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První vozidla z flotily nových trolejbusů dodala na konci loňského 
roku do Brna plzeňská skupina Škoda Transportation. Dopravní 
podnik města Brna (DPMB) získá od předního evropského výrobce 
vozidel pro hromadnou dopravu celkem 40 velkokapacitních vozů 
typu Škoda 27Tr. Nová ekologická vozidla rozšíří flotilu nízkopod-
lažních vozů a budou operovat ve městě s nejhustější sítí trakčního 
vedení pro trolejbusovou dopravu v České republice. 

„Trolejbusy jsou pro mnoho měst v tuzemsku i v Evropě důležitým 
dopravním prostředkem, který pomáhá dlouhodobě snižovat emise 
v dopravě. Těší mě, že také Brno jde cestou rozvoje a modernizace 
tohoto typu dopravy,“ říká Tanya Altmann, Senior Viceprezident pro 
Bus Mobility Solutions ve skupině Škoda Transportation.  

„Snižování emisí ve městě a ekologizace městské hromadné dopravy 
jsou prioritou vedení města. Trolejbusová doprava je spolu s tramvajovou 
příkladem přepravy šetrné k životnímu prostředí. Vedle hledání nových 
řešení, jako je například vodíkový pohon, budeme dál klást důraz na 
obnovu vozů v elektrické trakci. Pevně věřím, že se dopravnímu podniku 
podaří dovést do konce i další plánované zakázky na nákup trolejbusů  
a do konce roku 2023 dojde ke kompletní výměně trolejbusů z 80 a 90. let 
za nové,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.  

události

V BRNĚ ZAČÍNÁ JEZDIT 
FLOTILA NOVÝCH TROLEJBUSŮ 

ČESKÉ DRÁHY SI OBJEDNALY DALŠÍCH  
31 REGIOPANTERŮ
České dráhy objednaly dalších 31 elektrických třívozových jednotek  
RegioPanter od skupiny Škoda Transportation. Národní dopravce uplatnil 
opci ke smlouvě, kterou podepsal s výrobcem na podzim 2020. Nové 
vlaky, které budou určeny pro provoz v Praze, ve Středočeském, Ústec-
kém a Královehradeckém kraji, poskytnou cestujícím vysoký komfort 
dopravy. Bezbariérové jednotky nabídnou palubní Wi-Fi, klimatizované 
oddíly, prostor pro kočárky, jízdní kola i invalidní vozíky nebo možnost 
dobíjení mobilních telefonů a dalšího elektronického zařízení.

„Moderní, ekologická a komfortní vozidla s vyšší kapacitou – to přesně  
je nová generace RegioPanterů, na které se mohou těšit cestující  
v dalších krajích naší země. Je velmi dobrá zpráva, že na české želez-
nici probíhá veliká obnova vozidel, která do veřejné dopravy přiláká 
více cestujících. Celkově tak dojde k vyšší efektivitě dopravy a také 
ke zlepšení celkové dopravní situace. Děkujeme za důvěru, kterou do 
nás České dráhy vložily,“ říká Petr Brzezina, Prezident skupiny Škoda 
Transportation. Ten doplnil, že i díky novým kontraktům investuje 
skupina v závodech v Plzni a Ostravě stovky milionů do rozšiřování  
a inovace výroby a současně nabírá další zaměstnance.

„Ve spolupráci s objednavateli veřejné dopravy pokračujeme v avizované 
masivní obnově naší flotily osobních souprav v regionální dopravě.  
Aktuálně jsme podepsali objednávku na 31 třívozových jednotek 
RegioPanter v hodnotě skoro 5 miliard korun, které po svém vyrobení 
obslouží například osobní vlaky z Prahy přes Kralupy nad Vltavou do Ústí 
nad Labem nebo na tratích z Hradce Králové do Chlumce nad Cidlinou, 
Týniště nad Orlicí a Chocně nebo do Jaroměře,“ prezentuje poslední 
objednávku nových vlaků Ivan Bednárik, generální ředitel Českých drah. 

Díky nákupu nových jednotek národní dopravce bude moci v současné 
flotile nahradit již dosluhující soupravy. „Věřím, že v nových vozidlech 
ze Škodovky ocení cestující moderní výbavu, která přispěje ke zvýšení 
atraktivity cestování veřejnou dopravou. Nová generace vlaků prošla 
mnoha vylepšeními a v této třívozové kombinaci navíc nabídnou 
vyšší přepravní kapacitu. Jedná se téměř o nové vozidlo oproti prvním 
generacím RegioPanterů. Prakticky všechny systémy jsou nové 
generace, a to jak trakční pohon, který je úspornější a bezpečnější, 
tak řídící systém, podvozky mají vylepšený chod a vlak je ještě poho-
dlnější,“ říká Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva skupiny 
Škoda Transportation.  
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Zbylých 13 vozidel si DPP převezme na 
začátku letošního února a následně je  
bude postupně nasazovat do pravidelného 
provozu. Díky tomu DPP ročně ušetří cca  
252 tisíc litrů nafty a vyprodukuje o zhruba 
714 tun méně emisí CO2. Je to další příspěvek 
DPP k rozvoji veřejné dopravy šetrnější  
k životnímu prostředí a naplňování klimatic-
kého závazku a plánu hlavního města Prahy. 
Celková hodnota veřejné zakázky je 207 
milionů korun, 85 % uznatelných nákladů 
pokryjí dotace Evropské Unie z Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR.

Bateriový elektrobus Škoda E’CITY 36BB  
ev. č. 3002 bude od dnešního dne jezdit  
v ověřovacím provozu na různých pořadích linek 
č. 154 Strašnická – Koleje Jižní Město a č. 213 
Želivského – Nádraží Uhříněves, o víkendech 
také na lince č. 124 Želivského – Zelený pruh. 
Jízdní řády elektrobusu pro konkrétní den 
budou k dispozici na webu DPP na dpp.cz. 

Domovskou garáží nových elektrobusů budou 
Vršovice, kde DPP v loňském roce vybudoval  
a zprovoznil potřebnou nabíjecí technologii  
(14 nabíjecích míst, úprava napájecí techno-
logie měnírny Michle). Nabíjecí infrastrukturu 
pro elektrobusy, tj. nosnou konstrukci, stožáry 
pro nabíjecí trolejové stopy a přípojky k trole-
jovému vedení z měnírny Strašnice vybudoval 
DPP také na konečných zastávkách Strašnická 
a Želivského.

„Je to vždy speciální chvíle, když se můžete 
poprvé projet naprosto novým produktem, na 
jehož vývoji a výrobě pracovaly desítky našich 
lidí. Jsem navíc ráda, že je to právě Praha, kde 
se budou cestující vozit naším novým elektro-
busem a ukážeme tak společně trend rozvoje 
a modernizace dopravy. Bezemisní vozidla 
jsou totiž klíčovou součástí moderní dopravy 
a pomáhají snižovat nejen uhlíkovou stopu, 
ale také provozní náklady dopravce. Výraznou 
měrou tak přispívají k čistějšímu ovzduší  

DOPRAVNÍ PODNIK V PRAZE  
ZAHÁJIL PROVOZ PRVNÍHO  
ELEKTROBUSU ŠKODA E’CITY
TŘETÍ LEDNOVÉ PONDĚLÍ SE Z AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU ŽELIVSKÉHO VYDAL NA PRVNÍ JÍZDU  
S CESTUJÍCÍMI NA LINCE Č. 213 NOVÝ DVOUPÓLOVÝ BATERIOVÝ ELEKTROBUS ŠKODA E’CITY 36BB  
Z DÍLNY SKUPINY ŠKODA TRANSPORTATION. DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY (DPP) JEJ V RÁMCI  
OVĚŘOVACÍHO PROVOZU BUDE NASAZOVAT NA LINKY Č. 154, 213 A O VÍKENDU TAKÉ NA 124.  
PRAHA JE TAK PRVNÍ MĚSTO, KDE TENTO NOVÝ ČESKÝ ELEKTROBUS ZAČAL JEZDIT. 

