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události / news

ZAMĚSTNANCI ŠKODOVKY POMOHLI  
SBÍRKOU UKRAJINSKÝM KOLEGŮM   
ŠKODA EMPLOYEES HELPED THEIR UKRAINIAN  
COLLEAGUES WITH A COLLECTION  

Velkou solidaritu prokázali zaměstnanci skupiny Škoda 
Transportation, kteří se zapojili do sbírky určené svým 
ukrajinským kolegům z firmy. Ti na Ukrajině se svými  
rodinami čelí útrapám současného konfliktu. Ve sbírce 
se jen za první týden jejího konání sešlo více než 100 tisíc 
korun a akce ještě pokračovala v dalších dnech. „K vybra-
ným finančním prostředkům Škoda Transportation po 
ukončení sbírky přidá částku ve stejné výši. Výsledná pomoc 
se tak zdvojnásobí,“ uvedl ředitel Korporátního marketingu  
a komunikace Škody Transportation Milan Kosař. 
Ukrajinští kolegové působící ve městě Dnipr se i přes 
závažnost celé situace rozhodli svoji vlast neopustit  
a dál zde pracovat a žít. Veškeré finanční prostředky, 
které se ve sbírce vybraly, budou rovným dílem rozděleny 
mezi kolegy na Ukrajině a jejich rodiny. Budou jim sloužit 
k zajištění základních životních potřeb pro přežití jako  
je pitná voda, jídlo, oblečení, ochranné prostředky,  
hygienické pomůcky, popřípadě na obnovu jejich bydlení 
nebo na stěhování do bezpečnějších oblastí.

Není to však jediná pomoc, kterou skupina Škoda  
zajišťuje. Od začátku konfliktu na Ukrajině firma 
pomáhá nejen rodinám kolegů z ukrajinského Dnipru, 
ale i rodinám kolegů z Ukrajiny, kteří pracují v České 
republice – například zajištěním dopravy jejich rodin-
ných příslušníků do Plzně. Firma zajistila bezplatné 
ubytování pro několik desítek osob, pomoc se zajiště-
ním dokladů a potřebných hlášeních na úřadech,  
s celkovou integrací v novém prostředí a také s nalezením 
pracovních příležitostí.  •

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! 

Employees of the Škoda Transportation Group showed 
great solidarity by participating in a collection to raise funds 
for their Ukrainian colleagues from the company. Those in 
Ukraine are facing hardship with their families due to the 
current conflict. The collection raised more than 100,000 
crowns in the first week alone and the fundraising efforts 
continued over the following days. “Once the collection has 
ended, Škoda Transportation will match the amount raised 
and add it to the funds which have already been collected.  
This means that the resulting amount of aid will be doubled,” 
said Milan Kosař, Director of Corporate Communications and 
Marketing at Škoda Transportation. Despite the seriousness 
of the situation, Ukrainian colleagues working in Dnipro 
decided not to leave their homeland and to continue working 
and living there. All funds raised from the collection will be 
distributed equally among the colleagues and their families 
in Ukraine. It will be used to provide them with the basic 
necessities of life, such as drinking water, food, clothing, 
protective equipment, hygiene supplies, or to rebuild their 
homes or move to safer areas.

However, this is not the only assistance that Škoda 
provides. Since the beginning of the conflict in Ukraine, 
the company has been helping not only the families  
of colleagues from Dnipro, Ukraine, but also the families  
of colleagues from Ukraine who work in the Czech Republic  
– for example, by arranging transport for their family 
members to Plzeň. The company provided free accommo-
dation for several dozen people, assistance with securing 
documents and necessary dealings with the authorities, 
with overall integration in the new environment and with 
finding employment opportunities.  •

THANK YOU FOR HELPING!



TAMPERE RATIKA, PROVOZOVATEL TRAMVAJÍ, SI CHVÁLÍ JEJICH SPOLEHLIVOST.  
TAMPERE RATIKA, THE OPERATOR OF THE TRAMS, PRAISES THEIR RELIABILITY.

