přivedl mé dva mladší bratry.  
A později i mé děti atmosféra letiště  
nadchla stejně jako nás tři. Takže ano,  
jsme s tímhle prostředím hodně srostlí. 

I když se už létání nevěnujete aktivně 
jako sportovec, letiště v Břeclavi je teď 
vaším působištěm ještě ve větší míře než 
dřív. A já vím, že jako předseda zdejšího 
aeroklubu jste docela zásadně změnil 
směřování téhle organizace?  

Věřím, že je to ku prospěchu celé věci. Víte, 
spolu s kolegy se snažíme, aby břeclavský 
aeroklub byl co nejvíce otevřený lidem  
z okolí, aby prostě žil. Nelíbí se mi představa 
uzavřeného spolku, který si žije jen pro sebe, 
obtěžuje okolí hlukem motorů a nemá zájem 
dělat něco pro veřejnost. Jasně, je to spousta 
práce, ale já mám pocit, že se vyplácí a že 
děláme věci, které mohou být zajímavé pro 
místo, kde působíme. Navíc chceme, aby se 
leteckému sportu věnovali co možná nejvíc 
i mladí lidé, snažíme se přivést dorost, nové 
zájemce, ukázat, že přes obecně vžité míně-
ní nemusí být tenhle sport ani drahý. Pro mě 
osobně je navíc velmi důležité, že mladé lidi 
vede náš sport k zodpovědnosti, pečlivosti, 
učí je nebrat věci na lehkou váhu. Posiluje 
vlastnosti, které mnoha z nich tak trochu 
chybí. A hlavně, dá se aktivně dělat třeba  
i do 80 let věku.
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Libor Babák u jednoho z letadel flotily  
břeclavského aeroklubu, letounu Zlín Z-143L.

rozhovor



Akce Letecký den, kterou jste uspořádali 
v roce 2018, k vám do Břeclavi na letiště 
přilákala téměř osm tisíc lidí. Je to pro 
vás důkaz, že v popularizaci vašeho spor-
tu jdete správným směrem? 

Snad ano (smích). Tradice Leteckých dnů 
začala u nás velmi skromně v 90. letech.  
V letech 2018 a 2019 dosáhla svého vrcholu. 
Chtěli jsme zájemcům představit letectví 
jako úžasný sport a obor, který stojí za to 
poznat blíž a návštěvnost nás opravdu 
nesmírně překvapila. Ohlasy byly výbor-
né, lidé kvitovali pestrý program. Některá 
vystoupení během dne představila břec-
lavské piloty a parašutisty, kteří bojovali 
ve druhé světové válce. Podařilo se nám 
domluvit i leteckou ukázku legendárního 
Spitfiru, lidé ale také mohli vidět například 
i současné bojové letouny Gripen. Letecký 
den 2018 byl tečkou za Mistrovstvím ČR  
v letecké akrobacii.

Vrchol téhle akce byl ale opravdu  
jedinečný a souvisí se jménem populár-
ního pilota a vicemistra světa a mistra 
Evropy v akrobacii Martina Šonky…

Máte pravdu, to bylo opravdu unikátní. 
Martin totiž živě komentoval z kabiny 
svého letadla průběh celého akrobatického 
vystoupení, které nad letištěm v Břeclavi 
lidem předváděl. Z reproduktorů tak mohli 
diváci slyšet autentický přenos z letadla, 
které v té samé chvíli měli nad hlavami. 
Komentoval nejen jednotlivé akrobatické 
kousky, ale i své okamžité pocity během 
letu a bylo i dobře znát, jak je akrobacie 
fyzicky náročná. 

Budete tuhle akci opakovat?

Ještě rok nato se nám podařilo uspořádat 
další velmi náročnou akci, Mistrovství světa 
v akrobacii letounů v kategorii Intermediate, 

za účasti asi třicítky pilotů z mnoha zemí.  
I v tomto případě jsme připravili program  
pro veřejnost. A co se týká vaší otázky  
a leteckých dní pro veřejnost, samozřejmě 
jsme plánovali opakování, ale v roce 2020  
to vládní opatření neumožnila. O to větší 
energii jsme věnovali Leteckému dnu 2021  
a ten vyšel excelentně.

Takže i vás zasáhly okolnosti spojené  
s nemocí Covid-19?

Jasně, omezení a nejistotu téhle doby 
známe všichni. Určitě budeme Letecké dny 

pořádat i nadále, zájem a ohlas návštěvníků 
byl opravdu velký, snad už mohu prozradit, 
že jej plánujeme na první červencový víkend 
v roce 2022. Ještě se vrátím k pandemické 
situaci, která je tu s námi již delší čas. Proto-
že víme, jak těžce tahle doba doléhá  
na zdravotníky, pracovníky v záchranných  
a bezpečnostních složkách a sociálních  
službách, uspořádali jsme ve spolupráci  
s městem Břeclav u nás na letišti takovou 
symbolickou poklonu jejich práci. Pro 45 
zdravotních sestřiček, sanitářů, pracovníků 
sociálních služeb, hasičů a příslušníků měst-
ské policie jsme uspořádali speciální vyhlíd-
kové lety. Vím, že jsme tímto poděkovali jen 

hrstce z těch všech v první linii, ale věřím,  
že těm, na které ta situace dolehla nejvíc.   

Když jsme u netradičních nápadů, já vím, 
že váš aeroklub pracuje na jedné opravdu 
zajímavé, a hlavně bohulibé aktivitě, 
která nemá u nás příliš obdobu.  
Jde o to, že jste se zapojili do systému 
vyhledávání ohrožených osob, třeba dětí.

