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DIDIER PFLEGER 
NOVÝ GENERÁLNÍ ŘEDITEL SKUPINY ŠKODA  
A PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ŠKODY TRANSPORTATION

Dovolte mi, abych se vám představil. Jmenuji se Didier 
Pfleger a od 14. února jsem generálním ředitelem 
skupiny Škoda a předsedou představenstva Škody 
Transportation.

Je mi padesát sedm let, jsem přes třicet let ženatý  
a mám tři syny a tři vnoučata. V uplynulých dvou letech 
jsem byl prezidentem výrobce autobusů Alstom Aptis, 
který je například konkurentem pro výrobky firmy 
Temsa, spoluvlastněné PPF. Předtím jsem zastával 
funkci ve správní radě celé skupiny Alstom, kde jsem 
řídil její byznys v regionu Středního východu, Afriky  
a střední Asie.

Jsem velmi hrdý, že si mě PPF vybrala jako generálního 
ředitele Škody – strojírenské skupiny, která se na trhu  
těší značnému respektu.

Všichni v oboru známe skvělou historii této plzeňské 
firmy i její současné snahy pod vedením Skupiny PPF 
proniknout na nové trhy a do nových segmentů. Do 
Škody a PPF jsem přišel, abych s využitím technologií 

a infrastruktury přispěl k proměně světa mobility. Jsem 
přesvědčený, že Škoda může v Evropě i ve světě sehrát 
zásadní roli a přispět svým dílem v globálním příklonu  
k zelené a komfortní dopravě.

V posledních letech se skupina Škoda značně rozrostla. 
Růst a expanzi obvykle doprovází řada náročných 
úkolů, což velmi dobře znám. Na to, že se firmě 
podařilo růst a expandovat během pandemie covidu, 
bychom měli být patřičně hrdí. Ale dotáhnout všechny 
projekty není snadné a ziskovost i cash-flow nejsou  
na očekáváných úrovních, což je potřeba zlepšit. 

Cíle na letošní rok – a bude to další náročný rok – již 
máme stanovené. Není to snadná doba pro podnikání, 
ale já ve vás věřím a počítám se zapojením, zaujetím 
a motivací vedení firmy i všech zaměstnanců, aby 
pomohli Škodě tyto cíle splnit.

Náš úspěch bude výsledkem týmové práce. 
Děkuji vám!

DIDIER PFLEGER, 
GENERÁLNÍ ŘEDITEL SKUPINY ŠKODA  

A PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ŠKODY TRANSPORTATION
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Flotilu nových trolejbusů dodá do Brna 
plzeňská skupina Škoda Transportation. 
Dopravní podnik moravské metropole 
uzavřel s předním evropským výrobcem 
vozidel pro hromadnou dopravu kontrakt 
na 10 trolejbusů typu Škoda 32Tr s opcí na 
dalších 30 vozidel stejného typu. 

„Brno má nejširší trolejbusovou síť v České 
republice a je skvělé, že jde stále cestou 
rozvoje a modernizace tohoto typu dopra-
vy. Jedná se o perfektní ekologické řešení 
MHD v řadě velkých měst po celém světě. 
Jsem tak velmi ráda, že  
k současným 150 škodováckým vozidlům 
přibude až 40 nových a pomůžeme Brnu  
v pokračování ekologického trendu. Trolej-
busová doprava totiž městům výrazně 
pomáhá snižovat emise oxidu uhličitého, 
které produkují u nás stále tradiční dieselo-
vé autobusy,“ uvedla Tanya Altmann, Senior 
Viceprezidentka pro Bus Mobility Solutions 
ve skupině Škoda Transportation.

„Brno si s provozováním trolejbusové dopra-
vy mezi ostatními městy stále drží prim. 
Podporovat a rozvíjet tuto formu dopravy je 
chytré a ekologické. Vítám proto zprávu, že 
se nám podařilo naplno prolomit předchozí 
smůlu s výběrovými řízeními na nové trolej-
busy a velká obnova jejich vozového parku 
může pokračovat. Po 40 nových kloubových 

trolejbusech z loňského roku a letošního 
roku se vozový park rozroste v příštím roce 
o 20 kusů krátkých parciálních trolejbusů, 
které nahradí starší vozy z konce  
80. a 90. let,“ vysvětlila primátorka města 
Brna Markéta Vaňková.

 „Trolejbusy Škoda 32Tr jsou moderní nízko-
podlažní a klimatizované vozy s vydařeným 
designem. Jejich předností je přídavný bate-
riový pohon, který umožní dojezd minimálně 

10 kilometrů bez trolejového vedení. Toho 
využíváme zejména při výlukách a doprav-
ních omezeních, kdy trolejbusy nemusí-
me nahrazovat autobusy – vybraný úsek 
projedou na bateriový pohon. V první fázi 
pořídíme 10 vozů, další postup bude záviset 
na našich finančních možnostech,“ sdělil 
generální ředitel Dopravního podniku města 
Brna Miloš Havránek.  

BRNO ZÍSKÁ FLOTILU  
NOVÝCH TROLEJBUSŮ

NA JIHOČESKÝCH TRATÍCH  
SE OBJEVÍ NOVÉ REGIOPANTERY
Komfort jako v dálkových expresech zažijí již brzy i cestující  
v regionálních spojích v Jihočeském kraji. Nové bezbariérové 
jednotky RegioPanter nabídnou pohodlné sedačky, klimatizaci, 
zásuvky 230 V i USB porty pro nabíjení elektroniky a samozřejmě  
i Wi-Fi. Kontrolního dne se ve Škoda Transportation v Plzni 
zúčastnili zástupci z řad Českých drah i Jihočeského kraje. V jižních 
Čechách již několik let čtyři jednotky RegioPanter jezdí a doplní  
je dalších deset. Škodovácké RegioPantery jsou na českých želez-
nicích osvědčeným vlakem a rozšíření jejich počtu na jihu Čech 
ještě více zvýší atraktivitu vlakové dopravy v regionu. Tyto oblíbené 
jednotky procházejí v průběhu let dalším vývojem a jsou vylep-
šované uplatněním inovací, zkušeností z dlouholetého provozu 
a nových technických možností. Prakticky všechny systémy jsou 
nové generace, a to jak trakční pohon, který je úspornější a bezpeč-
nější, tak řídicí systém. Podvozky mají vylepšený chod a vlak je 
pohodlnější.  
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skupina

ŠKODA: ZLEPŠOVACÍ NÁVRHY 
UVÁDÍME RYCHLE DO ŽIVOTA!

SPOLEČNÁ AKCE TÝMU POMOHLA, 
POCHVALUJE SI PAVEL WISTER 

„Více než polovinu z podaných a schvá-
lených zlepšovatelských návrhů se nám 
podařilo rychle uvést do života ještě  
v roce 2021. Na zavedení ostatních se pilně 
pracuje, třeba vzhledem k tomu, že jejich 
charakter vyžaduje například spolupráci 
dalších útvarů nebo přípravu investiční 
akce. Chceme, aby zlepšovatelé viděli, že  
si jejich aktivního přístupu velmi vážíme  
a náměty nezůstávají jen na papíře,“ sděluje 
Lean Manager skupiny Škoda Transportation 
Jan Mikeš. Ten si pochvaluje, že přibývá 
námětů, které řeší i složitější problematiku. 
„Tady bych chtěl připomenout, že jsme 
připraveni pomoci každému zájemci, který 
má nějaký zlepšovatelský námět v hlavě  
a třeba si není jistý jeho vypracováním. 
Stačí se přijít poradit, určitě najdeme  
vhodné řešení,“ ujišťuje Jan Mikeš. 

I přes problémy spojené s pandemií Covid-19  
loni přibylo lidí, kteří se do zlepšování 

zapojili. „Samozřejmě nejčastěji se stále 
mezi řešiteli objevují jména lidí z výroby, 
přibývá ale kolegů z jiných oblastí, loni třeba 
z nákupu, plánování a máme tu náměty  
od projektových manažerů,“ říká Jan Mikeš.