„
JE TO VŽDY SPECIÁLNÍ  
CHVÍLE, KDYŽ SE MŮŽETE 
POPRVÉ PROJET NAPROSTO 
NOVÝM PRODUKTEM, NA  
JEHOŽ VÝVOJI A VÝROBĚ  
PRACOVALY DESÍTKY  
NAŠICH LIDÍ. JSEM RÁDA,  
ŽE JE TO PRÁVĚ PRAHA,  
KDE UKÁŽEME SPOLEČNĚ 
TREND ROZVOJE A MODERNI-
ZACE DOPRAVY. „
TANYA ALTMANN



a harmoničtějšímu životnímu prostředí ve 
městě.“ Tanya Altmann, Senior Viceprezi-
dent pro Bus Mobility Solutions skupiny 
Škoda Transportation.

Jedná se o první dodávku elektrobusů reali-
zovanou skupinou Škoda Transportation ve 
spolupráci se sesterskou společností Temsa, 
která dodala karosérii. V Turecku proběhla 
výroba karosérie na základě dané specifi-
kace. K tomu Škodovka přidala kompletní 
vlastní elektrovýzbroj včetně baterií a panto-
grafu. Celá montáž i kompletní zkoušky 
pak probíhaly v plzeňské továrně, zkušební 
provoz pro homologaci vozidla v ulicích 
Plzně a nejbližšího okolí. Díky této spoluprá-
ci tak vznikl ideální dopravní prostředek pro 
městskou hromadnou dopravu.

„Je to téměř na den přesně, co jsme  
před 12 lety nasadili do provozu naše první  
dva minielektrobusy. Bylo to na lince  
č. 292. Nebyly moc spolehlivé, po necelých 
2 letech jsme je vyřadili z provozu. Od té 
doby technologie v oblasti elektromobility 
autobusů udělaly zásadní kvalitativní skok. 
Dnes zahajujeme provoz prvního vlastního 
elektrobusu standardní 12metrové délky  

a do měsíce také se zbylými 13 – základem 
naší budoucí flotily elektrobusů. Pevně 
věřím, že budou cestujícím bezvadně  
sloužit. Nezůstane ale jen u těchto  
14 vozidel. V rámci postupné elektrifikace 
autobusových linek plánujeme v následu-
jících třech letech nakoupit dalších až 100 
elektrobusů a 70 bateriových trolejbusů, 
oboje standardní délky, veřejné zakázky na 
ně bychom chtěli vyhlásit ještě letos,“ uvedl 
Petr Witowski, předseda představenstva 
a generální ředitel DPP a dodal: „S prvním 
elektrobusem Škoda E’CITY 36BB budeme 
následující měsíc zatím jezdit v ověřova-
cím provozu s cestujícími na třech různých 
linkách. Potřebujeme nasbírat maximum 
dat ze skutečného provozu v Praze i ener-
getického managementu vozidla, abychom 
mohli připravit grafikony pro pravidelné 
rutinní nasazování všech 14 elektrobusů od 
poloviny letošního února. Nové elektrobusy 
nahradí 14 nejstarších dieselových autobu-
sů, které vyřadíme z provozu. Po nasazení 
do plného rutinního provozu by měl být 
průměrný nájezd elektrobusů cca 60 000 
kilometrů ročně.“  
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„Zajistili jsme pro cestující nízkopodlažní 
autobusy na všech městských linkách 
v Praze a dnes si můžeme připsat další 
důležitý milník: do pražských ulic vyjel 
dvanáctimetrový elektrobus Škoda  
E’CITY. Narazíme na něj na linkách 154, 
213 a o víkendech taky na lince 124. 
Celkem jich budeme mít v DPP ve vozovém 
parku 14. Všechny je začneme postupně 
nasazovat od února. A tím rozhodně 
nekončíme. V následujících třech letech 
chceme nakoupit dalších 100 elektrobu-
sů. Letos vyhlásíme veřejnou zakázku. 
Mým cílem je, aby DPP byl vlajkovou 
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 a bezemis-
ní vozidla. Snižujeme v Praze hluk  
z dopravy, přispíváme k čistějšímu vzdu-
chu, který dýcháme a celkově zlepšujeme 
životní prostředí. Chci, aby byla Praha 
přívětivým místem pro život, a autobu-
sová flotila DPP tomu půjde naproti.“ 

ADAM SCHEINHERR 
náměstek primátora Prahy pro oblast 
dopravy a předseda dozorčí rady DPP

„Náhrada nejstarších dieselových  
autobusů novými elektrobusy je důleži-
tým krokem k lepšímu ovzduší v Praze  
i komfortu cestujících. Věřím, že se  
v provozu osvědčí a Praha bude dál pokra-
čovat v budování dobíjecí infrastruktury  
a nákupu dalších vozidel s nižší ekologic-
kou stopou.“ 

ONDŘEJ RUT 
místostarosta městské části Praha 3

„Nový elektrobus přinese nejen komfort  
a pohodlí cestujícím, ale i zdravější ovzduší 
nám všem. Osobně jednoznačně preferuji 
moderní a šetrnější alternativy k běžné 
motorové dopravě, která patří ve městech 
k největším znečišťovatelům ovzduší.“

RENATA CHMELOVÁ 
starostka městské části Praha 10

skupina

ŘEKLI O NOVINCE



6
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„Již několik let odměňujeme ty nejlepší zaměstnance prestižními Zlatými 
medailemi Emila Škody,“ říká viceprezident pro Lidské zdroje Škody Transporta-
tion Lumír Tesař. Prestižního ocenění se ve Škodě Transportation letos dočkali 
manažer BOZP a PO Petr Zwettler, manažer náboru Jakub Karel, četař Petr 
Frána a hlavní projektant Vít Beneš. Všichni převzali medaile z rukou prezi-
denta Škody Transportation Petra Brzeziny na povánočním setkání. Zlaté 
medaile, které oceňují výjimečné profesní výkony a přínos firmě, jsou součástí 
limitované edice s portrétem Emila Škody, jehož autorem je významný akade-
mický sochař Vladimír Oppl. 

Ocenění nejlepších zaměstnanců se před Vánoci odehrálo v šumperské spole-
nosti Škoda Pars. Generální ředitel společnosti Aleš Měrka předal ceny hned ve 
čtyřech kategoriích – kategorii Vynikající dělník ocenilo vedení společnosti tři 
zaměstnance, kterými byli elektromechanik Jiří Rab, mechanik opravář Antonín 
Pleyer a mechanik opravář Petr Matura. Kontrolor kvality Alexander Novotný se 
stal Nováčkem roku. V kategorii Manažer roku byl odměněn vedoucí výrobního 
střediska Lubomír Láhola a jako Vynikající zaměstnanci mistrová Vladimíra 
Adamová, asistentka VŘ Kateřina Frýdová a ekonomka Michaela Potěšilová.

Další škodovácké firmy vyhlásily své nejlepší zaměstnance za rok 2021 po 
uzávěrce tohoto vydání, informace o nich vám přinese příští číslo časopisu.

Výborné vysvědčení by tenhle muž však 
získal bezpochyby i v jiných „odvětvích“, 
kterým se – tentokrát už ve volném čase 
– věnuje. Tehdy mění svět strojírenství za 
truhlářskou dílnu nebo zahradu s ovocným 
sadem. „Času je málo, ale na koníčky se vždy 
nějaký nakonec najde,“ usmívá se vedoucí 
výrobního střediska Škody Pars Lubomír 
Láhola. Ten se se svým týmem spolupra-
covníků v domovské elektrohale aktuálně 
věnuje opravám elektrických točivých strojů, 
zejména trakčních motorů lokomotiv pro 
tuzemskou železnici a metro.

JEŠTĚ PŘED PÁR LETY BYCH VÁS VE 
ŠKODOVCE NENAŠEL, ŽE? 