Ano, tahle aktivita vznikla v době, kdy  
se v našem regionu pátralo po ztraceném 
chlapci a tehdy vyvstal problém, že bylo třeba 
propátrat rozlehlou otevřenou lokalitu, což 
by bylo běžnými prostředky složité. Bylo 
nám jasné, že využít letadla by bylo mnohem 
efektivnější a nabídli jsme se dobrovolným 
záchranářům. Tehdy vznikla myšlenka zapojit 
se nějak do integrovaného záchranného 
systému trvale a spojili jsme se konkrétně 
s lidmi ze složky Czech SAR Team, jejíž 
náplní je právě účast v akcích zaměřených na 
pátrání po pohřešovaných nebo ztracených 
osobách. Domluvili jsme se na spolupráci. 
Pátracích akcí se zúčastňují jako dobrovolníci 
naši členové, kteří mají vysokou kvalifikaci, 
protože lety s takovým zaměřením jsou velmi 
náročné. Postupně ladíme všechny náleži-
tosti k tomu, aby náš postup byl v případě 
potřeby co nejvíc efektivní.

Pojďme se trošku oklikou vrátit zpět  
k technice, která vás provází celý život. 
Jak to, že vlastně nepracujete v leteckém 
průmyslu? 

Pracoval jsem (úsměv). Působil jsem ve firmě, 
která vyrábí letecké komponenty. A vidím 
určité paralely mezi tímhle odvětvím a mojí 
současnou prací: výrobky pro železnici i letec-
tví a jejich provoz podléhají opravdu přísné 
a rozsáhlé veřejné a státní kontrole, mnoha 
předpisům, vše na vysoce konkurenčním trhu. 
To je prvek, který oba obory spojuje.  

A vaše cesta do Škodovky? 

Říká se, že mezi nejnáročnější klasické  
strojírenské obory patří letecký průmysl  
a pak výroba vozidel pro železnici a já  
jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet oba. 
Pro mě je Škoda zásadní česká značka  
s mezinárodním významem, je obdivuhod-
né, jaké škály finálních produktů dosáhla 
díky vlastnímu vývoji a výrobě. Takže když 
jsem dostal nabídku, neváhal jsem, přes-
tože byla a je spojena s náročným cesto-
váním, doma jsem totiž na jihu Moravy. 
Takové výzvě však nešlo odolat. Díky tomu, 
že mám především díky mé manželce  
a rodině vůbec skvělé zázemí, mohu se 
práci věnovat naplno. A vyšetřit si čas  
i na ten druhý svět – totiž ten letecký.  
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„
Země shora  
je krásná téměř  
všude, za sebou  
necháváte  
všechny problémy  
a starosti



ŠKODOVÁCKÝ MED?

DO ULIC ZAMÍŘILY VÁNOČNÍ VOZY
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psali o nás

S odstupem několika měsíců od ničivého tornáda, které se prohnalo jihem 
Moravy v červnu letošního roku, bychom vás rádi informovali o postupu 
naší pomoci Základní škole v Moravské Nové Vsi.

Prostředky věnované zaměstnanci společností patřících do skupiny PPF 
(celkem se vybralo téměř 3,3 mil. Kč) budou využity podle finanční nároč-
nosti oprav na pokrytí nákladů na rekonstrukci interiéru hlavní budovy 
školy, obnovení odborných učeben v přístavbě a jejich vybavení a případně 
i vybudování nových podkrovních prostor sloužících pro výuku. K iniciativě 
zaměstnanců se připojili i akcionáři PPF, když prostřednictvím The Kellner 
Family Foundation věnovali Moravské Nové Vsi na pokrytí vzniklých nákla-
dů dar podle potřeby financování až do výše 4 milionů korun.

Základní škola v Moravské Nové Vsi využívala pro výuku dva objekty: 
objekt na náměstí pro první stupeň a objekt hlavní budovy s přilehlým 
sportovním areálem a přístavbou. Tornádo nejvíce zasáhlo část obce, kde 
je umístěna budova prvního stupně, která byla zcela zásadně poničena  
a jejíž stav vyžaduje kompletní rekonstrukci. Hlavní budova školy přišla  
o střechu, zcela zdevastován byl její sportovní, létající trosky poničily fasádu, 
rozbily okna a částečně zničily i vybavení tříd. V průběhu prázdnin se poda-
řilo zabezpečit hlavní budovu s přístavbou proti zatečení, byla vyměněna 
okna a interiér byl uveden do stavu, aby v něm mohla probíhat výuka. Na 
podzim byl na hlavní budově vyměněn krov, nyní probíhá pokládka střešní 
krytiny. Plán využití učeben v hlavní budově byl paní ředitelkou Mgr. Hanou 
Grossmannovou optimalizován tak, aby se do budovy vešlo co nejvíce dětí. 
Takže nyní se v ní učí všechny třídy druhého stupně i část žáků prvního  
stupně. Přes veškerou snahu však kapacita hlavní budovy nepojme 

všechny žáky z obou stupňů, a tři třídy z prvního stupně tak nadále denně 
vozí autobus do základní školy v přilehlých Dolních Bojanovicích. Na jaro 
příštího roku je naplánována generální oprava hlavní budovy spočívající 
především v izolaci objektu, instalaci dřevěného opláštění přístavby, 
obnovení výukové terasy a oprava pláště budovy. Na budově prvního 
stupně aktuálně probíhá oprava střechy, kterou bude následovat celková 
rekonstrukce objektu s cílem, aby v novém školním roce už byly všechny 
děti ve svých budovách a třídách.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se ke sbírce připojili, a máme radost,  
že jsme společně mohli podpořit místní komunitu v této pro ni mimořádně 
náročné době.  

Jana Tomas Sedláčková, PPF

Udržitelnost, podpora ekologických řešení  
a ohleduplnost k životnímu prostředí jako  
k celku je ve skupině Škoda Transportation 
základ. Škoda Pars má ve svém areálu v Šumperku 
biokoridor – nesekané louky, které tvoří přirozené 
prostředí pro pestrou skladbu živočichů i rostlin  
a daří se tam i místním včelstvům. Nadšenci z řad 
vedení a zaměstnanců společnosti založili v areálu 
několik úlů a produkují vlastní med. Včelám se 
daří a Škoda Pars získala hned při  
své první účasti stříbrnou medaili v soutěži 

Český med 2021. Tradiční soutěž pořádá každo-
ročně Výzkumný ústav včelařský.