Autoři nejúspěšnějších zlepšovacích návrhů 
se za svoji práci dočkali také ocenění. 
„Cením si všech, kdo nad rámec své práce 
přišli s nápadem, který ve finále třeba 
přinese zjednodušení a urychlení práce, 
zvýší kvalitu, bezpečnost nebo ušetří 
náklady. Množství zlepšovacích námětů 
je pro mě důkazem, že ve firmě máme 
spoustu lidí, kterým na odvedené práci 
skutečně záleží a jsou schopni přinést 
něco navíc,“ řekl Viceprezident pro Kvalitu 
Škody Transportation Jan Chaloupka.

A kdo si odnesl ocenění za rok 2021? 
Vítězem kategorie hodnotící nejvyšší počet 
podaných zlepšovacích opatření se stal 

Pavel Wister. Ten si odnesl zároveň ocenění 
za nejvyšší počet zlepšovacích opatření  
s přínosem pro oblast BOZP, PO a EMS, 
která je hodnocena samostatně, aby se 
zvýraznila důležitost těchto oblastí, kde jde 
o zdraví zaměstnanců. 

„V týmové soutěži jsme vyhlásili tento rok 
hned dvě 1. místa. Dva týmy – B30 a Logis-
tika – totiž podaly naprosto stejný počet 
zlepšovacích opatření. Třetí místo obsadil 
tým VTS. V týmové soutěži si tři nejlepší 
týmy rozdělily poukazy v hodnotě 50 tisíc 
korun,“ popisuje Lean Manager skupiny 
Škoda Jan Mikeš. „Vypláceli jsme i finanční 
prémie za ty podané zlepšovací návrhy, 
které mají přímý finanční přínos pro firmu. 
K tomu máme také vypracovaný program 
věcných cen a od roku 2021 novinku  
v podobě možnosti využití benefitních bodů 
v cafeterii Škoda,“ vysvětluje Jan Mikeš.

Zjednodušit si práci. I takhle a s úsměvem okomentoval svoji  
motivaci Pavel Wister, který letos ovládl soutěž zlepšovatelů  
v plzeňské Škodě Transportation. Podal nejvyšší počet zlepšovacích 
návrhů včetně těch z oblasti BOZP a první místo obsadil i v soutěži 
týmů se svými kolegy dílenskými zásobovači. „Většina zlepšováků 
vlastně vede k tomu zjednodušit a zrychlit nějaký postup, takže 
ve výsledku si opravdu ulehčit práci. Já si nejvíc cením toho, že se 
nám podařilo obhájit vítězství z předchozího ročníku soutěže. Jako 
odměnu jsme tehdy vyhráli 20 tisíc korun, které jsme mohli využít 
na společnou týmovou akci. Na tu jsme vyrazili všichni, pozvali 
jsme všechny nezáleželo na tom, zda do soutěže přispěli nebo ne.  
A možná i díky tomu se řada kolegů letos přidala a počet zlepšo-
váků od našeho týmu ještě vzrostl. Společná akce tedy byla asi 
dobrou motivací,“ usmívá se Pavel Wister, nedávno ještě vedoucí 
dílenských zásobovačů a aktuálně manažer logistiky Škody Trans-
portation.  „Navíc jsme se díky společné akci mohli zase po čase 
setkat všichni dohromady, jinak se totiž pohybujeme na různých 
místech a někteří se v práci „potkáváme“ hlavně po telefonu nebo 
díky e-mailu,“ vysvětluje.  

PŘIBÝVÁ TÝMŮ, KTERÉ SE ZAPOJUJÍ DO ZLEPŠOVATELSKÉHO HNUTÍ.  
A ROSTE I KVALITA NÁMĚTŮ, KTERÉ LIDÉ PŘINÁŠEJÍ. TAKOVÉ DVA TRENDY 
PŘINESL LOŇSKÝ ROK V PLZEŇSKÉ ŠKODOVCE. 

Pavel Wister (vlevo)



Přední evropských výrobce vozidel pro 
hromadnou dopravu aktuálně vyrábí  
32 moderních čtyřvozových vlaků, které 
vychází z úspěšných vlaků RegioPanter.  
Ty již jezdí na českých a slovenských 
kolejích a Škodovka již brzy začne vyrábět 
novou sérii i do Estonska. 

„Modernizace vozového parku je jedním  
z klíčů, jak udělat veřejnou dopravu ještě 
více populární. Je nám ctí, že právě my 
můžeme být tou společností, která dodá 
do Lotyšska po 30 letech nové elektrické 
vlaky. Věřím, že budou zákazníci s moderní 
a ekologickou dopravou spokojeni a že  
se do budoucna svezou třeba i našimi  
bateriovými vlaky,“ říká Didier Pfleger,  
CEO skupiny Škoda Transportation.  

"Nové vlaky jsou v Lotyšsku velmi očeká-
vanou událostí, proto jsem rád, že výroba 
vlaků je v závěrečné fázi a že již brzy bude 
zahájeno jejich testování – nejprve v České 
republice a na Slovensku, poté i v Lotyšsku. 
Konečně na podzim je bude možné začít 
používat v osobní dopravě," komentuje 

lotyšský ministr dopravy Tālis Linkaits. 
"Lotyšští cestující si již dlouho zaslouží 
pohodlné a moderní vlaky, proto je tato 

událost nejen historická, ale možná by 
se dala nazvat i revoluční. Cesta k těmto 
vlakům nebyla jednoduchá, nicméně Lotyši 

mají přísloví – dobré věci přicházejí pomalu, 
proto jsme spokojeni a plni naděje," dodá-
vá ministr.

„Každá nová éra s sebou přináší nové 
výzvy a zkoušky. Na tyto nové elektrické 
vlaky jsme čekali tak dlouho, že je radost 
je dnes vidět ve zcela reálné a viditelné 
podobě. Toho všeho jsme dosáhli navzdory 
všem těžkostem a složité situaci ve světě. 
Společně s naším partnerem, skupinou 
Škoda, jsme neúnavně pracovali na tom, 
abyste dnes před sebou mohli vidět plody 
naší společné práce. Věřím, že když spojí-
me své síly, dokážeme velké věci. Tyto nové 
vlaky v sobě nesou nejen velmi symbolické 
poselství, ale také přijedou do Lotyšska, 
aby představily zcela nový standard kvality, 
na který naši cestující v Lotyšsku již léta 
čekají,“ sdělil Rodžers Jānis Grigulis, CEO 
Pasažieru vilciens.

Elektrické jednotky pro Pasažieru vilciens 
vycházejí z RegioPanterů, které vyrábí 
Škodovka pro český a slovenský trh. Tyto 
nové vlaky jsou navíc ještě optimalizovány 

skupina

VÝROBU NOVÝCH ELEKTRICKÝCH JEDNOTEK PRO LOTYŠSKÉHO ZÁKAZNÍKA  
PASAŽIERU VILCIENS PŘEDSTAVILA POSLEDNÍ ÚNOROVOU STŘEDU SKUPINA 
ŠKODA TRANSPORTATION. NA VÝROBU SE PŘIJELI PODÍVAT I ZÁSTUPCI  
ZÁKAZNÍKA A MINISTR DOPRAVY LOTYŠSKA.

LOTYŠSKÝ MINISTR DOPRAVY 
SI PROHLÉDL VÝROBU VLAKŮ  
PRO LOTYŠSKO 

„
LOTYŠŠTÍ CESTUJÍCÍ  
SI JIŽ DLOUHO ZASLOUŽÍ  
POHODLNÉ A MODERNÍ 
VLAKY, PROTO JE  
TATO UDÁLOST NEJEN  
HISTORICKÁ, ALE  
MOŽNÁ BY SE DALA  
NAZVAT I REVOLUČNÍ. „
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CEO skupiny Škoda Transportation  
Didier Pfleger odpovídá na dotazy novinářů.



pro lotyšské železnice a dle požadavků 
zákazníka jsou zaměřeny na co nejefektiv-
nější provoz – nízká hmotnost, rekuperace 
energie s využitím superkapacitátorů. Cestu-
jící se navíc mohou těšit na moderní interiér, 
komfortní bezbariérový nástup, přehledný 
informační systém a komfortní sedadla.