ŠKODOVÁCKÉ TRAMVAJE PRO FINSKÉ  
TAMPERE NAJELY UŽ MILION KILOMETRŮ 
THE ŠKODA TRAMS IN FINLAND’S TAMPERE  
HAVE ALREADY COVERED ONE MILLION KILOMETRES

skupina / group
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Tramvaje ForCity Smart Artic pro město Tampere, které 
byly vyrobeny ve finské pobočce skupiny Škoda, slouží 
k velké spokojenosti cestujících i dopravního podniku. 
V Tampere už najezdily, včetně zkušebního provozu bez 
cestujících a zaškolování, milion kilometrů a osvědčily  
se v extrémních podmínkách v létě i v zimě. Za jeden den 
vozy najedou v průměru 270 kilometrů. Tramvaje proká-
zaly, že jsou spolehlivé, ať už je venku sněhová bouře, 
nebo extrémní letní výheň. Na vzniku vozidel se podíleli 
i samotní cestující. Dopravní podnik jim umožnil vybrat 
vzory sedadel, názvy i barvu vozu. Pozitivní ohlasy na 
tramvaje se týkají nejen jejich vzhledu a pohodlí, ale  
i dobře uspořádaného prostoru a snadného nástupu  
a výstupu. Cestující i dopravce oceňují i vysokou spoleh-
livost, která přispívá k 99,9 % statistice spolehlivosti 
provozu Tampere Ratika.  •

The ForCity Smart Artic trams for the City of Tampere, which 
were manufactured at Škoda's Finnish plant, are doing a great 
job, much to the satisfaction of both passengers and the 
transport company. In Tampere, they have already covered one 
million kilometres, including a test run without passengers and 
training, and have proven themselves in extreme conditions 
during summer and winter. The vehicles travel an average of 270 
kilometres per day. The trams have proven to be reliable whether 
there is a snowstorm or an extreme summer heat wave outside. 
The passengers themselves have also contributed to the creation 
of the vehicles. The transport company allowed them to choose 
the seat designs, names and colour of the vehicles. The positive 
feedback about the trams relates not only to their appearance 
and comfort, but also to the well-organised space and ease 
of boarding and alighting. Both passengers and the transport 
company also appreciate the high reliability of the vehicles, which 
contributes to Tampere Ratika's 99.9% reliability statistics.  •
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SBĚR STARÝCH MOBILŮ VE ŠKODOVCE  
POMŮŽE CHRÁNIT PŘÍRODU A PŘISPĚJE CHARITĚ
COLLECTION OF OLD MOBILE PHONES AT ŠKODA PROTECTS  
THE ENVIRONMENT AND CONTRIBUTES TO CHARITY

„REMOBIL je neziskový projekt zaměřený na sběr starých 
a nepotřebných mobilních telefonů. Cílem je využít tahle 
zařízení, která se během let mnoha z nás hromadí někde  
v šuplíku, k další recyklaci a nezatěžovat životní prostře-
dí,“ vysvětluje manažerka EMS Škody Transportation Věra 
Šafránková. 

TAKŽE ŠKODOVKA NABÍDNE SBĚRNÁ MÍSTA, ODKUD 
PAK PUTUJÍ STARÉ MOBILY K RECYKLACI? 

Přesně tak. Díky recyklaci mobilů dochází k opětovnému 
využití mnoha cenných surovin. To přináší například 
významné úspory vody a snížení produkce ekvivalentu 
CO2. Oboje vzniká nebo se spotřebovává při těžbě  
nerostných surovin nutných pro výrobu nových mobilních  
telefonů. Sebrané mobilní telefony jsou také předávány  
k demontáži odborným firmám, které zaměstnávají hendi-
kepované nebo osoby znevýhodněné na pracovním trhu.

NAVÍC SBĚR TELEFONŮ PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTU 
REMOBIL MÁ I CHARITATIVNÍ ROZMĚR, ŽE? 

Ano, nejen že se snažíme nabídnout co nejjednodušší 
způsob, jak se nepotřebných telefonů zbavit, ale z každého 
odevzdaného telefonu jde finanční příspěvek na charita-
tivní účely. Konkrétně na Jedličkův ústav a školu v Praze  
a na mobilní hospic Ondrášek. 

KDE BUDOU SBĚRNÁ MÍSTA? 