Soutěž probíhá každoročně v období červen až září. 
Je vyhlašována v časopise Včelařství a na stránkách 
Výzkumného ústavu včelařského. Soutěž je určena 
pro chovatele včel, jejichž med je vyprodukovaný 
pouze jejich včelstvy umístěnými na území České 
republiky. Do této soutěže posílají včelaři kompletní 
balení medu, tak jak je nabízejí k prodeji. Nesmí 
tedy chybět etiketa. Přijaté medy jsou nejdříve 

podrobeny rozboru v chemické laboratoři. Poté 
hodnotící komise kontroluje správné znění etiket 
tak, aby bylo v souladu s legislativou. Nakonec  
se hodnotí estetický dojem z celého balení medu. 
Ze sta bodů medy nasbírají určitý počet, který je 
rozhodující pro udělení ocenění “Zlatá nebo Stříbrná 
medaile soutěže Český med roku ….“

Cysnews.cz

Vánoční výzdoba vozidel MHD se stává v Česku tradicí, Praha „rozsvítila“  
šest dopravních prostředků. Dopravní podniky o prvním adventním víkendu 
vypravily do ulic speciálně nazdobené vozy s vánoční tematikou. V Ostravě 
vyjela i oblíbená historická tramvaj Barborka. V Brně zase museli omezit  
část programu kvůli vládním nařízením. Jihlava se omezí jen na koledy.  
I v Praze museli omezit část programu, výjezdu vánočně nazdobené flotily 
DPP z vozovny Střešovice se mohli zúčastnit jen novináři, kvůli epidemiolo-
gické situaci zůstala akce pro veřejnost uzavřena. Průvod vpodvečer vyrazil  
po trase Vozovna Střešovice – Pražský hrad – Chotkova – Malostranské 
náměstí – Újezd – Národní divadlo – Národní třída až na Karlovo náměstí,  
kde svou jízdu ukončil. V Praze letos kromě tramvají i autobusů jezdí  
s vánoční výzdobou také petřínská lanovka.

Zdopravy.cz, listopad 2021

POMOC MORAVSKÉ NOVÉ VSI  
PO NIČIVÉM TORNÁDU 
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„Téměř po 20 letech dodáváme do Plzně 
novou tramvaj vyrobenou přímo Plzeňáky. 
Jedná se o nejmodernější generaci škodo-
váckých tramvají, která všem cestujícím 
poskytne nejvyšší úroveň pohodlí a bezpečí. 
Například skelet čela vozidla je navržen  
tak, aby více chránil řidiče a cestující  

v případě kolizí a současně byl ohleduplný  
i k dalším účastníkům dopravy,“ komentuje 
Petr Brzezina, prezident skupiny Škoda 
Transportation. 

„Tramvajová doprava hraje v našem městě 
klíčovou roli, propojuje městské čtvrti s cent-
rem a Plzeň se systematicky věnuje jejímu 

rozvoji. Nedávno jsme vybudovali novou trať 
k univerzitnímu kampusu a na Borská pole, 
letos v září jsme veřejnosti představili zvažo-
vaný plán na zavedení nové tramvajové tratě 
na Vinice a společně s našimi partnery, mezi 
nimiž je i Škoda Transportation, připravuje-
me projekt chytré tramvaje a inteligentního 
dopravního systému města Plzně. To jsou 
naše plány do brzké budoucnosti, ke které 
patří i moderní vozový park,“ uvedl Martin 
Baxa, primátor města Plzně.

Tříčlánková obousměrná velkokapacitní 
tramvaj je 100% nízkopodlažní. Další-
mi přednostmi vozidla jsou plně otočné 
podvozky a nízké nápravové tlaky, které 
jsou šetrné ke kolejovému svršku. Tramvaje 
mimo jiné nabízejí technické řešení vhodné 
jak pro ostré oblouky, tak i pro náročné  

Tramvaj Škoda ForCity Smart 40T vydala na svoji první jízdu s cestujícími 
do ulic Plzně. Prvními cestujícími, kteří se tramvají svezli, byli zástupci 
města Plzně, Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) a výrobce 
– Škody Transportation. Tramvaj již odjezdila požadovaných 20 tisíc  
kilometrů pro účely homologace a může tak nastoupit pravidelné jízdy  
s cestujícími. S PMDP podepsal výrobce smlouvu na 2 kusy tramvají  
tohoto typu a v letošním roce PMDP využily opce a objednaly dalších  
10 kusů tramvají ve stejném provedení.

NOVÁ PLZEŇSKÁ  
TRAMVAJ JEZDÍ  
S CESTUJÍCÍMI 
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stoupání tratí v Plzni. Rychlý nástup  
a výstup cestujících umožní pět dvoukřídlých 
dveří na obou stranách vozidla.

„Od nových tramvají očekáváme zvýšení 
komfortu pro cestující a snížení provozních 
nákladů. Po dodání vozů postupně vyřadíme 
vysokopodlažní tramvaje T3R.P, díky tomu 
budou od příštího roku všechny spoje PMDP 
bezbariérově přístupné,“ uvedl Jiří Ptáček, 
generální ředitel PMDP.

Tramvaje ForCity Smart odpovídají nejnověj-
ším evropským normám, včetně požadavků 
na nehořlavost použitých materiálů, na 
pevnost skříní vozidel nebo odolnost skříně 
vozidla proti nárazu. Čelo vozidla je navr-
ženo tak, aby více chránilo řidiče a cestující 
v případě kolizí a zároveň i další účastníky 
dopravy. Nové uspořádání pracoviště řidiče 

rovněž poskytuje lepší výhled pro řidiče  
a pohodlnější ergonomii řízení.