Aktuálně se v ostravském závodě skupiny 
Škoda Transportation dokončují elektrické 
statické zkoušky na první jednotce  
a v procesu lakování a montáže je celkem 
13 vozů. Dalších 18 vozů je rozpracováno ve 
svařovně a na obráběcím centru. První vlak 
by měl být kompletně sestaven koncem 
března a následně se začne s elektrickým 
oživováním vlaku na zkušební trati v závo-
dě Škody Transportation v Plzni. 

Součástí zakázky, kterou skupina Škoda 
Transportation podepsala s lotyšským 
dopravcem v červenci 2019 zahrnuje, 
kromě dodávky třiceti dvou moderních 
jednopodlažních čtyřvozových jednotek 
pro příměstskou dopravu, také jejich 
údržbu, dodávky náhradních dílů  
a školení. Celková hodnota zakázky  
je 240 milionů Euro. 

Nové vlaky tak budou jezdit zejména na 
tratích z Rigy do Aizkraukle, Tukumsu, 
Skulte a Jelgavy. Kromě dodávky vlaků bude 
skupina také spolupracovat s místními 
společnostmi na uvedení vlaků do provozu 
a zajištění následného servisu a údržby po 
celou dobu životnosti vozidla, která činí 
nejméně 35 až 40 let.  

skupina

JEDNOPODLAŽNÍ  
ELEKTRICKÁ JEDNOTKA 
ŠKODA 16EV 

KOMFORTNÍ CESTOVÁNÍ

|  jednotky jsou určeny pro provoz  
na příměstských a regionálních  
tratích

|  plně klimatizovaný interiér

|  zásuvky s napětím 230 V, vysoce  
výkonná Wi-Fi pro cestující

|  všechny vstupní dveře jsou  
umístěny v nízkopodlažní části

|  ergonomická sedadla

|  vstupní dvoukřídlé dveře široké  
1 300 mm

|  přehledný informační systém

|  vnější a vnitřní kamerový systém

|  dálkový přenos dat a chytrý  
informační systém

|  prostorná toaleta pro imobilní  
cestující

SEZNAMTE SE  
S NOVÝM VLAKEM

7

Lotyšský ministr dopravy  
Tālis Linkaits a CEO Pasažieru  
vilciens Rodžers Jānis Grigulis  

převzali při slavnostní akci  
i modely nových vlaků. 



PRO ŠPIČKOVÉHO MANAŽERA Z FRANCIE 
JE TO VELKÁ ZMĚNA, PŘIJMOUT TAKO-
VOU VÝZVU, JAKO JE VEDENÍ SKUPINY 
ŠKODA, FIRMY ŠKODA TRANSPORTATION. 
CO VÁS K TOMU VEDLO?

Posledních dvacet let své kariéry jsem 
neustále přijímal různé výzvy. To mi právě 
dodává sílu a energii, nové transformační 
výzvy, to, čemu se říká management změny. 
Přesně tohle očekává PPF od Škody, a proto 
jsem měl velkou motivaci a zájem přijmout 
tuto funkci. Pokud jde o tu Francii, sám sebe 
vidím spíše jako mezinárodního manažera, 
nikoli jen francouzského. Posledních 25 let 
jsem vlastně strávil mimo Francii a pracoval 
jsem pro různé firmy spíše ve Vídní, Curychu, 
Londýně, ale také v oblastech jako je střední 
Východ, Čína, Indie, Asie nebo Jižní Afrika, 
takže ne ve Francii. Považuji se tedy za 
mezinárodního manažera, s mezinárodní 
kulturou.  Jsem zvyklý pracovat – rád pracuji –  
v různých kulturách, s různými typy organi-
zací. A tohle bych také rád vnesl do Škody, 
určitou internacionalizaci a globalizaci firmy 
směrem k modernější společnosti, s novou 
kulturou.

CO VÍTE O ŠKODOVCE? TEDY PŘESNĚJI,  
CO JSTE O ŠKODOVCE VĚDĚL, NEŽ JSTE 
ZAČAL UVAŽOVAT O TÉTO FUNKCI? 

Škoda je známá jako významný konkurent 
Alstomu v dopravním strojírenství. Přes-
tože není největší v oboru, je známá jako 
klíčový a důležitý hráč v segmentu kolejo-
vých vozidel. Se Škodou jsem se během své 
kariéry setkal dvakrát: 

Jednou, když jsem byl prezidentem 
Alstomu v Německu, jsme se společně 

zúčastnili výběrového řízení na zakázku 
rýnsko-rúrského expresu. 

TO JE TAKZVANÝ PROJEKT RRX?

Ano, RRX. Škoda tehdy s Alstomem 
společně soutěžila proti Siemensu. Bohužel 
jsme neuspěli. Byla to ale zajímavá zkuše-
nost, spolupracovat s týmy z Německa 
a plzeňské Škodovky. To bylo moje první 
setkání se Škodou.

Podruhé to bylo vloni, vlastně poslední 
dva roky, kdy jsme jednali o prodeji divize 
Alstom Aptis a Škoda o ni projevila zájem. 
Měl jsem řadu setkání se zástupci manag-
mentu PPF a Škody kteří se o tuto příleži-
tost zajímali. Měli jsme možnost vyměnit 
si názory na to, jaká mohla být v té době 
nejlepší strategie pro Škodu. To bylo velmi 
zajímavé a s lidmi, které jsem potkal, jsem 
velmi rád diskutoval.

VZHLEDEM KE SVÝM BOHATÝM ZKUŠE-
NOSTEM VE VEDOUCÍCH MANAŽER-
SKÝCH FUNKCÍCH, JAKÉ SCHOPNOSTI 
CHCETE VE ŠKODOVCE UPLATNIT A CO 
BUDETE OD ŠKODOVÁKU VYŽADOVAT?

Především, vzděláním a praxí jsem inženýr. 
Mám rád technologie, mám rád inovace  
a rozumím produktům. Nejsem žádný 
finančník a už vůbec ne nějaký super 
manažer. Mám rád strojírenství. A z toho 
vycházím po celou svou kariéru. Proto si 
myslím, že jsem schopen porozumět tomu, 
co Škoda vyrábí a co se ve firmě odehrává. 
Pro můj způsob řízení budou klíčová tři slova 
– otevřenost, transparentnost a přístupnost. 
Chci se setkávat s lidmi a mluvit s nimi, a to 
na všech úrovních organizace. Dveře do mé 
kanceláře budou vždy otevřené, pro každého. 

Tohle bych rád přinesl do Škody. Na druhou 
stranu, nechci dělat žádnou revoluci. Nikdy 
jsem nepřišel do nějaké firmy, abych prohlá-
sil: "ok, podle mě to je takto…" nebo "musí 
to být takhle…". Nesmíme přerušit kontinu-
itu, musíme stavět na tom, co již funguje, 
pochopit, jak to funguje, proč to funguje, 
zjistit, co lidé umějí a jaké jsou jejich znalosti, 
kde jsou silné a slabé stránky organizace.  
A pak je důležité podpořit silné stránky  
a minimalizovat, korigovat ty slabší. A samo-
zřejmě, souběžně s tím budeme pracovat na 
rozvoji strategie společnosti, jejich základ-
ních hodnot a identity. Je ale velmi důležité 
mít pevnou základnu, které rozumíme a na 
které můžeme společnost dál rozvíjet.

HOVOŘÍTE O TOM, ŽE BUDETE USILOVAT 
O EVOLUCI, VYCHÁZET ZE SCHOPNOSTÍ 
LIDÍ A SILNÝCH STRÁNEK FIRMY, ŽE SE 
ZAMĚŘÍTE NA KOREKCI PŘÍPADNÝCH 
NEDOSTATKŮ, OVŠEM SEKTOR DOPRAVY 
NA CELÉM SVĚTĚ – A NEMLUVÍM JEN 
O HROMADNÉ DOPRAVĚ – PROCHÁZÍ 
VELKOU ZMĚNOU. CO SI MYSLÍTE  
O ZMĚNÁCH, KTERÝM ČELÍ CELÝ PRŮMYSL 
DOPRAVY A MOBILITY?