Je to tak, dlouhá léta jsem působil jako mana-
žer kvality české firmy z automobilové bran-
že, která dodávala součástky pro značky jako 
například VW, Audi, Škoda, Porsche nebo 
Landrover. Takže také strojírenství, ale přece 
jen jiný obor, než je velmi specifický železniční 
obor tady v Šumperku. Přestup byl pro mě 
velkým profesním osvěžením – z oblasti kont-
roly kvality jsme se dostal k samotné výrobě. 

CO PRO VÁS BYLO NOVÉ? 

Víte, já jsem mohl těžit z toho, že jsem  
v předchozí práci vedle své pozice vedou-
cího kvality působil nějaký čas i na pozici 
výrobního ředitele. Takže jsem znal nejen 
tu stranu, kdy jako kontrola říkáte, co musí 

výroba udělat lépe, ale i tu opačnou. Tahle 
zkušenost se mi v Parsu hodila (úsměv). 

V ŠUMPERKU PŮSOBÍTE SEDMÝM ROKEM, 
JAK SE FIRMA ZA TU DOBU ZMĚNILA?

Udělala obrovský skok dopředu, určitě i díky 
silnému zázemí, které díky Škodovce a PPF 
má. Množství zakázek, šíře výrobního záběru… 
Pokud jde o investice, tak bych se nebál říct,  
že byly a stále jsou masivní. Stačí se podívat  
k nám na elektrohalu, která se mění k nepo-
znání. Děláme prakticky v novém prostředí, 
používáme nové technologie. A já se se svým 
týmem snažím o to, aby tahle radikální promě-
na byla co nejvíc vidět i na naší práci – na 
kvalitě, produktivitě. Je to pro nás motivující: 

PRÁCE S PUNCEM VYSOKÉ KVALITY. PRÁVĚ TAK LZE PŘELOŽIT DŮVOD OCENĚNÍ,  
KTERÉ SE NA PŘELOMU ROKU DOSTALO ZAMĚSTNANCŮM TĚCH ŠKODOVÁCKÝCH  
FIREM, KTERÉ JIŽ VYHLÁSILY SVÉ NEJLEPŠÍ PRACOVNÍKY ZA ROK 2021. MEZI PRVNÍMI 
TAK UČINILY PLZEŇSKÁ ŠKODA TRANSPORTATION A ŠUMPERSKÁ ŠKODA PARS.

MUŽ MNOHA PROFESÍ. PŘESNĚ TÍM JE BEZ NADSÁZKY LUBOMÍR LÁHOLA ZE ŠUMPERSKÉ  
ŠKODOVKY. A ŽE V JEHO PŘÍPADĚ KVANTITA ZNAMENÁ I KVALITU, DOKAZUJE MIMO JINÉ  
OCENĚNÍ MANAŽER ROKU, KTERÉ SE MU DOSTALO ZA JEHO PŘÍNOS FIRMĚ ŠKODA PARS.

PRVNÍ FIRMY ZNAJÍ SVÉ NEJLEPŠÍ  
ZAMĚSTNANCE ZA ROK 2021

LEPŠÍ PODMÍNKY SE MUSÍ  
PROMÍTNOUT DO VÝSLEDKŮ

Prezident Škody Transportation (uprostřed)  
s nejlepšími zaměstnanci roku 2021
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pokud máte stále lepší nástroje a podmínky, 
musí to být také vidět i na výsledcích. 

NA JAKÝCH PROJEKTECH JSTE  
V ŠUMPERKU ZAČÍNAL?

Prvním úkolem byla práce na opravách 
elektrických lokomotiv. Hodně mi dal hned 
následující projekt vyvazovacích oprav 
elektrických jednopodlažních jednotek, kde 
se nám podařilo vypracovat denní harmono-
gram prací, který kolegové dosud používají.  

CO PRO VÁS BYLO PŘI PŘECHODU Z AUTO-
MOBILOVÉ BRANŽE ZÁSADNÍ ZMĚNOU?

Automotive je o velkých standardizovaných 
sériových dodávkách. Oblast modernizace  
a oprav je samozřejmě jiná, ale věřím tomu, 
že systematický přístup, nastavení jasných 
pravidel a jejich dodržování vede všude  
k dobrým výsledkům. V Parsu jsem navíc 
potkal šikovné a vysoce kvalifikované lidi, pro 
které je „kolejařina“ víc než jen prací od–do.

TAKOVÉ LIDI HLEDÁTE PŘI  
SESTAVOVÁNÍ SVÉHO TÝMU? 

Vedle profesních schopností mě určitě zají-
má, jakou má kdo chuť pracovat. Rád dávám 
příležitost mladým lidem, i proto mě těší,  
že k nám do firmy chodí na praxi studenti  
z místního učiliště. To v dnešní době už  
v mnoha firmách úplně chybí. Přitom praxe 
během školy je podle mě velmi důležitá  
a přínosná. Jak pro podnik, tak i samozřejmě 
pro studenty samotné.   

POJĎME JEŠTĚ KE ZMĚNÁM, KTERÉ 
ŠUMPERSKÁ FIRMA V POSLEDNÍ  
DOBĚ ZAŽÍVÁ – JAK MOC PROMĚNILY 
INVESTICE TŘEBA KONKRÉTNĚ  
PRACOVIŠTĚ VAŠEHO TÝMU? 

Od základu (úsměv). A to myslím doslova, 
modernizace elektrohaly totiž začala polože-
ním nových podlah a to vše probíhalo po 

etapách za plného provozu. Ale vážně, ta 
proměna je docela zásadní – máme k dispo-
zici úplně nové technologie a na dodávku 
dalších moderních technologií ještě čekáme. 

NAPŘÍKLAD?

Ano, tak abych mluvil konkrétně, tak třeba 
čištění částí motorů dnes děláme ve speciál-
ním boxu za pomoci tryskání suchým ledem, 
takže ta účinnost je opravdu dobrá, šetříme 

čas, práci lidí, to všechno při dobré kvalitě.  
A další novinky ještě přibydou, jako například 
robotizované pracoviště na svařování  
a obrábění rotorů, takže bude co zlepšovat. 
To jsou věci, které mě ženou dopředu.  

VŠECHNY TYHLE ZMĚNY SE NAVÍC  
REALIZOVALY V DOCELA KRÁTKÉM  
ČASE, ŽE? 

Je to tak, a samozřejmě to nebylo vždycky 
jednoduché. Přestože na denním pořádku 
byly práce na rekonstrukci podlah a moderni-
zaci zázemí, nejrůznější stěhování výroby ze 
starých podlah a vracení zpět na nově vybeto-
nované podlahy a přitom nic nesmělo ohrozit 
běžící zakázky. Zvládli jsme to a já bych rád 
poděkoval všem, kdo k tomu přispěli. 

NEJEN PRACÍ ŽIV JE ČLOVĚK, POJĎME 
TROCHU ODBOČIT… JÁ O VÁS VÍM, ŽE 
JEDEN Z VAŠICH KONÍČKŮ MÁ K VÝROBĚ  
– I KDYŽ NE TÉ STROJÍRENSKÉ – BLÍZKO?

Od mládí mě baví práce se dřevem, po vojně 
jsem si dokonce truhlařinou i přivydělával, 
ale nakonec mi zůstala jen jako koníček. 
Mám plně vybavenou stolařskou dílnu. Snad 
můžu říct, že jsem člověk manuálně zručný, 
takže pár věcí z mé dílny zejména mé rodině 
dobře slouží. Vyráběl jsem například různý 
nábytek, dveře, okna, schodiště, samozřej-
mě i drobnější věci. Největší akcí, do které 
jsem se pustil, byla stavba celodřevěné 
chaty s pergolou. 

TAKŽE BYSTE SE JAKO TRUHLÁŘ UŽIVIL?

Zkoušet to už ale radši nebudu (smích).

OD DŘEVA NENÍ DALEKO K VAŠEMU 
DALŠÍMU HOBBY, TOTIŽ PŘÍRODĚ…

Věnuji se zahradě a pěstování ovocných 
stromů, aby nám zbyly alespoň na zahradách, 
když už mizí z krajiny, do které staletí patřily. 
Dnes jedete po venkovských silnicích, nebo 
jdete polními cestami a po švestkách, třešních 
nebo jabloních se většinou díváte marně. 
Když už narazíte na ovocné stromy, jsou 
mnoho desítek let staré, nově vysázené téměř 
nikde nejsou. Naši dědečkové by se asi divili. 