„Tramvaj je vybavena nejmodernějšími 
informačními systémy, kamerami a dalšími 
inovacemi. Nový je rovněž interiér, který 
odpovídá dnešním trendům, které kladou 
důraz na funkčnost a jednoduchost. Tram-

vaje budou také plně klimatizované, což 
výrazně přispěje ke komfortu cestujících. 
V brzké době navíc začneme pracovat na 
dalších vozidlech pro PMDP,“ uvedl Tomáš 
Ignačák, místopředseda představenstva 
skupiny Škoda Transportation.  

skupina

VÍTE, ŽE?  
Ve Škodovce probíhá aktuálně výroba tramvají hned do několika měst.  
Plzeňský závod vyrábí kromě plzeňských tramvají i vozidla pro německý 
Bonn, továrna ve finském Otanmäki pracuje na vozidlech pro trojměstí  
Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg a také do Helsinek. V Ostravě  
pak probíhá montáž tramvají přímo pro Ostravu.  
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PŘEDSTAVUJEME SKUPINU PPF

V minulých číslech jsme vás seznámili  
se skupinou Nova od jejího vzniku, 

přes nejúspěšnější pořady a sledovanost až 
po nové ultramoderní zpravodajské studio. 
V tomto díle bychom vám rádi představili 
inovativní projekt Voyo, streamovací službu 
disponující bohatou nabídkou s více než  
2 000 filmů, seriálů a dokumentů, které  
si diváci mohou pustit, kdykoliv mají chuť.  
Oblíbené pořady TV Nova zde najdou  
s týdenním předstihem a aktuálně se  
připravují exkluzivní formáty Voyo Originál, 
které budou k vidění pouze na Voyo. 

Společnost Nova se transformuje s cílem 
stát se i v digitálním světě leaderem, který 
produkuje vlastní obsah pro své diváky  
tak, aby byl přístupný kdykoliv, odkudkoliv  
a z jakéhokoliv zařízení. Tento cíl má naplnit 
právě Voyo, které disponuje nejen neustá-
le se rozšiřující nabídkou filmů, seriálů, 
dokumentů z domácí i světové produkce, ale 
i postupně vznikajícími původními formáty. 
Záměrem je nabídnout každý rok až dvacet 
takových formátů natočených speciálně pro 
Voyo. Jedná se o reality shows, kriminální  
a komediální seriály, příběhy podle skuteč-
ných událostí, dramata a další. 

Pozornost diváků přitáhla legendární série 
Ordinace v růžové zahradě 2, která celých  
15 let úspěšně fungovala na televizní obra-
zovce a hned v prvním měsíci se na Voyo 
stala jedním z nejsledovanějších pořadů. 

Exkluzivně pro Voyo byla určena původně brit-
ská seznamovací reality show Love Island  
a minisérie Mužketýři – režisérský debut 
herce Vincenta Navrátila, který se společně  
s Ondřejem Kubinou a Alexem Kolvou rozhodl 
zábavně popsat vztahové problémy a výzvy 
své generace. Ještě v letošním roce bude na 
Voyo představena původní šestidílná komedie 
Vegani a jelita, kterou napsal a režíroval 
brněnský herec Michal Isteník a na niž TV 
Nova získala pro Voyo práva k uvedení. 

Pod značkou Voyo Originál je první vlaštov-
kou třídílná minisérie Případ Roubal, 
inspirována skutečnými událostmi a činy 
jednoho z největších sériových vrahů  
československé historie Ivana Roubala. 
Toho v režii Terezy Kopáčové hraje skvělý 
Hynek Čermák. Dalším projektem ze série 
Voyo Originál bude na jaře příštího roku 
minisérie Jitřní záře inspirovaná skutečnými 
případy rodin, které se rozhodly žít mimo 
systém a dostaly se do křížku se státní mocí. 
Dalším projektem pod značkou Voyo Originál 
je třídílná minisérie Iveta o začátcích Ivety 
Bartošové. Prozatím posledním seriálem 
ze střižny Voyo Originál je Národní házená. 
Komediální seriál o partě odkvetlých šampi-
onů a jejich snaze o návrat na sportovní 
vrchol. V hlavních rolích osmidílného seriálu 
se objeví Václav Neužil, Michal Suchánek, Jiří 
Langmajer, Martin Pechlát, Petr Vršek, Jakub 
Špalek, Jitka Schneiderová, Veronika Žilková 

a další. Seriál byl natočen v souladu s hlavními 
zásadami tzv. Zeleného natáčení. 

Na své si přijdou i sportovní fanoušci, jelikož 
je na Voyo i sekce přímých sportovních 
přenosů a záznamů, které lze sledovat na 
Nova Sport, ale najdou zde i přímé přenosy 
vysílané exkluzivně na Voyo. 

A jak službu ještě více přiblížit divákům? 
Voyo je možné si vyzkoušet zdarma na  
7 dní. Registrace trvá minutku a je možné ji 
kdykoliv zrušit a divák si může užívat hodiny 
kvalitního obsahu na počítači, telefonu, 
tabletu či vybraných chytrých televizích.  
Voyo si nyní předplatitel může pořídit  
i pomocí předplacených karet, které jsou 
dostupné na pobočkách Tipsport a Chance, 
dále ve většině prodejen Billa, Penny a Geco. 
Platí jeden, tři nebo šest měsíců.  

Dvanáctý díl seriálu o našich sesterských společnostech v PPF  
nás zavede do skupiny Nova /3. díl. 

VĚDĚLI JSTE, ŽE… 
Voyo a stejně tak TV Nova začíná  
jako první televizní společnost  
v České republice uplatňovat principy 
tzv. Zelené natáčení. Prvním takovým 
projektem, na kterém se udržitelné 
natáčení aplikovalo, jsou Případ  
Roubal nebo Národní házená.

skupina

VOYO Logo | Full color | CMYK
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JEDNA KARTA,  
MNOHO MOŽNOSTÍ 
||  Vstup každý den do více než  

2 700 sportovních a relaxačních 
zařízení v ČR i SR. 

||  Online cvičení, videa a InBody, 
tematické články a odměny  
v My MultiSport. 

||  Speciální nabídky z oblasti sportu, 
zábavy, relaxace nebo zdraví  
v MultiClubu. 

||  Bikesharing. 

||  Exkluzivní síť prémiových  
sportovišť Form Factory. 

||  Vyhledávání aktivit a zařízení  
s aplikací My MultiSport. 

||  Novinky v nabídce: InBody,  
Laser game

Zaměstnanec si hradí 130 korun měsíčně 
srážkou ze mzdy, zaměstnavatel pak přispívá 
částkou 400 korun měsíčně. „Karta Multi- 
Sport je určena zejména pro zaměstnance, 
kteří pravidelně a často sportují, ale nejen 
pro ně! Široké využití například nabízí i těm, 
kdo rádi relaxují. Škála nabízených aktivit 
kromě sportu například zahrnuje i wellness,“ 
upozorňuje viceprezident pro Lidské zdroje 
Škody Transportation Lumír Tesař. 