Máme před sebou obrovské výzvy spočívají-
cí ve změně podstaty mobility, celého trhu  
a firem, které na něm podnikají. Urbaniza-
ce, ekologické ohledy a globální oteplování 
vytvářejí tlak na technologie a akcelerují 
vývoj nových řešení v oblasti digitální  
a udržitelné chytré mobility. A to se dotýká  
i byznysu Škodovky. Potřebujeme být 
připraveni na budoucnost, opravdu vážně 
se věnovat novým technologiím, inovovat  
a vyvíjet produkty, které jsou chytřejší, 
ekologičtější. Určitě se budeme muset 

NOVÝM GENERÁLNÍM ŘEDITELEM SKUPINY ŠKODA  
A PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA  
ŠKODY TRANSPORTATION

ROZHOVOR  
S DIDIEREM PFLEGEREM,

rozhovor
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rozhovor

pustit do bateriových a vodíkových tech-
nologií, stejně jako do digitálních řešení. 
Nepůjde jen o dodávání kolejových vozidel, 
souvisejících služeb a specializovaných dílů, 
my se budeme muset také zapojit do vývoje 
skutečně globálních a integrovaných řešení. 

TAKHLE TEDY VIDÍTE BUDOUCNOST 
ŠKODY, CHCETE Z TRADIČNÍHO  
VÝROBCE KOLEJOVÝCH VOZIDEL  
UDĚLAT POSKYTOVATELE ŘEŠENÍ  
A SLUŽEB Z OBORU DOPRAVY,  
DOPRAVNÍHO STROJÍRENSTVÍ?

Víte, sektor kolejových vozidel je už i dnes 
relativně ekologický. Ze své podstaty, 
protože je vysoce elektrifikovaný – viz 
vlaky. Nabídka v oblasti kolejových vozidel, 
služby a produkty jsou dobrým základem 
pro budoucnost Škody. Přesto ale potře-
bujeme inovovat, musíme do firmy přinést 
více nových technologií, abychom byli 
schopni aplikovat trendy chytré mobility  
v nadcházejících letech. Proto si myslím, že 
inovace jsou klíčové. Musíme tuto inovační 
kulturu ve firmě prosadit ještě více než 
dosud. Ambicí PPF, pokud jde o Škodu, je 
udělat z regionálního hráče mezinárodněji 
orientovanou a globálnější společnost. To je 
zásadní úkol, k jeho dosažení budeme růst 
organicky, ale také využijeme akvizice, jak 
v našem odvětví, tak možná i v příbuzných 
technologických oborech zabývajících se 
digitální a chytrou mobilitou. 

TO JSOU VŠECHNO SPÍŠE STŘEDNĚDOBÉ  
A DLOUHODOBÉ CÍLE. JAKÉ JSOU ALE 
VAŠE KRÁTKODOBÉ, OKAMŽITÉ CÍLE 
COBY NOVÉHO ŠÉFA ŠKODY? 

Mým hlavním krátkodobým cílem je zajistit 
plnění našich závazků vůči odběratelům. 

Škoda se momentálně účastní poměrně 
velkého počtu výběrových řízení, která 
vyžadují vývoj nových výrobků, a projektů, jež 
musíme realizovat. A jak víme, realizace je 
náročná především s ohledem na současnou 
pandemickou krizi a rovněž kvůli nedostatku 
materiálu, na který narážíme všude v našem 
odvětví. Je proto velmi důležité, abychom 
udrželi provozní výkonnost – a ostatně  
i tu finanční – na úrovni našich očekávání  
a očekávání našich zákazníků, a zajistili tak 
jejich spokojenost. Při tom se budeme opírat 
o program provozní excelence, budeme se 
opírat o managment změny, vůdčí schopnosti 
a podnikatelského ducha, aby společnost 
byla flexibilnější, aby byla schopna mnohem 
rychleji reagovat na každou výzvu či problém. 
Z krátkodobého hlediska je zásadní, abychom 
dosáhli výsledků, jaké očekávám. 

ABY SPOLEČNOST TĚCHTO VÝSLEDKŮ 
DOSÁHLA, JAK JI BUDETE V PRAXI ŘÍDIT, 
JAK BUDE VYPADAT VÁŠ PRACOVNÍ DEN? 
KDE BUDETE MÍT KANCELÁŘ? KOLIK 
ČASU BUDETE TRÁVIT V PLZNI A KOLIK 
DOMA VE FRANCII NEBO V PRAZE?

Pracuji mimo domov a stěhuji se po světě 
s rodinou už více něž dvacet let. Takže můj 
přístup je jasný: svůj čas budu trávit v České 
republice. Přes týden, od pondělí do pátku, 
tady budu bydlet. Budu se sekávat se zákaz-
níky, s obchodními partnery. Svou kancelář 
budu mít samozřejmě v Plzni. Nebudu gene-
rální ředitel, který je někde v trapu. Budu  
k dispozici našim pracovním týmům, přímo 
ve fabrice, budu tam, kde se dělá byznys. 
Tohle byl vždycky můj přístup. Pro lidi je velmi 
důležité, aby mě viděli, aby cítili mou přítom-
nost a věděli, že jsem nedílnou součástí řídící-
ho týmu, tady a teď, každý den. 

URČITĚ SE TENTO PŘÍSTUP BUDE  
TÝKAT I VŠECH OSTATNÍCH DCEŘINÝCH 
SPOLEČNOSTÍ ŠKODY, ŽE SE O NĚ  
BUDETE STARAT…

Ano, samozřejmě, budu je pravidelně 
navštěvovat. Nejsem ten typ, co jen sedí 
ve své kanceláři, chci vidět věci v provozu, 
všechno, co se ve firmě děje. Proto budu 
továrny a další pobočky navštěvovat, třeba 
ve Finsku, všude jinde, abych rozuměl 
tomu, co se v nich děje. Z dálky, z kance-
láře v Plzni, nikdy nezjistíte, co přesně se 
odehrává například v Ostravě. Musíte tam 
zajet, zjistit si to sám, na vlastní oči.  
To je můj styl řízení. 

TUTO OTÁZKU VÁM MUSÍM POLOŽIT, 
PROTOŽE JSTE FRANCOUZ A FRANCOUZ-
SKÉ RYCHLOVLAKY TGV KAŽDÝ ZNÁ  
A OBDIVUJE. NEZEPTÁM SE VŠAK, KDY 
JSTE NAPOSLEDY JEL RYCHLOVLAKEM 
TGV, ALE KDY JSTE NAPOSLEDY JEL 
NORMÁLNÍM VLAKEM NEBO TŘEBA 
TRAMVAJÍ?

Zrovna včera, když jsem letěl do Prahy  
z Paříže. Během jednoho dne jsem použil 
regionální vlak, metro i tramvaj, abych 
se dostal na letiště. Tato integrovaná síť 
mobility je velmi důležitá. A jistě se bude 
dále rozvíjet v každém velkém městě. 
Viděl jsem v Praze spoustu plánů na rozvoj 
nové a rozšířené dopravní sítě tohoto typu. 
Lidé, zejména mladší generace, se dívají 
dopředu a už nechtějí pořád jezdit autem. 
Ve městech čím dál to více jde o to, dostat 
se z jednoho místa na druhé právě funkční 
veřejnou dopravou.

MÁM JEŠTĚ POSLEDNÍ OTÁZKU – JAKÉ  
JE VAŠE HLAVNÍ SDĚLENÍ VŠEM ZAMĚST-
NANCŮM, NA VŠECH ÚROVNÍCH ŘÍZENÍ,  
V DÍLNÁCH, V KANCELÁŘÍCH, VŠEM 
TÝMŮM ŠKODY OHLEDNĚ PLÁNŮ FIRMY  
V ČESKÉ REPUBLICE I MIMO NI? JAKÉ  
JE VAŠE HLAVNÍ SDĚLENÍ PRO NĚ  
VŠECHNY?  

Považuji za důležité, že společně s PPF 
máme ohledně Škody velké ambice. Jak už 
jsem řekl, chceme z firmy udělat skutečně 
mezinárodní společnost. A proto počítám 
s nasazením, zaujetím a motivací všech 
zaměstnanců, aby nám pomohli tohoto 
cíle dosáhnout. 

DĚKUJI ZA ROZHOVOR.