Jasně označené barevné boxy budou zaměstnancům  
k dispozici v areálu Škody Transportation. Jen chci připo-
menout, že odevzdávat se mohou nejen staré mobily, ale 
i související vybavení, třeba nabíječky, kabely a podobně. 
Každý, kdo označí svůj odevzdaný starý telefon kontak-
tem, bude zařazen do soutěže o nový telefon v hodnotě 
deset tisíc korun. Z mobilních telefonů nezapomeňte 
smazat svá data a vaše účty.  •

“REMOBIL is a non-profit project aimed at collecting  
old and unwanted mobile phones. The aim is to use these 
devices, which many of us have accumulated over  
the years in a drawer somewhere, for further recycling  
and not to burden the environment,” explained Škoda 
Transportation EMS Manager Věra Šafránková. 

SO ŠKODA WILL OFFER COLLECTION POINTS, FROM 
WHERE OLD MOBILE PHONES GO FOR RECYCLING? 

That’s right. Many valuable raw materials are reused 
through mobile phone recycling. This brings, for example, 
significant water savings and a reduction in CO2 equivalent 
production. Both are created or consumed in the extraction  
of the minerals needed to make new mobile phones. 
Collected mobile phones are also handed over for disman-
tling to specialist companies that employ disabled  
or disadvantaged people on the labour market.

PLUS, COLLECTING PHONES THROUGH THE REMOBIL 
PROJECT HAS A CHARITABLE DIMENSION, DOESN’T IT? 

Yes, not only do we try to offer the easiest way to get rid 
of unwanted phones, but every phone we hand in leads  
to a financial contribution for charitable purposes, specifi-
cally to the Jedlička Institute and School in Prague and  
the Ondrášek mobile hospice. 

WHERE WILL THE COLLECTION POINTS BE? 

Clearly marked coloured boxes will be available to employ-
ees on Škoda Transportation premises. I would just like  
to remind you that not only old mobile phones, but also 
related equipment, such as chargers, cables, etc., can be 
handed in. Anyone who tags their old phone with their 
contact details will be entered into a competition to win  
a new phone worth CZK 10,000. Don’t forget to delete your 
data and your accounts from your mobile phones.  •

ŠKODA TRANSPORTATION – ZODPOVĚDNÁ FIRMA, KTERÁ SE CHOVÁ EKOLOGICKY. JEDEN Z MNOHA 
DŮKAZŮ PRO TOTO TVRZENÍ PŘINÁŠÍ NOVÝ PROGRAM NAZVANÝ REMOBIL, DO KTERÉHO SE FIRMA 
V TĚCHTO DNECH ZAPOJILA. / ŠKODA TRANSPORTATION – A RESPONSIBLE AND ENVIRONMENTALLY-
FRIENDLY COMPANY. ONE OF THE MANY PIECES OF EVIDENCE FOR THIS CLAIM IS A NEW PROGRAMME 
CALLED REMOBIL, WHICH THE COMPANY RECENTLY GOT INVOLVED IN.



NĚKOLIK SET ŠKODOVÁKŮ SE I V POSLEDNÍCH  
LETECH ZAPOJILO DO POPULÁRNÍHO PROJEKTU  
DO PRÁCE NA KOLE. 

IN RECENT YEARS, SEVERAL HUNDRED  
ŠKODA STAFF MEMBERS HAVE PARTICIPATED  
IN THE POPULAR CYCLE TO WORK PROJECT.

AKCE DO PRÁCE NA KOLE: ŠKODOVÁCI  
SOUTĚŽÍ O CENY! / CYCLE TO WORK EVENT:
ŠKODA STAFF COMPETE FOR PRIZES! 

ZMĚNA NA POZICI VICEPREZIDENT PRO LIDSKÉ ZDROJE  
CHANGE IN THE POSITION OF VICE PRESIDENT HUMAN RESOURCES

skupina / group
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Jen loni během soutěžního měsíce přihlášení účastníci ze Škodovky  
na cestách do zaměstnání v Plzni, Šumperku, Ostravě či Praze ujeli 
během května dohromady několik desítek tisíc kilometrů! Organizá-
toři téhle přitažlivé veřejné soutěže jsou každoročně vedeni jednou 
základní myšlenkou: podporovat zdravý životní styl. Cílem Do práce na 
kole je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě 
používali jízdní kolo, koloběžku nebo jakoukoli bezmotorovou formu 
dopravy včetně běhu a chůze.