Službu MultiSport aktuálně využívá ve 
skupině Škoda Transportation několik set 
zaměstnanců. „Kartu MultiSport využívám 
dlouhodobě a jsem naprosto nadšená. 
Nejčastěji ji využívám pro vstup na skupino-
vá cvičení a do sauny, ale přes léto je skvělá 

i na koupaliště nebo k využívání sdílených 
kol v různých městech v Čechách i v Evropě. 
Super je i online cvičení a slevy u partnerů, 
které se pravidelně mění,“ říká jedna ze 
spokojených majitelek karty MultiSport 
Kateřina Dušková ze Škody Transportation. 

Oblíbená „MultiSportka“ je alternativou  
k volnočasovým bodům v systému Edenred  
a zaměstnanec Škody si tak může zvolit 
mezi těmito dvěma možnostmi. V obou 
případech představuje příspěvek od 
zaměstnavatele částku 1200 čtvrtletně. 
Karta je nepřenosná, vystavena na jméno, 
„MultiSportku“ si ale mohou škodováci 
pořídit nejen pro vlastní potřebu, získat 
mohou i doplňkovou kartu pro člena rodiny 

za 950 korun měsíčně. Pro děti do patnác-
ti let platí zvýhodněná cena 400 korun. 
MultiSport karty se objednávají čtvrtletně.

„Kartu MultiSport lze využít každý den na 
jednu aktivitu denně u vybraného smluvního 
partnera. V nabídce na webu multisport.cz  
je více než 2700 těchto partnerů, kteří 
nabízejí několik desítek aktivit od plavání, 
přes fitness, spinning, aerobní cvičení až po 
tenis či squash a nově i laser game. Toto ale 
není vše. Každý den je také možné zapůjčit 
si kolo nebo si zacvičit doma u online lekcí. 
Každý, kdo využívá tento benefit, má tedy 
mnoho možností, jak kartu Multisport 
uplatnit,“ říká referentka personalistiky 
Škody Transportation Daniela Stuchlá.  

ŠKODOVÁCKÝ BENEFIT  
PRO SPORTOVCE  
ROZŠIŘUJE NABÍDKU O NOVÉ AKTIVITY!
Rozšířenou nabídku benefitu MultiSport přináší Škodovka pro  
všechny zaměstnance, kteří rádi využívají služeb nejrůznějších  
sportovních a relaxačních areálů. Karta MultiSport umožňuje volné  
vstupy do více než 2700 sportovních center a zařízení v celé  
České republice a Slovensku.
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Mít zařízení, které dokáže předvídat opotřebení součástky vozidla, nebo umí odhalit potenciální 
závadu ještě předtím, než se stane? Že to zní jako sci-fi? Omyl, právě takovou technickou novinku  
s prvky umělé inteligence úspěšně vyvinuli specialisté společnosti Škoda Digital.

rozhovor

Tým vývojového centra skupiny Škoda, 
které sídlí v Ostravě, je totiž autorem 
systému prediktivní diagnostiky s názvem 
PREMIS. „Predikovat znamená předpoví-
dat. A ve světě moderního servisu je  
v současné době často skloňovaným  
tématem právě takový systém údržby, 
který umožňuje zasáhnout ještě před 
vznikem nějakého problému. Třeba závady, 
nebo opotřebení dílu,“ vysvětluje Jiří  
Liberda, generální ředitel Škoda Digital. 

Jde tedy o systém, který uživateli  
hlásí potřebné zásahy on-line a ukazuje  
problémy, ještě než se projeví v provozu? 

Přesně tak. Pojďme si to představit třeba 
na příkladu tramvaje. PREMIS je důmysl-
ný online diagnostický systém, který umí 
na základě aktuálního technického stavu 
takové tramvaje předpovídat potřebu 
výměny nějakého dílu nebo ohlásit fakt, že 
se dosáhlo kritického opotřebení součástky. 
A umí odhalit potenciální riziko problému 
včas, tedy dříve, než by mohlo způsobit 
selhání a neplánovanou odstávku. Navrhuje 
provádět údržbu v okamžicích, kdy je to 
optimální a bezpečné. 

Kde je možné PREMIS využívat? 

Systém je navržený tak, aby bylo možné jej 
využít nejen pro kolejová vozidla vyráběná 

skupinou Škoda Transportation. PREMIS 
může být nasazen do nově vyvíjených kole-
jových vozidel i do zařízení, která procházejí 
servisem či modernizací. 

Uplatní se nový systém jen v oblasti 
údržby?

Má mnohem širší využití. Sbírá velké množ-
ství užitečných dat, která sám analyzuje  
a my díky tomu můžeme nejen řešit aktuální 
dění třeba na té zmíněné tramvaji, ale také 
je využívat třeba při práci na vývoji nových 
typů vozidel někdy v budoucnu. Můžeme také 
vyhodnocovat kvalitu dílů, nebo ověřovat, zda 

deklarované parametry od subdodavatelů 
odpovídají realitě.

Systém umí také analyzovat prostředí,  
ve kterém vznikl nějaký problém, pracuje  
s možnými dopady daného problému. 

Jak vlastně systém PREMIS pracuje? 

Dá se říct, že provádí diagnostiku na dvou 
základních úrovních. Diagnostika technic-
kého stavu sbírá a zobrazuje aktuální data, 
která získává z různých čidel a senzorů  
ve vozidle. Pak nastupuje fáze prediktivní 
diagnostiky, která podrobuje získaná data 

ODHALIT PROBLÉM DŘÍVE, NEŽ NASTANE.
TO JE KOUZLO SYSTÉMU PREMIS! 

Jiří Liberda



skupina

ŠKODA DIGITAL PŘEKONALA  
HRANICI 100 ZAMĚSTNANCŮ!