Těším se na spolupráci se svými kolegy  
ze Škody. Díky.  
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„
MÁME PŘED SEBOU  
OBROVSKÉ VÝZVY  
SPOČÍVAJÍCÍ VE ZMĚNĚ 
PODSTATY MOBILITY,  
CELÉHO TRHU A FIREM, 
KTERÉ NA NĚM  
PODNIKAJÍ. „



Novým Senior Viceprezidentem pro 
Obchod a členem představenstva společ-
nosti Škoda Transportation se stal Mike 
Niebling (55). Přední evropský výrobce 
vozidel pro hromadnou dopravu tak nadále 
posiluje TOP management a vysílá jasný 
signál, že se chce ještě více zaměřit na 
prodej svých produktů na další trhy, a to  
i v západní Evropě. Mike Niebling má velmi 
bohaté zkušenosti s prodejem kolejových 
vozidel po celé Evropě, bude tak pro celou 
skupinu velkým přínosem a pomůže  
v naplnění vytyčených cílů. Tento krok je 
tak dalším z mnoha, kterými Škoda podpo-
ruje ambice stát se klíčovým hráčem ve 
výrobě vlaků, tramvají i ostatních prostřed-
ků hromadné dopravy po celé Evropě.
Ve skupině Škoda Transportation bude 

Mike Niebling zodpovědný za globální 
obchod, kde se bude zaměřovat zejména 
na kolejová vozidla (vlaky, tramvaje  
a metro). Klíčovou roli v tom budou hrát 
jeho bohaté zkušenosti, protože se  
v prodeji těchto dopravních prostředků 
pohybuje již více než 21 let. Mike Niebling 
vystudoval strojní inženýrství se zamě-
řením na technologii kolejových vozidel 
na Technické univerzitě v Drážďanech. 
Hned po studiu nastoupil do společnosti 
Bombardier Transportation, kde působil 
téměř 29 let, a to zejména na vysokých 
manažerských postech. Měl na starost 
prodej kolejových vozidel, lokomotiv napříč 
celou Evropou. Kromě již zavedených trhů 
se zabýval i rozšiřováním obchodních  
příležitostí na nové trhy.  

ŠKODA POSÍLILA  
TOP MANAGEMENT

ŠKODA VYBOJOVALA  
DRUHÉ MÍSTO V ANKETĚ  
MEZI ČESKÝMI VYSOKOŠKOLÁKY 

Studie TOP Zaměstnavatelé je projektem 
Asociace studentů a absolventů, který každo-
ročně zjišťuje mezi studenty českých vysokých 
škol preference a priority ve volbě zaměstnání. 
Asociace studii provádí ve spolupráci s reno-
movanou agenturou GFK. Zaměstnavatele do 
žebříčku nominují sami studenti. V letošním 
ročníku se zúčastnilo online panelu 11 856 
studentů a absolventů vysokých škol, a to  
v období od října do prosince 2021.

Škoda se v žebříčku umisťuje pravidelně 
v TOP 5. Jubilejní 10. ročník přinesl Škodě 
Transportation postup na druhé místo 
v kategorii Automobilový & Strojírenský 
průmysl. Z dat vyplývá, že mezi mladými 
lidmi roste důležitost dlouhodobé stability 
a silné značky firmy.

Škoda Transportation má pro studenty 
všech úrovní propracované programy.  
Pro středoškoláky a učně poskytuje praxe, 
exkurze i programy vzdělávání přímo  
při práci na konkrétních projektech.  

Vysokoškolským studentům nabízí trainee 
programy v různých oborech, včetně progra-
mátorských nebo HR. Škála možností, jak 
nahlédnout do firmy je velmi široká. Každý 
akademický rok nabízí i témata a vedení 
bakalářských a diplomových prací.

Škoda spolupracuje s univerzitami a pro 
studenty pořádá i soutěže. Samozřejmostí 

je účast na veletrzích, kariérních dnech a celé 
řadě akcí. Nejbližší veletrhy, kde se můžete 
potkat se skupinou Škoda Transportation, 
se konají 23. března 2022 na Západočeské 
univerzitě v Plzni, 5. dubna 2022 na Vysoké 
škole báňské v Ostravě a 12. dubna 2022  
na Vysokém učení technickém v Brně.  

skupina

STŘÍBRNOU PŘÍČKU SI VYBOJOVALA ŠKODA TRANSPORTATION  
MEZI ČESKÝMI VYSOKOŠKOLÁKY V ANKETĚ O TOP ZAMĚSTNAVATELE  
VE STROJÍRENSTVÍ ROKU 2022.
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skupina

Nové trolejbusy, s pracovním obchodním 
názvem Škoda-Solaris 24m, budou nasazo-
vány na budoucí trolejbusovou linku v rámci 
elektrifikace stávající autobusové linky 119, 
která vede z Nádraží Veleslavín na pražské 
letiště Václava Havla. Hodnota zakázky je 
přes 620 mil. Kč a dodávky budou realizová-
ny během následujících 24 měsíců. 

„Je skvělé, že se Praha vrací k trolejbusové 
dopravě, která zde začala psát svoji historii 
už v roce 1936 a již tehdy u toho byly 
trolejbusy Škoda. Trolejbusy jsou klíčovým 
dopravním prostředkem v mnoha městech 
Evropy a jejich zavedení na pražské letiště 
zajistí cestujícím pohodlnou a zejména 
tichou cestu do centra Prahy. Na této lince 
navíc trolejbusy nahradí dieselové autobu-
sy, dojde tak k zásadnímu snížení produkce 
emisí oxidu uhličitého. Věříme, že to bude 
inspirací i pro další města a velkokapacitní 
trolejbusy se objeví také na jejich páteř-
ních linkách,“ říká Tanya Altmann, Senior 
Viceprezident pro Bus Mobility Solutions 
ve skupině Škoda Transportation.  

„Už za dva roky nebudou návraty z dovo-
lené tak těžké jako doposud. S těžkým 
kufrem nebo batohem na nás už nebude 
čekat přeplněný nepohodlný autobus.  
Na zastávku přijede tříčlánkový trolejbus. 
Budou pohodlné, tiché a nabídnou plynu-
lou jízdu. Žádné kodrcání. Svými jízdními 
vlastnostmi a komfortem se přiblíží spíše  

k tramvaji než autobusu. Navíc budou 
parciální a díky moderním technologiím 
nebudeme muset natahovat nové dráty  
v celé délce linky a využijeme existu-
jící sloupy veřejného osvětlení,“ řekl 
Adam Scheinherr, náměstek primátora 

a předseda dozorčí rady DPP a dodává: 
„Začátek letošního roku je pro nás skutečně 
ve znamení elektromobility a moderních 
technologií. Začali jsme stavět infrastruk-
turu pro první regulérní trolejbusovou linku 
v Praze z Palmovky do Miškovic. Už pro ni 
máme ve výrobě 15 kloubových bateriových 
trolejbusů. Po Praze jezdí první elektrobusy 
a do konce února jich bude celkem 14. Získa-
li jsme společné povolení pro elektrifikaci 
linky č. 119 na Letiště Václava Havla a teď 

máme i vítěze veřejné zakázky pro nákup 
tříčlánkových trolejbusů na tuto linku.“

„Mám velkou radost, že se nám podaři-
lo tuto veřejnou zakázku dotáhnout do 
zdárného konce a dnes podepsat smlouvu 
na nákup 20 tříčlánkových trolejbusů. Jsou 
určeny pro druhou připravovanou pražskou 
trolejbusovou linku, která bude zhruba 
od března 2024 místo autobusů spojovat 
Nádraží Veleslavín a Letiště Václava Havla 
Praha. Není ale vyloučeno, že se v rámci 
zkušebního provozu první tříčlánkový 
trolejbus neobjeví dříve na trolejbusové lince 
58. První vozidlo určené právě k testova-
cím jízdám bychom měli dostat v prosinci 
příštího roku, zbylých 19 pak do poloviny 
února 2024,“ uvedl Petr Witowski, předseda 
představenstva a generální ředitel DPP.