Po roce je tu výzva opět! I letos samozřejmě za účastníky hradí  
startovné zaměstnavatel, tedy Škoda. Výzva v délce jednoho měsíce  
– od 1. do 31. května – je určena pro soutěžní týmy, zúčastnit se jí ale 
mohou i jednotlivci, kteří se hodlají celý měsíc dopravovat z a do práce 
pěšky, na kole nebo poklusem. Veškeré podrobnosti najdou zájemci  
v sekci Pravidla na www.dopracenakole.cz. Na stejných stránkách probí-
há až do 30. dubna i registrace, při ní je třeba vybrat možnost „startovné 
mi platí zaměstnavatel“, tedy společnost Škoda Transportation.

„V letošním roce jsme pro škodováky také připravili individuální  
soutěž. Pro pět nejaktivnější kolegů budeme mít připravený sportovní 
balíček s krásnými cenami, tak neváhejte a pořádně do toho šlápněte,“ 
zve k účasti produkční Škody Transportation Lucie Janoušková.  •

Viceprezidentkou pro Lidské zdroje se od 1. 4. 2022 stává Šárka Moučková. Na pozici nahrazuje 
Lumíra Tesaře, který se rozhodl po devíti letech ukončit svoje působení ve skupině. Šárka Moučková 
je personální manažerka s 15 lety odborné praxe ve výrobních společnostech. Má zkušenosti s řízením 
personálních strategií a jednotlivých projektů od koncepce až po jejich realizaci s důrazem na kvalitně 
odvedenou práci. Šárka Moučková není ve skupině Škoda žádným nováčkem, působí u nás již od roku 
2014 a od roku 2016 na pozici ředitelky personálního oddělení ve Škodě v Doudlevcích.  •

Last year alone, participants from Škoda rode tens of thousands  
of kilometres on their way to work in Plzeň, Šumperk and Prague during 
the competition month of May! Each year, the organisers of this attractive 
public competition are guided by one basic idea: to promote a healthy 
lifestyle. The aim of Cycle to Work is to motivate as many people as 
possible to use a bicycle, scooter or any non-motorised form of transport, 
including running and walking, as a means of transport around the city.

After a year, the challenge is here again! This year, of course, the 
employer (Škoda) is paying the entry fee for participants. The one-month 
challenge – from 1 to 31 May – is intended for competitive teams, but it  
is also open to individuals who intend to spend the whole month getting 
to and from work on foot, by bike or at a trot. All details can be found in 
the Rules section at www.dopracenakole.cz. Registration is also open 
until 30 April on the same website, where you have to select the option 
“the entry fee is paid by my employer”, i.e., Škoda Transportation.

“This year we have also prepared an individual competition for  
the Škoda staff. We will have a sports package with beautiful prizes  
for the five most active colleagues, so don’t hesitate and give it a go,” 
said Škoda Transportation Production Manager Lucie Janoušková  
of the invitation to participate.  •

We would like to inform you about the change in the position of Vice President for Human Resources, 
which will be Šárka Moučková as of 1 April 2022. She replaces Lumír Tesař, who has decided to leave 
the Group after nine years. Šárka Moučková is an HR manager with 15 years of professional experience 
in manufacturing companies. She has experience in managing HR strategies and individual projects 
from conception to implementation with an emphasis on quality work. Šárka Moučková is no newco-
mer to the Škoda Group, she has been with us since 2014 and since 2016 she has been the Director of 
Human Resources at Škoda.  •

Šárka Moučková
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VÝRAZNÁ MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU TROLEJBUSŮ ČEKÁ BRATISLAVU.  
SIGNIFICANT MODERNISATION OF THE TROLLEYBUS FLEET AWAITS BRATISLAVA.

SKUPINA ŠKODA DODÁ  
NOVÉ TROLEJBUSY DO BRATISLAVY  
ŠKODA GROUP IS SUPPLYING  
NEW TROLLEYBUSES TO BRATISLAVA 

Plzeňská skupina Škoda Transportation totiž zvítězila ve 
dvou výběrových řízeních na dodávku 23 dvoučlánkových  
a 16 velkokapacitních tříčlánkových trolejbusů pro slovenské 
hlavní město. Nákup nových vozů je spolufinancován EU. 