Od roku 2019 se počet zaměstnanců  
zvýšil o pětinu a firma se netají tím,  
že chce do svých řad přilákat další  
zapálené odborníky.

Noví kolegové pocházejí jak z řad mladých 
a nadějných absolventů trainee programu, 
tak i z řad zkušených profesionálů, jako 
zaměstnanec s číslem 100 – posila týmu 
vývoje automatického a autonomního řízení 
kolejových vozidel, který pracuje na tech-
nologiích pro autonomní tramvaj a dalších 
strategických projektech. 

„Všem našim zaměstnancům patří obrov-
ské díky, protože hlavně díky nim vytváříme 
inovativní produkty na světové úrovni.  
Z mého pohledu jsou právě inovace nosi-
telem konkurenceschopnosti. Následující 
roky nás čekají další velké projekty, jako je 
pokračující vývoj autonomních technologií, 
kam patří antikolizní systém ACS a s ním 
spjatý pokročilý poziční systém nebo třeba 
digitalizace prostředí, ve kterém se vozidlo 
pohybuje. Samozřejmě počítáme s dalším 
vývojem prediktivní diagnostiky PREMIS 
a vývoj nové stacionární aplikace DAIS. 
Zmíněné projekty budou vyžadovat  

další personální rozšíření a pevně věřím,  
že se nám povede najít a zaujmout ty 
nejlepší kandidáty,“ sděluje Jiří Liberda, 
generální ředitel Škoda Digital.

Společnost Škoda Digital v následujícím 
roce počítá s rozšířením vývojářských týmů 
o další experty z oblasti autonomního říze-
ní, antikolizních systémů, multimediálních 
systémů a prediktivní diagnostiky, kteří 
se budou podílet na hromadné dopravě 
budoucnosti.  

detailní analýze. Využívá algoritmy  
umělé inteligence a díky tomu je systém 
schopen předvídat závadu sledovaných  
částí daného vozidla a vyhodnocovat 
spolehlivost provozu. 

Co tvoří samotný systém PREMIS? 

PREMIS se skládá z palubní jednotky  
a stacionární serverové části. Palubní, 
takzvaná vozidlová jednotka je postavena 
na vysoce výkonné hardwarové platformě  

HYPEX. Jednotka realizuje základní 
diagnostiku, kterou vyžaduje strojvedoucí 
k provozu vozidla. Zároveň sbírá a odesílá 
veškerá data potřebná pro pokročilou analý-
zu a diagnostiku do stacionárního serveru, 
který je následně zpracuje a vyhodnotí. 
Serverová část slouží nejen jako databáze 
pro uložení strukturovaných dat získaných  
z vozidla, ale sama tato data primárně 
vytváří, zpracovává a vyhodnocuje ze vstup-
ních informací z vozidla. 

Jaké analýzy může třeba systém dělat? 

Díky velkému objemu dat pořízených v reál-
ném čase a doplněním informací ze servisu 
je možné provádět opravdu velmi pokročilé 
analýzy. Ale to by bylo asi na samostatný 
odborný článek (úsměv). Já věřím, že před-
nosti nového systému se nejlépe ukážou  
v praxi při jeho využívání a už teď mohu říct, 
že s kolegy pracujeme na rozvoji a dalším 
rozšíření možností, které PREMIS nabízí.  

Vývojové centrum pro digitalizaci a SMART technologie skupiny Škoda Transportation,  
to je Škoda Digital. V listopadu tahle ostravská firma dosáhla magické hranice stovky  
zaměstnanců. Nové uchazeče láká především práce na vývoji inovativních produktů  
a technologií, stabilní zázemí společnosti a perspektivní budoucnost spojená  
s trvalým růstem objemu nových zakázek.

„
Všem našim  
zaměstnancům  
patří obrovské díky,  
protože hlavně díky  
nim vytváříme  
inovativní produkty  
na světové úrovni 



První skutečný trolejbusový provoz na 
našem území spojoval v letech 1907 až 1916 
nádraží v dnešních Českých Velenicích  
s rakouským Gmündem, v letech 1909 až 
1914 zavedly jednu linku také České Budějo-
vice. Všechna v té době provozovaná vozidla 
u nás i ve světě vykazovala společné znaky 
– vesměs dřevěnou konstrukci, jednoduchý 
elektrický pohon a ve srovnání s dnešními 
trolejbusy nízkou přepravní kapacitu. Nepří-
liš dokonalá technická propracovanost také 
obvykle stála za jejich krátkou existencí.

Ve stejné době přebírá plzeňské strojírenské 
závody syn zakladatele Karel Škoda. Pokra-
čuje v linii svého otce a dál rozšiřuje podnik. 
Počet zaměstnanců přesáhne desetitisí-
covou hranici právě v době, kdy se ve světě 
schyluje k dosud nevídanému válečnému 
konfliktu. Pro Rakousko-Uhersko má v této 
situaci její největší zbrojní závod stěžejní 
význam. Konec války znamenal obrov-
ské uvolnění pro obyvatele, ovšem nově 
vzniklou republiku bylo třeba stabilizovat. 

Vedení koncernu musí hledat nové mírové 
výrobní obory, což se podaří poměrně rychle. 
Portfolio tak doplní např. obráběcí stroje, 
lokomotivy a další dopravní prostředky. 

OBORY, ZE KTERÝCH VZEŠLY  
PRVNÍ TROLEJBUSY ŠKODA

Vznik Elektrotechnické továrny v Plzni-
-Doudlevcích (ETD) v rámci Škodových závo-
dů byl motivován dvěma důvody. Ten první 
tvořila vlastní potřeba elektrických strojů 
pro vyráběné investiční celky (zařízení pro 
doly, válcovny, cementárny atd.) a druhým 
důvodem pak byla všeobecná elektrifikace 
Evropy, což kromě domácností zahrnovalo  
i rozvoj elektrické kolejové dopravy.  
V Doudlevcích se tak kromě motorů, gene-
rátorů a transformátorů začínají vyrábět 
také první elektrické lokomotivy a elektrické 
výzbroje pro tramvaje. A odtud je jen malý 
krůček k elektrickým výzbrojím trolejbusů.