ŠUMPERSKO NENÍ ÚPLNĚ OVOCNÁŘSKÝ 
KRAJ, CO BYCH U VÁS NA ZAHRADĚ  
NAŠEL ZA DRUHY? 

Třeba právě ty nejtradičnější, o kterých 
byla před chvilkou řeč. Na druhou stranu, 
když víte, jakou odrůdu zvolit, dají se u nás 
s úspěchem pěstovat třeba i broskvoně, 
meruňky. Ale samozřejmě, poslední slovo 
má vždy počasí a příroda sama.

rozhovor

„
VEDLE PROFESNÍCH  
SCHOPNOSTÍ MĚ  
URČITĚ ZAJÍMÁ, JAKOU  
MÁ KDO CHUŤ PRACOVAT. 
RÁD DÁVÁM PŘÍLEŽITOST 
MLADÝM LIDEM. „

POKRAČOVÁNÍ TÉMATU NA DALŠÍ STRANĚ  •



Profesionál na svém místě, specialista, který 
si umí poradit s těmi největšími výzvami. 
Platilo to od doby, kdy přišel v roce 1983  
do svého prvního zaměstnání ve Škodovce,  
a platí to i dnes, kdy je parťákem škodovácké 
svařovny a především čerstvým držitelem 
prestižní Ceny Emila Škody určené jen těm 
nejlepším zaměstnancům Škody. „Ocenění 
by si určitě zasloužilo spoustu lidí, které jsem 
ve Škodovce potkal a kterým se příhodně  
říká srdcaři,“ říká skromně Petr Frána.

Bezesporu patří k lidem, jejichž profesní 
dráha jasně odráží změny, kterými si Škoda 
v posledních desetiletích prošla. „Kdybyste 
mi v době, kdy jsme ve Škodovce začínal, 
ukázali dnešní výrobu, asi bych nevěřil, že 
jsme ve stejném areálu,“ usmívá se Petr 
Frána. Ten v osmdesátých letech zamířil 
do Škodovky z trochu jiného oboru – totiž 
zemědělství. Vyučený opravář zemědělských 
strojů původně nechtěl v krajské metropoli  
a Škodě zakotvit natrvalo, jenže to by nesměl 
ukázat, jak šikovného a pracovitého člověka  
v něm firma získala. 

Postupně se vypracoval mezi ty, kteří se 
mohli podílet na nových projektech – to 
se v plné síle projevilo právě v době, kdy 
Škodovka zásadně rozšiřovala svůj výrobní 
záběr. „U prvních tramvají Astra jsem dával 
dohromady rámy podvozků pro první proto-
typ škodovácké tramvaje, to bylo opravdu 
náročné a nové, protože výroba byla tehdy 
uzpůsobená samozřejmě pro lokomotivy. 
Zůstal jsem i u dalšího kroku, kterým bylo 
„oblékání“ tramvaje, to znamená usazovat 
motory, převodovky. Pak jsme samozřejmě 
museli zaučovat ty, kdo začali tyhle tram-
vaje vyrábět. Podobně to bylo u dalšího 
nového škodováckého projektu – rekon-
strukce vozů pro pražské metro. Zajímavá 
doba,“ pousměje se nad vzpomínkou ze  
své bohaté kariéry. 

Další roky přinášely plzeňské Škodovce nové 
a nové projekty, řadu z nich stále provázela 
právě práce Petra Frány, kterého práce nako-
nec zavála i do Spojených států, kde opět 
v roli mentora dohlížel nad výrobou nových 
vozidel. „Zajímavá byla i etapa, kdy jsme 

jezdili do dopravních podniků ve městech, 
kde sloužily naše tramvaje,“ říká Petr Frána.  

Ten teď pracuje hned na několika důležitých 
zakázkách, které potvrzují rostoucí prestiž 
Škody na trhu. „Práce je dost a pořád něco 
nového, to mě baví, jako třeba teď metro  
pro Varšavu, nebo elektrické vlaky pro 
zákazníky u nás i v zahraničí. Samozřejmě 
si někdy zanadávám, když se něco nedaří, 
to asi každý. Musíte ale hledat cestu, jak 
problém vyřešit, nebo to aspoň zkusit,“ míní 
Petr Frána. 

I když s Plzní za desítky letech srostlý, vrátil 
se nakonec Petr Frána tam, odkud kdysi do 
Plzně přišel – opět na venkov. „Práci měnit 
už nebudu, tak alespoň bydlení. Rodiče měli 
na venkově hospodářství, takže je to takový 
návrat ke kořenům,“ vysvětluje Petr Frána, 
kterého můžete potkat ještě v jedné roli – 
totiž motorkářské. „Ano, pořídili jsme si  
s manželkou staršího choppera, občas vyrá-
žíme na vyjížďky, pročistit si hlavu,“ usmívá 
se oceněný škodovák.  

PETR FRÁNA. PŘESNĚ TOHLE JMÉNO PADLO VE CHVÍLI, KDY BYLO TŘEBA NĚKOMU SPOLEHLIVÉMU 
SVĚŘIT DŮLEŽITOU SVÁŘEČSKOU PRÁCI NA VÝROBU RÁMU PRO VŮBEC PRVNÍ ŠKODOVÁCKOU  
TRAMVAJ. STEJNÉ JMÉNO ZAZNĚLO I VE CHVÍLI, KDY SE JEDNALO O VÝROBU PRVNÍHO RÁMU  
NA KLÍČOVÉM PROJEKTU REKONSTRUKCE PRAŽSKÉHO METRA. A TAKTO BY ŠLO POKRAČOVAT. 

DO ŠKODOVKY MÍŘIL JEN NA ČAS. 
DNES JE SRDCAŘ, CO BY NEMĚNIL

skupina
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PRVNÍ SOUPRAVA METRA PRO VARŠAVU  
SE CHYSTÁ NA NÁROČNÉ TESTY

Soupravy Škoda Transportation se chystají  
na testovací jízdy. Ty budou probíhat postupně 
na několika místech – na zkušebním okruhu 
VÚŽ ve Velimi, v pražském metru i v metru  
ve Varšavě. Metro Warszawskie podepsalo  
se skupinou Škoda Transportation smlouvu 
na dodání až 45 šestivozových souprav metra. 
Celková hodnota kontraktu činí bezmála  
8 miliard korun.

„Projekt aktuálně zaměstnává stovky lidí,  
a to nejen v rámci naší skupiny. Svařování 
hliníkových skříní a jejich lakování probíhalo  
v Ostravě, finální montáž a první testování pak 
v Plzni. Na vývoji a výrobě se však podílelo  
i mnoho dodavatelů z Polska,“ sdělil Petr Brze-
zina, Prezident skupiny Škoda Transportation.

„Nejmodernější plně průchozí souprava 
metra pro Varšavu, mimo jiné vybavena 
rekuperací energie při brždění, vstupuje nyní 
do stádia oživování a typových zkoušek. 
Následovat bude další statické a dynamické 
oživování. Výhledově jsou to týdny až měsí-
ce statických i jízdních zkoušek, abychom 
odladili vše potřebné k dokonalosti. Jedná se 
o standardní proces, který musí podstoupit 
všechny nové modely,“ doplňuje Zdeněk 
Sváta, Senior Viceprezident pro Realizaci  
ve skupině Škoda Transportation.

„Jsem velmi rád, že práce probíhají hladce 
a první nový vlak vyrobený pro Varšavu se 
začal testovat. Doufám, že se v hlavním 

městě objeví na jaře 2022. Obyvatelé Varšavy 
se z něj hodně těší, protože v polovině  
příštího roku budou dokončeny práce na 
výstavbě dalších stanic metra v Bemowu  
a Targówku,“ říká Rafał Trzaskowski, primátor 
hlavního města Varšavy.