„Blahopřejeme městu Praha k investici  
do moderních a bezemisních vozidel.  
Nový typ trolejbusu je naší odpovědí 
na zvýšení kapacity na nejvytíženějších 
linkách v přetížených městech. Uvedení  
20 dvoukloubových trolejbusů do provozu 
bude pro tuto metropoli ideálním řešením. 
Jsem přesvědčen, že tato moderní, do 
detailu propracovaná, bohatě vybavená, 
a především bezemisní vozidla se stanou 
dominantou české metropole,“ řekl Petros 
Spinaris, člen představenstva společnosti 
Solaris odpovědný za prodej, marketing  
a poprodejní služby.  

PRAHA BUDE PRVNÍ MĚSTO V ČR  
S 24METROVÝMI TROLEJBUSY  
OD ŠKODOVKY 

11

DOPRAVNÍ PODNIK HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (DPP) PODEPSAL SMLOUVU NA OBJEDNÁVKU  
20 NOVÝCH VELKOKAPACITNÍ TROLEJBUSŮ OD KONSORCIA SKUPINY ŠKODA TRANSPORTATION,  
POLSKÉHO VÝROBCE SOLARIS BUS & COACH A SOLARIS CZECH. PRAHA TAK BUDE PRVNÍM  
MĚSTEM V ČR, KDE BUDOU NOVÉ DVOUKLOUBOVÉ TROLEJBUSY O DÉLCE 24,7 METRŮ JEZDIT.

„
VĚŘÍME, ŽE TO BUDE  
INSPIRACÍ I PRO DALŠÍ  
MĚSTA A VELKOKAPACITNÍ 
TROLEJBUSY SE OBJEVÍ  
TAKÉ NA JEJICH PÁTEŘNÍCH 
LINKÁCH. „
TANYA ALTMANN
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rozhovor

TROLEJBUSY CHTĚL ŘÍDIT  
UŽ JAKO KLUK, DNES JE S NIMI  
DÍKY ŠKODOVCE KAŽDÝ DEN

„Jedním slovem – Ikarusy (maďarské 
kloubové autobusy řady 280, pozn. red.) – 
ty jsem obdivoval už od dětství a do světa 
MHD mě doslova „přivezly“ (úsměv).  
„Měl jsem prarodiče v Praze a často jsme 
společně vyráželi na projížďky městem  
a bez jízdy Ikarusem se to nikdy neobešlo. 
Později, když jsem začal objevovat zaniklý 
svět pražských trolejbusů, tak jsme  
s dědou prochodili trasy všech původních 
pražských tratí a doslova prošmejdili Archiv 
Dopravního podniku. V té době jsem chtěl 
být řidičem trolejbusů, měl jsem celkem 
jasno,“ směje se mladý škodovácký inženýr, 
který pracuje v doudlevecké Škodovce na 
zkušebně trolejbusů a v poslední době též 
vyráží po celé Evropě do míst, kde plzeňské 
trolejbusy slouží a kde je k nim navíc zajiš-
ťován servis. Má tak za sebou mnohamě-
síční výjezdy do zahraničí. 

CESTOVAT ZA TROLEJBUSY PO SVĚTĚ  
– SNIL O TOM TEN MALÝ KLUK UŽ TEHDY 
PŘED LETY?

No rozhodně snil, ale určitě netušil, že to 
nakonec takhle – i díky Škodovce – půjde. 
Doprava a technika mě ale provází už od 
dětství. V tomhle směru mě hodně ovlivnil 
i můj tatínek, který léta jezdil s historickou 
parní lokomotivou „Šlechtičnou“, vyro-
benou ve Škodových závodech, a já jsem 
s ním už od mala chodil na „brigády“ do 
lokomotivního depa.

TAKŽE SE DÁ ŘÍCT, ŽE JSTE SVĚT DOPRAVY 
POZNÁVAL NEJEN Z POHLEDU CESTUJÍCÍHO, 
ALE MOHL JSTE NAKOUKNOUT I ZA OPONU?

Ano, je to tak, dostal jsem se díky tomu 
do zákulisí péče o historické parní vlaky 
a poznal, co takový koníček obnáší. Za 
desítky hodin práce byla odměnou třeba 
jen hodina jízdy, ale ta pak stála za to. 
Navíc jsem při jízdách sloužil na vlaku 

jako průvodčí a to jsem dělal moc rád. 
Všechno tohle dohromady mě určitě 
hodně oslovilo a zažehlo silný plamínek 
zájmu o techniku. 

STUDIUM TECHNIKY BYLA JASNÁ VOLBA? 

Celkem ano, ale měl jsem i spoustu dalších 
zájmů, a protože „střední školu trolej-
busovou“ ještě nikdo nezaložil, tak jsem 
chodil na gymnázium. Odtud vedla cesta  
na Elektrotechnickou fakultu ZČU v Plzni, 
obor Elektrická trakce, a odtud pak díky 
shodám šťastných náhod až do Škodovky. 

A KDY ZAČALA VAŠE SPOLUPRÁCE  
SE ŠKODOVKOU?

Ještě během studia, se Škodovkou jsem 
spojil už svou diplomovou práci, během 
posledního ročníku pak prošel Trainee 

programem a po státnicích v roce 2018 
nastoupil na zkušebnu trolejbusů. Stal 
jsem se tak dalším škodovákem v naší  
rodině, poněvadž můj děda dělal od vyučení 
až do důchodu v Kovárnách a babička nejpr-
ve v Nářadí a pak v Obráběcích strojích.  
Ve fabrice dělal i můj praděda, takže máme 
tu Škodovku trošku v krvi (smích).  

DĚLÁTE PRÁCI, KTERÁ VÁS  
PROFESNĚ NAPLŇUJE?

Naprosto, jsem dnes a denně u trolejbusů  
a můžu se jim tak neustále věnovat.  
Spolu s kolegy na zkušebně děláme na 
úseku oživování nově vyrobených vozů,  
a to mě opravdu moc baví. Je to pěkný 
pocit, když otočíte klíčkem, trolejbus  
poprvé ožije, poprvé se vlastní silou rozjede 
a tak. A jelikož se nám typy vozů stále  
střídají, tak ta práce vůbec není jednotvárná 
a pro mě je navíc benefit, že ty trolejbusy 
znám do detailu předem, ještě, než vůbec 
vyrazí do ulic. Díky kolegům ze servisu  
jsem zase dostal možnost vyjet na dlouho-
dobější služební cesty, navštívit i místa, 

SÁM S ÚSMĚVEM TVRDÍ, ŽE LÁSKA KE SVĚTU MĚSTSKÉ DOPRAVY  
MU BYLA DÁNA GENETICKY. ZKUŠEBNÍ TECHNIK TROLEJBUSŮ JAN MAŠEK  
MĚL SVŮJ PROFESNÍ OSUD TAK TROCHU NAPSÁN PŘEDEM.

„
JSEM DNES A DENNĚ  
U TROLEJBUSŮ A MŮŽU SE 
JIM TAK NEUSTÁLE VĚNOVAT. 
S KOLEGY NA ZKUŠEBNĚ  
DĚLÁME NA ÚSEKU  
OŽIVOVÁNÍ NOVĚ  
VYROBENÝCH VOZŮ, A TO 
MĚ OPRAVDU MOC BAVÍ.  
JE TO PĚKNÝ POCIT, KDYŽ 
OTOČÍTE KLÍČKEM,  
TROLEJBUS POPRVÉ OŽIJE, 
POPRVÉ SE VLASTNÍ SILOU 
ROZJEDE. „

Jan Mašek v bulharském městě Vraca, které ještě roku 2021  
provozovalo, jako poslední v EU, trolejbusy ZiU-9



rozhovor

kde jsem ještě nikdy předtím nebyl nebo 
kam bych se normálně asi jen tak nepodí-
val. Vyzkoušel jsem si údržbu i další práce 
na našich vozech v běžném provozu a – to 
musím dodat, že za výborné podpory kole-
gů z technického úseku.

VÁM SE KONÍČEK STAL POVOLÁNÍM...

Je to přesně tak, teď už mi vážně chybí 
jen řidičák na trolejbusy (smích). Ale máte 
pravdu, je to opravdu velké štěstí, když se 
zájem a profese takhle perfektně propojí. 
Nakonec i díky Škodovce jsem se opět 
setkal s mými oblíbenými maďarskými 
vozy Ikarus, jejichž trolejbusové verze  
280T dosud spolehlivě slouží v Budapešti  
a v Sofii. Jízda s nimi je vždy perfektní  
zážitek i díky specifickému hluku hnací 
nápravy RÁBA a „zpívání“ tyristorové  
elektrovýzbroje GANZ. 