Druhým předpokladem pro vznik prvních 
trolejbusů s okřídleným šípem bylo založení 

oboru Vozidla přibližně ve stejné době.  
Na jeho počátku stály zemědělské stroje  
a licenční výroba automobilů, nové obzory 
pak otevřela akvizice mladoboleslavské 
automobilky Laurin & Klement v roce 1925. 
Díky ní se podařilo vyvinout vlastní produk-
tové řady osobních i nákladních automobi-
lů, které se staly velice úspěšným artiklem 
právě na konci dvacátých a zejména ve 
třicátých letech, kdy růst automobilismu 
(zbrzděný jen nakrátko hospodářskou krizí) 
nabral na intenzitě. Podvozky užitkových 
vozů, na které byly montovány nejrůzněj-
ší nástavby, posloužily jako konstrukční 
východisko pro první trolejbusy.

TROLEJBUSY VE TŘICÁTÝCH  
A ČTYŘICÁTÝCH LETECH

Motorismus v Evropě se na počátku třicá-
tých let potýkal s nedostatkem importo-
vaných ropných produktů a navíc tehdejší 
autobusy trpěly špatnou dynamikou na 
kopcovitých tratích, neboť vývoj motorů 
nepostupoval tak rychle, jak se předpoklá-
dalo. Pozornost se tedy znovu obrátila  
k elektřině. Řada měst stála před otázkou, 
zda má smysl obnovovat a rozšiřovat 
či nově zavádět tramvajovou dopravu. 
Trolejbus se zdál jako vhodný kompromis, 
protože ve srovnání s tramvajemi znamenal 
úsporu nákladů na budování tratí a ve srov-
nání s autobusy prokazoval lepší akceleraci. 
V zahraničí, zejména ve Velké Británii, se 
toto vozidlo již úspěšně prosadilo a technič-
tí odborníci československých dopravních 
společností odtud čerpali zkušenosti. 

PRVNÍ TROLEJBUSY ZE ŠKODOVKY 
SLOUŽILY CESTUJÍCÍM V PRAZE A V PLZNI

H
ISTOR

IE

Vzniku prvního trolejbusu s okřídleným šípem předcházel několik desetiletí trvající  
vývoj využití elektřiny v dopravě, který začal už v druhé polovině devatenáctého století.  
První vozidlo, které bychom mohli nazvat pradědečkem trolejbusu, bylo v premiéře  
k vidění v roce 1882 na předměstí Berlína. V té samé době se začíná psát historie slavných 
plzeňských strojíren, které pod vedením průmyslníka Emila Škody zažívají bouřlivý  
rozvoj a později se zařadí k nejvýznamějším výrobcům trolejbusů na světě.

Škodovka právě v letošním roce slaví výročí 85 let výroby trolejbusů.  
Není proto divu, že právě tématu trolejbusů se bude věnovat první  
díl nového seriálu, ve kterém se firemní časopis bude ohlížet  
za bohatou historií naší společnosti. Zasvěceným průvodcem na  
cestách za historií trolejbusů bude čtenářům publicista a specialista  
Škody Electric Jiří Šplíchal. Příjemné čtení!
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Před druhou světovou válkou si však nový 
dopravní prostředek hledal cestu do ulic 
našich měst jen pomalu. Kromě tuzemských 
strojírenských podniků Škoda, Tatra a Praga 
se o zakázky trolejbusů pro naše města 
zajímaly i firmy z Velké Británie a Německa, 
vzhledem k nastupující hospodářské krizi 
však dostaly domácí podniky přednost. Už 
v roce 1930 byla vypsána první soutěž, kam 
Škoda nabídla projekt trolejbusu vycházející 
z autobusu Škoda 506 N. Zakázka se nedo-
čkala realizace, neboť dosud nepanovala 
jednotná představa o trase první linky.

Škoda 656 P / 1 Tr

Praha o trolejbusy zájem neztratila, a tak 
Škodovy závody od roku 1934 vyvíjely nový 
prototyp. Ten nasadily pražské Elektrické 
podniky od 28. srpna 1936 na linku ze Stře-
šovic na Hanspaulku spolu s konkurenčními 
vozy Praga TOT a Tatra T 86. Trolejbus Škoda 
656, později označený 1 Tr, měl dvoje dveře 
a oddělený vstup pro řidiče. Karoserii tvořila 
dřevěná kostra zpevněná železnými výztuh-

ami. Mechanickou část zhotovil podnik ASAP 
– mladoboleslavský závod Škody a elektrickou 
výzbroj dodala továrna ETD v Plzni-Doudlev-
cích. Trolejbus se ovládal dvěma pedály. Hlavní 
částí elektrického řízení byl tzv. kontrolér, 
který (zjednodušeně řečeno) přepínal kontakty 
řídících obvodů a ty pak spínaly stykače, které 
zařazovaly nebo vyřazovaly odbočky odporní-
ků, čímž se regulovala rychlost vozidla. 

První roky provozu prodělal vůz mírné úpravy, 
největší změna nastala v roce 1939, kdy byl 
přestavěn na pravostranný provoz. Další 
změna přišla ještě později – velký trakční 
motor byl nahrazen dvěma menšími. Náš 
nejstarší trolejbus značky Škoda sloužil 
Pražanům až do roku 1955. Záměr uchovat jej 
pro muzejní účely bohužel nevyšel a tak byl 
tento technický unikát v roce 1961 sešrotován.

Škoda 539 / 2 Tr

V roce 1938 si Pražané na základě zkuše-
ností s prototypem objednali pětici dalších 
trolejbusů. Vozovou část vyrobil opět 
mladoboleslavský závod, elektrickou výzbroj 
továrna v Doudlevcích. Zde také proběhla 
finální montáž a odzkoušení hotových vozů 
na čerstvě dokončené krátké testovací trati. 
Ačkoliv se jednalo o vozidla stejné podvozko-
vé koncepce, lišila se v konstrukci karosérie 

(byla již celokovová) a také v pohonu. Namís-
to jednoho velkého motoru disponovaly vozy 
dvěma menšími, čímž se podařilo podstatně 
snížit výšku podlahy. Vůz byl opět ovládán 
dvěma pedály a elektrické řízení se v principu 
podobalo předchozímu typu. V roce 1953 
pražský dopravní podnik předal ojeté trolej-
busy do Plzně, kde ještě čtyři roky pomáhaly 
při zvládání dopravních špiček. Žádný z těch-
to vozů se do dnešních dnů nezachoval.