Na cestující čekají plně průchozí soupravy, 
které nabízí přehledný vnější i vnitřní infor-
mační audiovizuální systém.  Součástí metra 
jsou také oddíly pro vozíčkáře, kočárky i kola. 
Celkové kapacita jedné soupravy je 1 500 osob. 
Návrh vnitřního prostoru oddílu pro cestující  
– uspořádání, volba materiálů, návrh tvarů  
i barev – byl proveden s ohledem na vytvoření 
příjemného prostředí pro cestující i pro stroj-
vedoucího. Tomu bude k dispozici i kamerový 
systém. Skříň vozů je hliníková a jejich výroba 
probíhala na největším obráběcím centru  
v Evropě, které slouží v ostravském výrobním 
závodě Škody Transportation. Délka jednoho 
vozu je zhruba dvacet metrů a celková délka 

soupravy je pak 118,2 metrů. Maximální  
rychlost nových souprav činí 90 km/h.

Soupravy umožňují plnohodnotné elektrody-
namické brzdění při všech režimech obsazení 
soupravy s preferencí rekuperačního brzdění, 
při kterém je elektrická energie předávaná 
zpět do napájecí soustavy. Soupravy jsou 
vyrobeny podle EN a UIC norem.

Jedná se o průlomovou zakázku v oblasti 
městských kolejových vozidel, protože 
tendr ve Varšavě byl při vyhlašování jedním 
z největších v Evropě. Varšava se tak stane 
již osmým evropským hlavním městem, kde 
budou jezdit škodovácká vozidla. Součástí 
zakázky jsou také dodávky náhradních dílů, 
simulátor, rozšířené záruky a školení.

Skupina Škoda Transportation vyráběla  
již dvě generace metra pro ruský Petrohrad 
a pracovala také na modernizaci vozů pro 
pražské metro.  

POLSKÉ HLAVNÍ MĚSTO SE JIŽ TĚŠÍ NA NOVÉ SOUPRAVY METRA,  
KTERÉ SE VYRÁBÍ V ČESKÉ REPUBLICE. 
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ŠKODOVÁCI SE MOHLI OČKOVAT V PRÁCI,  
FIRMA PLÁNUJE AKCI OPAKOVAT

Stovka zaměstnanců využila možnost 
očkování proti nemoci COVID-19, kterou pro 
ně připravila skupina Škoda Transportation. 
Plzeňské škodovácké firmy díky spolupráci  
s plzeňskou pobočkou VZP vytvořily na svých 
pracovištích zázemí pro zdravotníky, kteří 
na konci ledna aplikovali zájemcům očkovací 
látku. Vakcínu zde během pracovního dne 
dostalo v součtu sto zájemců hned z několika 
škodováckých firem. „Výborný nápad – žádná 
zdlouhavá registrace, nemusel jsem nikam 
jezdit, očkování přímo ve firmě je opravdu 
pohodlné,“ sdělil jeden z příchozích škodová-
ků, který si přišel pro třetí posilovací dávku.

„Akci považuji za úspěšnou, každá jednotlivá 
vakcinace přispívá k větší kolektivní ochraně 
proti onemocnění COVID-19. Pokud bude 
zájem, chceme očkování ve firmě zopako-
vat,“ sdělil Viceprezident pro Kvalitu skupiny 
Škoda Transportation Jan Chaloupka. 

Ten připomněl, že očkování bylo určeno pro 
všechny zájemce z řad zaměstnanců skupiny 
Škoda Transportation a jejich rodinných 

příslušníků, ale třeba i zaměstnanců agentur 
práce, které mají do strojíren přidělené pracov-
níky. „Očkování proti COVID-19 považujeme 
za další krok, kterým chceme zaměstnancům 
pomoci v této složité době poznamenané 
pandemií. Nad rámec povinných opatření 
jsme zprostředkovali našim zaměstnancům 
pohodlí očkování v práci,“ sdělil Jan Chaloup-
ka. Očkování bylo poskytnuto buď jako první 
dávka (a samozřejmě bude zajištěna i druhá 
dávka v patřičném odstupu), nebo posilující 
třetí dávka všem, kteří na ní mají nárok.

Skupina Škoda Transportation se dlouhodobě 
pyšní širokou škálou benefitů pro zaměstnance 
v oblasti zdraví a preventivní péče. Kromě 
příspěvků na penzijní připojištění podporuje 

i prevenci a pohyb. Na výběr jsou Edenred 
poukázky, které se dají uplatnit například 
v lékárnách nebo fitness centrech, nebo si 
zaměstnanci za drobný poplatek mohou 
vybrat MultiSport kartu, která je opravňuje 
jednou denně využít kterékoli fitness centrum, 
plavecký bazén, skupinové cvičení, saunu nebo 
jakékoli jiné zařízení, které akceptuje tyto karty. 

Škoda také pravidelně nabízí možnost se 
naočkovat proti chřipce zdarma. V novém 
roce se Škoda Transportation rozhodla  
i podpořit boj proti COVID-19 a po dohodě 
s mobilním očkovacím zařízením umožnila 
svým zaměstnanců přijít na očkování přímo  
v plzeňském areálu v pracovní době.  

OČKOVÁNÍ JE PODLE ODBORNÍKŮ NEJÚČINNĚJŠÍM ZPŮSOBEM, JAK ZVLÁDNOUT  
PANDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19, SE KTEROU SE DLOUHODOBĚ POTÝKÁ CELÝ SVĚT. 
PRÁVĚ OČKOVÁNÍ CHRÁNÍ PŘED TĚŽKÝM PRŮBĚHEM ONEMOCNĚNÍ A ZTRÁTOU 
ŽIVOTA, SLOUŽÍ K OCHRANĚ PŘED NÁKAZOU, ZEJMÉNA PŘED JEJÍM ZÁVAŽNÝM  
PRŮBĚHEM S MOŽNÝMI KOMPLIKACEMI A DÉLETRVAJÍCÍMI NÁSLEDKY.  

skupina

ŠKODOVÁCI PŘISPĚLI NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
Bohatě naplněné kasičky si 6. ledna odnášeli dětští koledníci z Tříkrálové sbírky, kteří tento den zavítali do plzeňské Škody Transporta-
tion. Spolu s nimi se v sídle slavných českých strojíren objevili v roli tří králů biskup plzeňský Tomáš Holub, náměstek hejtmanky Josef 
Bernard a radní města Plzně David Šlouf. První lednový čtvrtek tak zaměstnanci firmy mohli přímo na své domovské půdě přispět na 
dobročinné účely. Koledníky ve Škodovce přivítali zástupci vedení firmy v čele s generálním ředitelem Petrem Brzezinou. "Děkujeme  
škodovákům za ochotu pomáhat, příspěvků si velmi vážím," řekl po setkání na půdě Škodovky biskup Tomáš Holub. Výtěžek sbírky 
je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. 
„Tříkrálové koledníky jsme ve Škodovce přivítali již poněkolikáté, je mi ctí, že můžeme přispět na dobrou věc,“  uvedl prezident Škody 
Transportation Petr Brzezina. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v tuzemsku, akci pořádá Charita České republiky.

TÉMĚŘ STOVKA ZAMĚSTNANCŮ VYUŽILA MOŽNOST OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19,  
KTEROU PRO NĚ PŘIPRAVILA SKUPINA ŠKODA TRANSPORTATION. FIRMA VE SPOLUPRÁCI  
S POJIŠŤOVNOU VZP VYTVOŘILA NA PLZEŇSKÉM PRACOVIŠTI ZÁZEMÍ PRO ZDRAVOTNÍKY, KTEŘÍ 
BĚHEM PŘEDPOSLEDNÍHO LEDNOVÉHO PONDĚLÍ APLIKOVALI ZÁJEMCŮM OČKOVACÍ LÁTKU. 
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V ANKETÁCH O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ VOZIDLA 
USPĚLY ŠKODOVÁCKÉ TRAMVAJE I TROLEJBUSY
Tradiční ankety o nejhezčí vánočně vyzdobenou tramvaj a trolejbus znají 
své vítěze za rok 2021. Hlasování trvalo od 8. prosince do 2. ledna a zúčast-
nily se opět tisíce lidí. Výsledky ankety o nejkrásnější vánoční tramvaj,  
již jubilejní 5. ročník, přinesly skokana roku i tradičního vítěze. První příčku 
již tradičně obhájila tramvaj z maďarského Miskolce, zajímavostí je, že 
Miskolc má vyzdobené starší vozidlo české výroby. Druhé místo obsadila 
plzeňská tramvaj a na stupně vítězů se poprvé dostala flotila vánočních 
tramvají z Prahy, ke které patří i Škoda ForCity Alfa. Celkem bylo ve hře  
24 evropských měst. Hlasování se zúčastnilo přes 11 tisíc fanoušků.