VĚNUJETE SE DOPRAVĚ PROFESNĚ  
I VE VOLNÉM ČASE – NĚKTEŘÍ MOŽNÁ  
ZNAJÍ I WEB WWW.TROLEJBUSY1936.CZ, 
JEHOŽ JSTE ZAKLADATELEM A TVŮRCEM.  
CO NA STRÁNKÁCH NÁVŠTĚVNÍCI NAJDOU?

Je to web věnovaný historii i současnos-
ti hlavně československých trolejbusů 
částečně s přesahem i do zahraničí. Vznikl 
před mnoha lety ještě na základce. Za  
tu dobu prošel velkým vývojem a podle 

časových možností se mu věnuji dodnes. 
Práce je to nekončící, ale moc mě baví.  
Z obsahu je zatím asi nejvíce zpracovaná 
část s informacemi o českých a sloven-
ských městech, kde trolejbusy jezdí.  
V blízké budoucnosti bych rád začal  
budovat sekci Atlas trolejbusů, která 
návštěvníkům představí především  
všechny typy škodováckých trolejbusů  
od roku 1936 po současnost. 

VAŠI STOPU NESE I NOVÁ KNIHA  
NAZVANÁ 85. VÝROČÍ VÝROBY TROLEJBUSŮ 
V PLZNI, KTERÁ POJEDNÁVÁ O PRODUKCI 
TĚCHTO VOZIDEL NEJEN Z TECHNICKÉHO 
POHLEDU, ALE I Z HLEDISKA ATMOSFÉRY 

DOBY A HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ.  
TĚŠÍ VÁS JEJÍ ÚSPĚCH?

Rozhodně těší, jsem moc rád, že taková 
opravdu výpravná kniha o trolejbusech  
s okřídleným šípem, navíc v tak vysoké 
kvalitě vznikla. Je to především zásluha 
mého kolegy ze zkušebny Jiřího Šplíchala – 
on to celé „oddřel“, moje stopa je jen drobná,  
a to v kapitole o kooperačních trolejbusech 
ŠKODA-SANOS – prvních kloubových 
vozech ostrovské Škodovky vyráběných 
ve spolupráci s tehdejší Jugoslávií. Zájem 
čtenářů je opravdu velký, náklad je prakticky 
rozebraný, je perfektní, kolik lidí téma oslo-
vilo, což bylo znát i na loňských vydařených 
trolejbusových oslavách, kde byla knížka 
představena spolu se svou „sestrou“  
věnovanou plzeňskému provozu. 

VAŠE SPOJENÍ S VEŘEJNOU DOPRAVOU JE 
OPRAVDU ŠIROKÉ – VEDLE PROFESE A HOBBY 
JSTE SE TÉMATU VĚNOVAL UŽ NA VYSOKÉ 
ŠKOLE V DIPLOMOVÉ PRÁCI. OBECNĚ: JAK 
VNÍMÁTE PERSPEKTIVU TROLEJBUSŮ?

Trolejbusy ve své historii zažily období 
rozvoje, rušení i opětovné renesance, ale 
nakonec si vždy dokázaly své pozice obhájit. 
Věřím, že k úspěšné budoucnosti mohou 
hodně přispět parciální trolejbusy s trakč-
ními bateriemi, které zvládnou jezdit i tam, 
kam troleje nevedou. V mnoha městech 
tento fakt znamenal nový impuls k rozvoji, 
inicioval vznik nového provozu v Praze nebo 
třeba v Saint-Étienne začal vracet trolejbusy 
zpět na výsluní. Jsem moc rád, že se Škodov-
ka mnoha těchto projektů účastní jako 
dodavatel vozidel a já tak můžu být jak  
u výroby nových trolejbusů, tak třeba i později 
u jejich servisu přímo u dopravců.  

Maďarsko – Budapešť – vozidlo Janova dětství 
IKARUS řady 280, tady v trolejbusové  

verzi 280T s elektrickou výzbrojí GANZ 



Vláda plánuje nejen postupně odstranit 
tento dopravní prostředek z ulic česko-
slovenských měst, ale dokonce úplný 
útlum výrobního odvětví, přičemž exportní 
zakázky by převzali výrobci v Sovětském 
svazu. Několik ropných krizí koncem 
sedmdesátých let však přinese opět 
všeobecný zájem o trolejbusovou dopravu.  

PROTOTYPY ŠKODY 9 TR  
A PRVNÍ VOZY Z OSTROVA 
Vraťme se však do padesátých let. Tehdy 
se na rýsovacích prknech v plzeňském 
závodě začal rodit pokračovatel typu 
8 Tr. Karosérie prvního prototyp 9 Tr se 
předchozím typem inspirovala, ovšem 
nesla výraznější designové prvky. Elek-
trická výzbroj se oproti osmičce výrazně 
nezměnila. Zůstalo rovněž ovládání třemi 
pedály, ovšem brzdění pomocí vzduchu 
nyní mělo samostatný okruh pro každou 
z náprav, což představovalo zvýšení 
bezpečnosti. První devítka se v roce svého 
dokončení – 1957 – zúčastnila strojírenské 
výstavy v Brně a v následujících třech 
letech absolvovala řadu náročných zkou-
šek včetně srovnávacích testů s Tatrou 
T 401 v pražských ulicích. Poté sloužila 
pod plzeňskou trolejí až do roku 1974.

Druhý prototyp 9 Tr dokončený ještě  
v Plzni v roce 1959 symbolicky ke stole-
tému výročí podniku se stal vzorem pro 
budoucí sériovou výrobu v Ostrově.  
S ním získala devítka svůj typický vzhled 
včetně velkých panoramatických čelních 
skel. Vůz byl oproti předchůdci odlehčen, 
změnami prošla také elektrická výzbroj 
– trolejbus obdržel mimo jiné výkonnější 
motor a práci řidiče usnadňovala poloau-

tomatická regulace rozjezdu. Po předvá-
děcích jízdách vůz našel vůz uplatnění 
Plzni, kde však jeho služba skončila už  
v roce 1962 po nehodě.

Zatímco prototypy najížděly své první 
kilometry s cestujícími, pracoval nový 
závod v Ostrově na prvních padesáti 
dvoudvéřových vozech ověřovací série 
9 Tr0, které většinou našly svoje uplatně-
ní na Ukrajině a v Pobaltí. Z této skupiny 
vozů svým vzhledem vybočoval tzv. 
lázeňský prototyp, ať už prosvětlovacími 
okénky v oblinách střechy nebo zvlášt-
ním barevným provedením. Ačkoli měl 
původně doplnit flotilu vozidel na nejdelší 
trolejbusové trati světa na ukrajinském 
Krymu, nakonec se usídlil v Plzni, kde 
sloužil patnáct let.

NEREALIZOVANÝ TROLEJBUS  
ŠKODA 10 TR A NÁKLADNÍ VŮZ 9 TRN
Návrh typu Škoda 10 Tr představuje první 
pokus o vlastní konstrukci kloubového 
trolejbusu. Cílem bylo vyvinout vozidlo 
pro přibližně 110 pasažérů s poháněnou 
druhou a třetí nápravou, které by v maxi-
mální míře vycházelo z typu 9 Tr. Postup-
ně vznikly celkem tři varianty návrhu 
odvozené od prvního, druhého a do třetice 

od lázeňského prototypu devítky, které se 
vzájemně lišily především uspořádáním 
zadního článku. K realizaci nedošlo, neboť 
konstrukční oddělení bylo ještě plně vytí-
ženo vývojem vozu standardní délky navíc 
ve ztížených podmínkách ještě ne zcela 
dokončeného závodu.