„Nové kontrakty pro Bratislavu navazují na řadu úspěšných 
dodávek našich vozidel na Slovensko. Věřím, že nové trolej-
busy díky svému modernímu řešení i ekologickému provozu 
opět zvýší kvalitu cestování veřejnou dopravou v metropoli 
našich sousedů a že s nimi budou cestující spokojeni,  
stejně jako dopravce,“ uvedla Tanya Altmann, Senior  
Viceprezidentka pro Bus Mobility Solutions ve skupině 
Škoda Transportation. 

„S naším týmem se v Dopravním podniku Bratislava dlouho-
době usilovně snažíme o obnovu a inovování vozového parku, 
který výrazně přispěje ke zlepšení ekologické  
a udržitelné mobility v Bratislavě. Rozvoj trolejbusové 
dopravy chystáme uváženě, s důrazem na hospodárnost, 
efektivitu a komfort pro cestující i řidiče. Největší výzvou 
bude provoz čtyřiadvacetimetrových velkokapacitních  
trolejbusů. Ty jsme už v ulicích Bratislavy otestovali a přejezd 
těmi nejužšími křižovatkami zvládnou bez problémů,“ zdůraz-
nil Martin Rybanský, předseda představenstva DPB.

Oba typy trolejbusů, které bude Škodovka Bratislavě dodá-
vat jsou bateriové. Vozidla jsou tedy v soulady s nejmoder-
nějšími trendy vybaveny bateriovým pomocným pohonem. 
„Vozy mohou jezdit i v místech, kde chybí trolejové vedení, 
například u osmnáctimetrových trolejbusů je dojezd na 
trakční baterii minimálně 10 kilometrů,“ vysvětluje výhody 
vozidel Tanya Altmann a připojuje další zajímavost:  
„V trolejbusech délky 18 metrů budou navíc instalovány, 
pro městské vozidlo ne zcela obvyklé, regály na zavazadla. 
U těchto vozidel se totiž počítá s nasazením i na linkách 
směřujících k letišti.“  •

Pilsen group Škoda Transportation has won two tenders  
to supply 23 double-articulated and 16 high-capacity 
triple-articulated trolleybuses for Slovakia’s capital city.  
The purchase of the new vehicles is part-funded by the EU. 

“The new contracts for Bratislava follow on from a succession 
of successful deliveries of our vehicles to Slovakia.  
I believe that the new trolleybuses, thanks to their modern 
solution and ecological operation, will again raise the quality 
of public transport in our neighbour’s capital, and that both 
passengers and the transport company will be happy with 
them,“ said Tanya Altmann, Senior Vice President for Bus 
Mobility Solutions in Škoda Transportation Group.

“At our Bratislava Transport Company, we have been working 
hard for a long time to renew and innovate the vehicle fleet, 
which will significantly contribute to improving ecological and 
sustainable mobility in Bratislava. We are preparing the devel-
opment of trolleybus transport judiciously, with an emphasis 
on economy, efficiency and comfort for passengers and drivers. 
The biggest challenge will be the operation of 24-meter 
high-capacity trolleybuses. We have already tested them in 
the streets of Bratislava and they will be able to drive through 
the narrowest crossroady without any problems,“ emphasized 
Martin Rybanský, Chairman of the Board of DPB.

Both types of trolleybus that Škoda will supply to Bratislava 
are battery-powered. The vehicles are thus equipped with 
battery auxiliary power, in line with the latest trends. “The 
vehicles can also drive in places where there are no overhead 
contact lines, for instance the 18-metre trolleybus has  
a minimum range of 10 kilometres on its traction battery,” 
explains Tanya Altmann, who adds another interesting thing: 
“In addition, the 18-metre trolleybuses will have luggage racks 
installed, which is unusual for city buses. These vehicles are 
expected to be introduced for lines to the airport.”  •

skupina / group



I VELKÉ SNY SE DAJÍ SPLNIT, KDYŽ NECHYBÍ VŮLE – A DŮKAZ O TOM OBČAS LÉTÁ NÁM  
PLZEŇÁKŮM PŘÍMO NAD HLAVOU. MÁ PODOBU MALÉHO LETADLA, KTERÉ VZNIKLO JEN DÍKY  
BEZMEZNÉMU ODHODLÁNÍ A NADŠENÍ JEHO TVŮRCE A PILOTA, PETRA ŠŮHY, NAŠEHO KOLEGY  
ZE ŠKODOVKY. / EVEN BIG DREAMS CAN BE FULFILLED IF YOU HAVE THE WILL – AND THE PROOF  
OF THAT SOMETIMES FLIES RIGHT OVER THE HEADS OF US PLZEŇ RESIDENTS. IT TAKES THE FORM  
OF A SMALL PLANE, WHICH WAS CREATED ONLY THANKS TO THE BOUNDLESS DETERMINATION  
AND ENTHUSIASM OF ITS CREATOR AND PILOT, PETR ŠŮHA, OUR COLLEAGUE FROM ŠKODA.