Trolejbusy ve svém druhém ročníku zaujaly skoro 8 tisíc lidí. První místo  
s přehledem obhájila Žilina, s trolejbusem Škoda 26 Tr, která získala přes 
45 procent celkového počtu hlasů. Na stříbrnou pozici se posunul trolejbus 
Škoda 28 Tr z Ústí nad Labem a na stupně vítězů se dostala ještě Opava.

Do pozice Viceprezidenta pro Výrobu 
skupiny Škoda Transportation, byl jmeno-
ván Radoslaw Banach. Do jeho působ-
nosti spadají oblasti výroby, technologie, 
lean managementu a logistiky. V období 
silného růstu výrobních kapacit do skupiny 
přichází manažer s bohatými zkušenostmi 
s podobnými transformacemi v oblasti 
produkce kolejových vozidel.

„Naše skupina Škoda od vstupu Skupiny 
PPF v roce 2018 výrazně roste a zásoba 
práce narostla z 20 na více než 80 miliard 
korun. V souvislosti s tím jsme investovali 
přes dvě miliardy korun do rozšíření výroby 
a v posledních dvou letech jsme přijali 
přes 1000 nových zaměstnanců. Věřím,  
že zkušenosti Radka Banacha nám 

pomohou zvládnout masivní růst v oblasti 
výrobních objemů a dále posílí naši pozici 
spolehlivého a kvalitního dodavatele  
kolejových a kolových vozidel pro ekolo-
gickou mobilitu. Přeji mu mnoho úspěchů 
a těším se na spolupráci,“ Petr Brzezina, 
Prezident skupiny Škoda Transportation.

Radoslaw Banach (51) řídil několik výrobních 
podniků, a to i v oblasti kolejové dopravy.  
V polských Katowicích řídil devět let výrobní 
pobočku společnosti Alstom. Během jeho 
působení se výrobní kapacita téměř ztrojná-
sobila a ve výrobním závodě pracovalo až na 
3000 lidí. Ve Škodovce bude mít ve své gesci 
hned několik oblastí: výrobu, technologie, 
lean management i logistiku.  

Několik personálních změn se událo  
na přelomu loňského a letošního roku.  
V prosinci loňského roku byla ve Škodě 
Transportation vytvořena nová pozice 
Operations Director (výkonný ředitel) do 
které byl ke stejnému datu ustanoven  
ing. Jaromír Urbánek. Výkonný ředitel 

Škoda Transportation bude koordinovat 
veškeré výrobně projektové aktivity  
v lokalitě Škoda Transportation Plzeň 
včetně úseků Výroba, Logistika, Technologie, 
Operativní nákup, Technická kontrola apod. 
Další personální změna se datuje ke dni  
17. ledna 2022, kdy byl jmenován do funkce 

ředitele kvality závodu Škoda Transporta-
tion pan Jaroslav Bauer. Ještě v roce 2021 
došlo ke jmenování ing. Miloše Brončeka  
ředitelem Logistiky skupiny Škoda 
Transportation. Zkušený manažer dosud 
řídil úsek Logistiky ve společnosti Škoda 
Vagonka.   

VICEPREZIDENTEM PRO VÝROBU SKUPINY 
ŠKODA SE STAL RADOSLAW BANACH 

MANAGEMENT ŠKODOVKY  
POSÍLIL O NOVÉ TVÁŘE 
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zajímavost

PLZEŇŠTÍ ATLETI SKVĚLE  
REPREZENTUJÍ JMÉNO ŠKODOVKY

Kvalita klubu je vidět nejen v počtu vybo-
jovaných individuálních i týmových medailí 
na jednotlivých republikových šampionátech, 
ale také v počtu atletů, kteří mají čest 
reprezentovat Českou republiku na meziná-
rodních závodech.

„Pro rok 2021 zařadil Český atletický svaz do 
reprezentačních výběrů všech kategorií hned 
26 závodníků z AK Škoda. Plzeň se tak stala 
třetím největším potenciálním ´dodavate-
lem´ reprezentantů v zemi, hned za profe-
sionální Duklou Praha a USK Praha. Velký 
díky za to patří všem, kdo nás podporují, 
samozřejmě plzeňské Škodě Transportation,“ 
zdůrazňuje Michal Černý z plzeňského klubu. 
Plzeňské tréninkové podmínky, filozofie 
klubu i před dvěma lety vybudovaná atle-
tická akademie nabízí další úspěšnou cestu 
všem atletům, jak se stát reprezentantem  
i mimo plně profesionální kluby v Praze. 
 A třeba se stát takovými hvězdami, jako 
jsou účastnice olympijských her v Tokiu 
Tereza Hrochová, nebo účastnice ME v hale 
na 400 metrů Tereza Petržilková.

2021? MEDAILOVÁ ŽEŇ!

Plzeňští atleti za rok 2021 posbírali celkem 
80 medailí na republikových šampionátech 
napříč věkovými kategoriemi. Ženy AK Škoda 
Plzeň obsadily 1. místo v extralize a 2. místo 
ve finále družstev MČR, plzeňští muži pak 

uhájili 3. místo v extralize a 3. místo ve finále 
družstev MČR.

ÚSPĚŠNÉ MLÁDÍ

Mezi mladými atlety zářil především Jan 
Štefela, který se stal mistrem Evropy do  
22 let ve skoku vysokém. Kateřina Matouš-
ková zaujala 5. místem na Mistrovství světa 
juniorů ve štafetě 4x400 metrů, diskař Michal 
Forejt 8. místem na Mistrovství Evropy do  
22 let a oštěpařka Petra Sičaková 10. místem 
na juniorském mistrovství světa. Mladí atleti  
AK ŠKODA Plzeň se stali nejúspěšnějším 
týmem na Mistrovství ČR do 22 let, který 
hostila právě Plzeň, a to se ziskem 17 medailí. 
Juniorky obsadily 1. místo ve finále MČR  
družstev a postoupily do Poháru mistrů 
Evropských zemí.  Žáci AK Škoda Plzeň se 
stali nejúspěšnějším týmem na MČR žactva. 

CHLOUBA KLUBU – DĚTI A PŘÍPRAVKA

Velkou chloubou plzeňského klubu je péče  
o ty nejmladší atlety. Klub čítá momentálně  
přes 1100 členů, z toho 820 přísluší do 
mládežnických kategorií. O mladé sportovce 
se stará přes 60 kvalifikovaných trenérů, pod 
jejichž vedením se v roce 2021 jsme zúčastnili 
více než stovky soutěží. „Všestranná příprava 
nemá primárně za cíl vychovávat hned vrcho-
lové sportovce, ale hlavně v tomto věku u dětí 
rozvinout lásku ke sportu. Tímto přístupem 

se snažíme odlišit od mnoha klubů v zemi 
a možná i proto k nám letos na nábor přišlo 
více než 400 dětí," říká Michal Černý.