Škoda 553 / 3 Tr

Druhým městem, které po pečlivých 
analýzách odborníků začalo připravovat 
trolejbusový provoz, byla Plzeň. V roce 1939 
se rozběhla stavba infrastruktury ve městě. 
Škodováci zahájili výrobu šesti třínápravo-
vých trolejbusů, které konstrukčně vychá-
zely z předchozího typu Škoda 539 / 2 Tr 

vyráběného pro Prahu. Novinkou byl např. 
vzduchový posilovač řízení, závěs pro připo-
jení vlečného vozu a také se jednalo o první 
trolejbusy Škoda v pravostranném prove-
dení. Tak vznikla první série dvoudvéřových 
trolejbusů Škoda 553 (později označená  
3 Tr1), která 9. dubna 1941 zahájila provoz 
od Městských lázní do Doubravky a o měsíc 
později k Ústřednímu hřbitovu. Růst počtu 
cestujících především díky válečné výrobě 
ve Škodových závodech (tehdy součástí 
neblaze proslulého koncernu Reichswerke 
Herman Göring) si vyžádal dodání téměř 
totožné druhé série v roce 1943. Mechanic-
kou část obou sérií vyrobil opět mladobole-
slavský závod, zástavba elektrické výzbroje 
a finalizace proběhla v Plzni.

Po skončení války vznikla v letech 1947  
až 1948 zásadně modernizovaná třetí série, 
přičemž povozek, karosérie i elektrická 
výzbroj již byly výhradně dílem různých 
oddělení plzeňského závodu. Od svých  
předchůdců se lišila pozměněným tvarem 
karoserie a třemi dveřmi. Série 3 Tr3 byla 
zároveň prvním modelem škodováckého 
trolejbusu, kde se ustálilo nové číselné 
označování typů a sérií, které s drobnými 
modifikacemi používáme dodnes. Pro všech-
ny varianty „trojek“ bylo společné ovládání 
třemi pedály, čímž se lišily od svých před-
chůdců. Nově zavedený pedál sloužil jako 
nouzová brzda. Dvoudvéřové vozy prvních 
dvou sérií obdržely při generálních opravách 
v padesátých letech třetí dveře. Celkově  
se vyrobilo 34 trolejbusů tohoto typu  
a v provozu se udržely velice dlouho – posled-
ní dosloužily až roku 1970. Do dnešních dnů 
se zachoval v předrenovačním stavu nejstarší 
vůz ev. č. 101 v depozitáři Technického muzea 
Brno a zdařilou rekonstrukcí do vystavova-
telného, i když zatím neprovozního stavu, 
prošel vůz 3 Tr3 ev. č. 119, který je deponován 
v plzeňské Techmanii.   

Autor: Jiří Šplíchal 
Fotografie: Státní oblastní archiv v Plzni
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TOP PŘÍSPĚVKY NA FB ZA ROK 2021
Sociální sítě se staly součástí našich osobních i pracovních životů a i pro skupinu  
Škoda Transportation jsou jedním z hlavních kanálů, jak komunikovat se svými fanoušky,  
zákazníky, ale i zaměstnanci či studenty. Pro naší fanouškovskou základnu, která čítá celkem  
38 921 sledujících, vzniká každodenní obsah pro čtyři sociální sítě – Facebook, Instagram,  
LinkedIn a Twitter.  Rádi bychom se s vámi v poslední letošním čísle časopisu Škodovák  
podělili o TOP 12 příspěvků na FB za rok 2021. 

LEDEN     2 790  

KVĚTEN     2 083  

ZÁŘÍ     1 803  

ÚNOR     1 913  

ČERVEN     5 230  

ŘÍJEN     1 624  

BŘEZEN     1 401  

ČERVENEC     4 991  

LISTOPAD     1 681  
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SOUTĚŽ KOMIKS ROZDÍL 50 LET



VÁŽENÉ KOLEGYNĚ,  
VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,

DĚKUJEME VÁM ZA TO,  
JAK JSME SPOLEČNĚ 
ZVLÁDLI ROK 2021,  
A TĚŠÍME SE NA  
VÝZVY A SPOLUPRÁCI  
V ROCE NÁSLEDUJÍCÍM!

20
22

DUBEN     8 765  

SRPEN     1 885  

PROSINEC     1 262  
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NOVÁ GENERACE  
PUSH-PULL

VÝRAZNÁ POSILA NA TRATI 
PLZEŇ–KARLOVY VARY



Skupina Škoda Transportation

PATNÁCTERO 
BEZPEČNÉ MANIPULACE

I ZDÁNLIVÁ MALIČKOST  
MŮŽE ROZHODOVAT

01

09

02

10

03

11

04

12

05

07
06

08

13

15
14

Vždy zkontroluj před zahájením prací  
manipulační techniku a prostředky.

Dodržuj všechny stanovené příkazy,  
zákazy včetně bezpečnostních značek.

Všechny závady nebo poruchy ihned  
ohlas nadřízenému.

Po ukončení manipulace zajisti kolejové vozidlo  
stanoveným zajišťovacím prvkem.

Vždy dodržuj zásady bezpečné manipulace.

Zabezpeč manipulační techniku proti zneužití  
nepovolanou osobou.

Prováděj pouze činnosti, ke kterým jsi odborně  
a zdravotně způsobilý.

Obsluhuj zařízení v souladu s návodem k obsluze.

Absolvuj všechna stanovená školení  
a lékařské prohlídky.

Používej pouze stanovené vázací  
a manipulační prostředky. 

V prostoru manipulace nikdy nesmí  
být nepovolané osoby.

 Veď řádně stanovenou dokumentaci.

CHLS skladuj pouze na stanovených místech.

Když nevíš, zeptej se svého nadřízeného!!!

V případě úniku CHLS použij havarijní sadu.