Rovněž tak se realizace nedočkal zajímavý  
projekt nákladního trolejbusu 9 TrN, 
vzniklý přibližně ve stejné době. Vůz měl 
mít podobu valníku s nosností 6,5 tuny, 
přičemž elektrická výzbroj měla být odvo-
zena od prvních sériových devítek. Ve 
východní Evropě později devítky určených 
jiným účelům než přepravě osob skutečně 
vznikaly – sloužily jako pojízdné dílny, 
odtahové či kropicí vozy. Provozovatelé 
si však improvizovaným způsobem do 
těchto podob upravovali vozy vyřazené  
z běžného provozu. 

SÉRIOVÁ VÝROBA DEVÍTEK SE ROZJÍŽDÍ
U prvních osmi sérií do roku 1966, které 
vycházely z nulté ověřovací série, výrobce 
postupně realizoval převážně drobná 
vylepšení, větší zásah představovalo 
pouze zesílení karoserie na exponovaných 
místech. Ve městech tehdejší ČSSR se 
uplatnily dvě stovky vozů, na vývoz však 

OBDOBÍ EXPORTNÍCH ÚSPĚCHŮ I NEJISTOT
NA POČÁTKU ŠEDESÁTÝCH LET ZAČALY BRÁNY ZBRUSU NOVÉHO ZÁVODU V OSTROVĚ NA  
KARLOVARSKU OPOUŠTĚT PRVNÍ SÉRIE TROLEJBUSU ŠKODA 9 TR, KTERÝ SE V NÁSLEDUJÍCÍCH  
DESETILETÍCH STAL BEZ NADSÁZKY LEGENDOU. V POLOVINĚ DEKÁDY PŘICHÁZÍ PRVNÍ POKUS  
O SJEDNOCENÍ KAROSERIE TROLEJBUSU A AUTOBUSU V PODOBĚ TYPU ŠKODA T11. VE STEJNÉ  
DOBĚ SE OVŠEM DÍKY LEVNÉ ROPĚ NAD PRODUKCÍ TROLEJBUSŮ ZAČÍNAJÍ STAHOVAT MRAČNA. 

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 JIŘÍ ŠPLÍCHAL. PŘÍJEMNÉ ČTENÍ!

1961 – Lázeňský prototyp  
ze série Škoda 9 Tr0
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zamířil více než trojnásobný počet. Vozový 
park významně obnovilo Polsko a tehdejší 
NDR, nejvíce už tradičně poptávala Ukrajina. 
Následovaly pobaltské republiky a devítky 
poprvé pronikly i do vzdálenějších destinací 
v Gruzii a Ázerbajdžánu. 

Překvapivého úspěchu dosáhla Škoda  
v indické Bombaji, kam dodala dvanáct 
vozů 9 Tr zajímavých hned v několika 
ohledech. Především se jednalo o jediné 
trolejbusy Škoda vyrobené v levostranném 
provedení, další požadavky pak vycházely 
z extrémních klimatických podmínek: na 
vozech byla mj. použita nadstandardní 
tepelná i elektrická izolace, ošetření proti 
korozi a úpravy podvozku umožňující 
brodit se bez potíží zaplavenou ulicí až do 
výše půl metru. Odporníky byly pro lepší 
ventilaci umístěny na střeše.

Také některé trolejbusy, které sloužily  
u tuzemských dopravců, byly vyrobeny ve 
zvláštním provedení. Jeden z vozů z roku 
1962 označený 9 TrP disponoval hydropneu-
matickým odpružením (patent výzkumných 
pracovníků Škody). Zařízení umožňovalo 
kromě pohodlnější jízdy také automatickou 
regulaci výšky podlahy nad vozovkou  
a řízené naklápění. Ač se jednalo o moderní 
řešení, jež předběhlo svou dobu, soustava 
trpěla vysokou poruchovostí, a proto nedo-
šlo k jejímu nasazení na další vozidla.

V polovině šedesátých let vyrobil závod 
v Ostrově další prototyp s tropickými 
úpravami. Kromě zesílené tepelné izolace 
byl vůz vybaven ventilačními klapkami 
na čele nebo větší posuvnou částí oken. 
Vůz označovaný jako „Sahara“ měl sloužit 
v egyptské metropoli Káhiře, kam puto-
val lodí, údajně však při vykládce spadl 
do moře. Po opravě u výrobce už se do 
severní Afriky nevrátil a do flotil ho zařadily 
Dopravní podniky města Plzně.

ŠKODA T11
Typ Škoda T11 představoval pokus o sjed-
nocení karoserie trolejbusu s autobusem 
Karosa ŠM11. Cílem mělo být snížení ceny 
výroby a zjednodušení údržby u provozova-
telů. Karoserii tvořilo celkem pět samo-
statných panelů (bočnice, čela a střecha), 
snaha o snížení hmotnosti vedla k využití 
hliníku a plastových dílů. Elektrická výzbroj 
vycházela z typu Škoda 9 Tr. Té jedenáctka 
vynikala řadou tehdy moderních řešení, 
které přispívaly k většímu pohodlí cestují-
cích (vylepšené horkovzdušné topení  
a větrání, rozhlasové zařízení) i řidiče 
(odpružené sedadlo nové konstrukce).

Funkční vzorek trolejbusu byl dokončen  
v roce 1964 a v dalších letech sloužil  
k rozsáhlým testům bez cestujících,  
jak na zkušební trati do Jáchymova, tak  
v Plzni. Zajímavostí bylo dočasné osazení 
první polovodičovou výzbrojí s tyristory 
a dokonce testování provozu na střídavý 
proud. Prototyp dokončený rok po funkč-
ním vzorku po zkouškách a předváděcích 
jízdách nakonec zdomácněl pod plzeňskými  
trolejemi. Od roku 1967 byla vyráběna 
ověřovací šestikusová série, o kterou se 
rozdělila Plzeň a Bratislava. Za zmínku 
stojí poslední vyrobený vůz, který se jako 
historický zachoval a je v péči Technického 
muzea Brno.

K plnému zahájení sériové výroby trolejbu-
su T11 nedošlo z několika důvodů: závod 
Karosa byl plně vytížen rostoucí poptávkou 
po autobusech a úspora výrobních nákladů 
se neprokázala. Ambice uspět na nových 
trzích také nevyšla – západní Evropa se pod 
dojmem levné  nafty odvracela od trolejbusů 
a tohoto trendu se (jak již bylo zmíněno) 
drželo ve svých plánech překvapivě  
i Československo. A Sovětský svaz, tradiční 
odběratel trolejbusů, dával přednost robust-
ním vozům 9 Tr, neboť se ukázalo, že T11 
nedosahuje takové životnosti a spolehlivosti.  
Přesto se té jedenáctka výrazně zapsala do 
dějin trolejbusů, ať už zdařilým designem či 
řadou zajímavých technických řešení. 

ZÁPLAVA EXPORTNÍCH DEVÍTEK
Ostrovský závod koncem šedesátých  
a v sedmdesátých letech pokračoval ve výrobě 
osvědčených devítek, přičemž vozová skříň 
doznala spíš menších úprav, např. ve vzhledu 
světel, oken či podlahy. Nejviditelnější změna 
se udála na střeše, kam byla zpod podlahy 
přesunuta skříň s odporníky. Základní princip 
elektrického pohonu zůstával rovněž stejný, 
výrazněji se měnilo jen zapojení brzdy.

V tomto období přišlo k obvyklým zákaz-
níkům více než pět tisíc trolejbusů. Vozový 
park obnovovalo východní Německo,  
Bulharsko, Polsko a pobaltské republiky. 
Tradiční největší odběratel – Ukrajina –  
zahájila hned několik nových provozů  
i v menších městech. Devítky zamířily také 
do oblasti Kavkazu – do Gruzie, Arménie  
a Ázerbajdžánu. Z exotických destinací, kam 
se devítky podívaly, je třeba zmínit Káhiru. 
Zde byl v roce 1969 předváděn jeden z vozů 
série 9 Tr14, který sice vzbudil zájem,  
k objednávce však nedošlo. Úspěch namísto 
pouštní oblasti však přišel naopak na 
chladném severu - v norském Bergenu. Sem 
Škoda dodala v roce 1972 dvacet vozů série 
9 Tr18 přizpůsobených místním klimatickým 
podmínkám. Československé podniky odebí-
raly tehdy jen kolem deseti vozů ročně.   
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1972 – Škoda  9 Tr18 pro Bergen