STADION HOSTIL ŠPIČKOVÉ  
ATLETICKÉ AKCE

Moderní plzeňský stadion je díky svému 
špičkovému zázemí dějištěm řady vrcholných 
sportovních akcí. „V roce 2021 jsme hostili 
veleúspěšné Mistrovství České republiky do 
22 let a projekt Atleti spolu. Byli jsme moc 
rádi, že jsme všem divákům na stadionu  
i u televizních obrazovek mohli díky naším 
výsledkům a atmosféře ukázat plzeňskou 
atletiku v té nejlepší formě,“ říká Michal Černý 
a připomíná, že plzeňský stadion v roce 2021 
hostil na 60 úspěšných akcí.

ATLETI POMÁHAJÍ

Díky jedinečnému projektu Atletické akade-
mie vytváří klub i kvalitní podmínky pro 
studijní povinnosti svých atletů. Ti tak mohou 
skloubit školní i tréninkové povinnosti. „Těší 
nás i dobrovolnická činnost našich mladých 
atletů – například v době covidových omezení 
byli naši reprezentanti, kteří studují Pedago-
gickou fakultu, nápomocni při individuálním 
doučování dětí zdravotníků a dětí v dětských 
domovech. Za to se jim dostalo ocenění i od 
samotného primátora města Plzně,“ připomíná  
Michal Černý.  

ÚŽASNÝMI VÝKONY REPREZENTOVALI LOGO OKŘÍDLENÉHO ŠÍPU ATLETI 
PLZEŇSKÉHO KLUBU AK ŠKODA PLZEŇ, JEHOŽ DLOUHODOBÝM GENERÁLNÍM 
PARTNEREM JE SKUPINA ŠKODA TRANSPORTATION. 

Zdroj: AK Škoda Plzeň



rozhovor

HVĚZDA PLZEŇSKÉ ATLETIKY  
ZAŽILA ŽIVOTNÍ SEZÓNU

„Olympiáda byla ohromná zkušenost,“ říká 
reprezentantka, která pár hodin před samot-
ným startem olympijského závodu čelila 
obrovským zdravotním problémům a přesto 
se sebezapřením do maratonu nastoupila 
a ve vražedných klimatických podmínkách 
nakonec doběhla na 58. místě.

VYPÍCHNOUT TEN NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH  
LOŇSKÉ SEZÓNY URČITĚ TEDY NEBUDE  
TĚŽKÉ – JSTE NEJMLADŠÍ ČESKOU ÚČASTNICÍ 
OLYMPIJSKÉHO MARATÓNU V HISTORII… 

Účast na olympiádě je něco, o čem se mi 
ještě před pár lety ani nesnilo. Ale na druhou 
stranu se na olympiádě stalo hodně věcí, 
které se stát neměly. Hodně sil mi vzaly 
problémy s cestováním, kdy jsme absolvova-
li úplně zbytečné přesuny po Japonsku  
navíc, jako jediná jsem na olympiádě neměla 
osobního trenéra, takže v bublině, ve které 
jsem střídala jen hotelový pokoj a trénin-
kovou trať, se nebylo o koho opřít. A pak 
přišel ten zdravotní kolaps před závodem… 
Nakonec jsem tedy ráda, že se mi v těch 
extrémních podmínkách podařilo závod 
vůbec absolvovat. Spousta soupeřek se  
do cíle vůbec nedostala.

O TO VĚTŠÍ MOTIVACE PODÍVAT SE  
NA DALŠÍ OLYMPIÁDU?

Vůbec nechci předbíhat, něčím se svazovat. 
I když se může stát, že další olympiáda 

je poměrně blízko, zbývá spousta času. 
Člověk musí zůstat zdravý, mít výbornou 
výkonnost, navíc já se maratonům opravdu 
nevěnuji dlouho. Vždyť na olympiádu  
v Japonsku jsem se dostala až díky loňskému 
nominačnímu závodu v Rakousku, což byl 
můj první maratonský start v životě vůbec. 
(Tereza tam zaběhla nejrychlejší debutantský 
čas české historie, kterým rovnou splnila limit 
právě pro start pod pěti kruhy – pozn. red.). 
Další olympiáda mě ale samozřejmě láká. 
Třeba i proto, že na té v Japonsku jsem 

kromě kratičké návštěvy olympijské vesnice 
a covidovým opatřením nezažila tu pravou 
atmosféru her (maratonci bydleli a závodili 
mimo Tokio – pozn. red.).

VE STÍNU OLYMPIÁDY NESMÍ ZŮSTAT VAŠE 
DALŠÍ LOŇSKÉ VÝSLEDKY – V DUBNU JSTE  
SE STALA MISTRYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY  
V PŮLMARATONU, V ZÁŘÍ VYHRÁLA NÁRODNÍ 
MISTROVSTVÍ V BĚHU DO VRCHU A V LISTO-
PADU REPUBLIKOVÝ ŠAMPIONÁT V KROSU. 
ŽIVOTNÍ SEZÓNA?

Snad přijdou ještě lepší (smích). Moc mi 
vyhovují podmínky, které v mém klubu  
AK Škoda Plzeň mám a stejně tak spolu-
práce s trenérem Vláďou Bartůňkem. Plzeň 
může podle mě zázemím může konkurovat  
i pražským profesionálním klubům.

CO MÁTE TEĎ PŘED SEBOU,  
V SEZÓNĚ ROKU 2022?

Příprava směřuje k několika vrcholům, určitě 
se soustředím hlavně na mistrovství světa  
v americkém Eugene a na evropský šampio-
nát v německém Mnichově, na maratonské 
závody. A hlavně doufám, že se vrátíme  
k závodění v normálních podmínkách.  

TROJNÁSOBNÁ MISTRYNĚ ČR, ÚSPĚŠNÁ ČESKÁ REPREZENTANTKA NA VRCHOLNÝCH 
ATLETICKÝCH AKCÍCH A PŘEDEVŠÍM ÚČASTNICE OLYMPIJSKÝCH HER V TOKIU. TAKOVÝMI 
ÚSPĚCHY SE MŮŽE ZA LOŇSKOU SEZÓNU POCHLUBIT BĚŽKYNĚ TEREZA HROCHOVÁ, 
PĚTADVACETILETÁ HVĚZDA PLZEŇSKÉHO ATLETICKÉHO KLUBU ŠKODA PLZEŇ.
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Tramvajové dráhy, často na hraně své 
kapacity i životnosti, byly doplněny –  
a někdy úplně nahrazeny – právě trolejbu-
sy. Jen v Československu vzniklo v letech 
1946 až 1952 jedenáct nových provozů. 

Produkce trolejbusů Škoda násobně vzrost-
la a výrobní prostory se několikrát stěhovaly 
v rámci Plzně. Od poloviny padesátých let 
pak trolejbusy s okřídleným šípem zazna-
menávaly první exportní úspěchy.

Poválečný rozvoj trolejbusů má však  
kořeny už za války, kdy vzniklo hned několik 
projektů, které už většinou nesly technické 
znaky pozdějších typů. Řada měst tehdy 
pod vlivem nedostatku ropných paliv 
uvažovala o zřízení trolejbusové dopravy, 
ale buď nakonec vybrala jiného dodavate-
le vozů (Bratislava, Zlín) nebo k zahájení 
provozu vůbec nedošlo (Prostějov). Nejvíce 
rozpracován byl typ Škoda 5 Tr, kterým se 
konstruktéři zabývali v letech 1943 až 1946  
a byl dokonce zhotoven jeho dřevěný model.

REKONSTRUKCE KOŘISTNÍCH  
TROLEJBUSŮ Z ITÁLIE

První trolejbusy, které po válce prošly  
rukama škodováků, však ještě patřily  
ke staré koncepci s masivními třínápra-
vovými podvozky. Byly vyrobeny v letech 
1939 až 1942 italskými firmami. Jednalo 
se o celkem jedenáct vozidel, z nichž šest 
vzniklo díky spolupráci společností Fiat  
a Alfa Romeo (podvozky), Varesina (vozová 
skříň) a Breda (elektrovýzbroj), zbylých pět 
pak podobným způsobem vyrobily firmy 
OMS, Isotta a TIBB. Sloužily v Miláně, kde 
je při ústupu zrekvírovala německá armáda 
a posléze se dostaly do lesů u Litvínova, 
kde se značně poškozené dočkaly konce 
války. Rekonstrukce ve Škodových závo-
dech tak musela být pojata velmi důklad-
ně po stránce mechanické a elektrické. 
Vozy umožnily zvládat nápory cestujících 
na trati mezi obytnými částmi Mostu, 
Litvínova a chemickými závody v Záluží 

otevřenými v roce 1946. U pěti trolejbusů 
OMS – Isotta -  TIBB se jednalo o první 
nasazení článkových vozů u nás, i když 
kloub umožňoval pohyb pouze ve svislém 
směru. Tuto nevýhodu kompenzovala 
možnost natáčení zadní nápravy.

NEREALIZOVANÝ TROLEJBUS  
„VENEZUELA“

V roce 1947 byl konstrukčně zpracován 
pozoruhodný projekt s označením „Vene-
zuela“ určený pro hlavní město Caracas, 
které uvažovalo o návratu trolejbusů 
zrušených za války. Záměr, který se reali-
zace nedočkal, by s délkou jen něco málo 
přes 8 m a šířkou pouhé 2 m představoval 
dosud nejmenší trolejbus Škoda. Dnes 
bychom spíš řekli minibus.

TROLEJBUSY SE SAMONOSNOU  
KAROSERIÍ

Jak již bylo uvedeno, během války vznikla 
nová koncepce trolejbusů: díky vozové 
skříni pouze se dvěma nápravami, jedním 
trakčním motorem a samonosnou karosérií 
bylo možné výrazně snížit hmotnost. Vývo-
jem přirozeně prošla také elektrická výzbroj.

POVÁLEČNÁ ÉRA VÝROBY TROLEJBUSŮ

H
ISTOR

IE PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE NASTALO V EVROPĚ OBDOBÍ OBNOVY PONIČENÝCH 
MĚST. PRŮMYSLOVÁ VÝROBA SE SOUSTŘEĎOVALA DO VELKÝCH ZÁVODŮ  
A NA PERIFERIÍCH ZAČALA VYRŮSTAT PRVNÍ SÍDLIŠTĚ. TÍM VZNIKALA POTŘEBA 
PŘEPRAVOVAT VELKÉ MNOŽSTVÍ CESTUJÍCÍCH V KRÁTKÝCH ČASECH A MĚSTA  
TAK MUSELA ZÁSADNĚ OBNOVIT A ROZŠÍŘIT SVOJE DOPRAVNÍ SYSTÉMY. 

ŠKODOVKA V UPLYNULÉM ROCE OSLAVILA VÝROČÍ 85 LET VÝROBY  
TROLEJBUSŮ. NENÍ PROTO DIVU, ŽE PRÁVĚ TÉMATU TROLEJBUSŮ  
SE VĚNUJE NOVÝ SERIÁL, VE KTERÉM SE FIREMNÍ ČASOPIS OHLÍŽÍ  
ZA BOHATOU HISTORIÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI. ZASVĚCENÝM PRŮVODCEM  
NA CESTÁCH ZA HISTORIÍ TROLEJBUSŮ BUDE ČTENÁŘŮM PUBLICISTA  
A SPECIALISTA ŠKODY ELECTRIC JIŘÍ ŠPLÍCHAL. PŘÍJEMNÉ ČTENÍ!

1946 – Vůz OMS – Isotta – TIBB  
při generální opravě



ŠKODA 6 Tr

Model Škoda 6 Tr se na rýsovacích prknech 
začal objevovat už koncem války a zakázka 
byla dokončena v roce 1949, kdy výrobce 
dodal 15 vozidel (série 6 Tr1) do nového 
provozu v Brně. Koncem roku vznikl ještě 
jeden vůz s novou konstrukcí kardanu 
(prototyp 6 Tr2), zařazený do provozu  
v Plzni. Pro cestující sloužily troje dveře, 
zadní byly čtyřdílné, prostřední a přední 
dvoudílné. Vůz se ovládal třemi pedály: 
pedálem jízdy, provozní brzdy (která kombi-
novala funkci elektrického a vzduchového 
brzdění) a nouzové pneumatické brzdy. 
Asi nejvýznamnějším prvkem elektrické 
výzbroje byl nový typ kontroléru s válcem 
poháněným stlačeným vzduchem. 

Vozy sloužily v provozu poměrně spolehlivě. 
Zajímavý osud měl poslední vyrobený vůz  
6 Tr2, který sloužil plných 21 let pod plzeň-
skými trolejemi. Po vyřazení jej v roce 1971 
převzalo Technické muzeum Brno, kde byl 
opraven a nejprve sloužil jako statický expo-
nát. Na přelomu tisíciletí však znovu prošel 
důkladnou renovací v brněnské vozovně  
Komín a od té doby se jako nejstarší  
provozuschopný trolejbus v ČR objevuje  
na významných dopravních slavnostech.

ŠKODA 7 TR

Brzy po zahájení výroby typu 6 Tr začali 
konstruktéři na základě zvýšeného zájmu 
dopravních podniků připravovat jeho násle-
dovníka. Nejviditelnější změnou předsta-
vovaly rozšířené prostory prvních a druhých 
dveří, kam se nyní vešly čtyřkřídlé dveře, což 
výrazně urychlilo výměnu cestujících. V letech 
1950 až 1955 bylo vyrobeno celkem 173 vozů  
v pěti sériích, které se od sebe lišily mj. 
typem trakčního motoru. Zvláštností byla 
série 7 Tr2, kterou svoji elektrickou výzbrojí 
vybavil pražský závod ČKD, neboť kapacity 
škodovky tehdy nestačily vysoké poptávce. 

Většina vyrobených vozidel zamířila do 
tuzemských provozů (v roce 1952 jich 
bylo zahájeno hned pět – v Mariánských 
Lázních, Teplicích, Pardubicích, Opavě  
a Ostravě), zároveň však škodovka zazna-
menala první exportní úspěch v polské 
Varšavě. V šedesátých letech prošla většina 
vozů generálkami spojenými se přestavbou 
řídicích obvodů po vzoru následujícího typu 
8 Tr. Sedmičky sloužily v provozu dlouho, 
poslední byla vyřazena až v roce 1981. Jeden 
z vozů, který zahajoval provoz v Mariánských 
Lázních, se dochoval do dnešních dnů  
a zatím čeká na rekonstrukci v Muzeu 
dopravy ve Strašicích.

ŠKODA 8 TR

Za vznikem typu 8 Tr stál požadavek  
na zvýšení spolehlivosti pohonu. Způsob 
poloautomatického řízení rozjezdu  
použitý na předchozích typech se ukazoval 
jako složitý na údržbu a náchylný  
k poruchám. Konstruktéři proto provedli 
zjednodušení, které ovšem vyžadovalo 
citlivější přístup řidiče. Vzhled a mechanická 

část trolejbusu se oproti předchůdci změnila 
jen minimálně.

V letech 1955 až 1960 bylo vyrobeno úcty-
hodných 742 vozidel ve dvanácti sériích, 
přičemž dvě třetiny představoval na export. 
Vozy vyvezené do Sovětského svazu měly 
většinou dvoudvéřové provedení.  Za zmínku 
stojí 74 trolejbusů, které zamířily na Krym, 
kde byla na přelomu padesátých a šede-
sátých let budována nejdelší trolejbusová 
linka na světě Simferopol – Alušta – Jalta. 
Nejvzdálenější destinací osmiček se beze-
sporu stala čínská města Peking a Šanghaj. 
Poslední série typu 8 Tr byla vyrobena již 
v Ostrově na Karlovarsku, kde vznikl nový 
závod přestavbou technického zázemí býva-
lých jáchymovských uranových dolů. Osmič-
ky se v provozu udržely do počátku osmde-
sátých let a do dnešních dnů se zachovalo 
hned několik historických vozidel – v Praze, 
Brně, Ostravě a Pardubicích.   
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1960 – Škoda 8 Tr

1952 – Škoda 7 Tr
 2006 – Historický vůz  

Škoda 6 Tr2 z roku 1949 v Plzni