PETR ŠŮHA: NEJHORŠÍ RADA? 
LÍTEJ POMALU A NÍZKO!
PETR ŠŮHA: THE WORST ADVICE? 
FLY LOW AND SLOW!

rozhovor / interview
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Tenhle škodovák už jako malý kluk o létání snil, ale cesta, 
která „tam nahoru“ mezi oblaka vedla, se řadí mezi unikátní. 
Ve zkratce – od leteckého modeláře ke staviteli letadla  
a pilotovi. „Pět let práce v garáži a bylo hotovo,“ říká s lehkým 
úsměvem Petr Šůha, muž, který si vlastníma rukama postavil 
letadlo, se kterým se od té doby z domovského letiště  
v Plešnicích vydává na výlety nejen západočeským regionem. 

SPLNĚNÝ DĚTSKÝ SEN? 
Přesně tak. Jako kluk jsem stavěl modely letadélek, později 
i ovládaných na dálku. Velmi mě bavila nejen jejich stavba, 
ale právě i to „létání“, tedy ovládání přes vysílačku. Totiž ten 
pohyb v trojrozměrném prostoru, ta svoboda… Tam někdy  
to celé začalo. A před pár lety jsem potkal po letech kamará-

This Škoda staff member had dreamed of flying since he was 
a little boy, but the path that led him “up there” among the 
clouds is unique. In short – from aeromodeller to aircraft builder 
and pilot. “Five years of work in the garage and it was done,” 
says Petr Šůha with a slight smile. He built a plane with his own 
hands and has been it taking on trips from his home airport in 
Plešnice across the West Bohemian region and beyond. 

A CHILDHOOD DREAM COME TRUE? 
That’s right. When I was a kid I built model aeroplanes, later 
also remote controlled. I really enjoyed not only building 
them, but also the “flying”, i.e., the radio control. I mean the 
movement in three-dimensional space, the freedom... That’s 
where it all started. And a couple of years ago I met a friend 
I hadn’t seen for years and found out he was building an 
ultralight aircraft. The moment I saw the wonderful machine 
under construction in his workshop, I was lost (laughs).

OKAY. YOU DECIDED TO BUILD A PLANE. BUT HOW?  
DID YOU DESIGN IT YOURSELF?
No, no. If you’re an amateur and want to build an aircraft 
for your own use, it’s easiest to start from existing plans 
approved by the Czech Light Aircraft Association. I chose the 
HiMax type, which is a small, single-seat, high-wing plane 
with a wingspan of about six meters. 

BUILDING AN ACTUAL MANNED AIRCRAFT STILL  
SEEMS LIKE A HUGE LEAP FROM MAKING A MODEL.  
AM I WRONG? 
You know, I think that a good aeromodeller who has built 
large models is capable of building a functional aircraft for 
real flying. Of course, it requires more knowledge and addi-

Petr Šůha
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da a zjistil, že staví ultralehké letadlo. Ve chvíli, kdy jsem  
v jeho dílně spatřil tu rozestavěnou nádheru, byl jsem  
ztracen (smích).

DOBŘE. ROZHODNETE SE, ŽE POSTAVÍTE LETADLO.  
JAK ALE, TO SI NAVRHNETE KONSTRUKCI SÁM?
Ne, ne. Pokud jste amatér a chcete postavit letadlo pro 
vlastní použití, je nejjednodušší vyjít z existujících plánů, 
schválených českou Leteckou amatérskou asociací. Já jsem  
si vybral typ HiMax, což je malý, jednomístný hornoplošník  
o rozpětí cca 6 metrů. 

POŘÁD MI TO PŘIJDE JAKO OBROVSKÝ SKOK OD TOHO, 
VYROBIT MODEL, NEBO JÍT DO STAVBY SKUTEČNÉHO  
PILOTOVANÉHO LETADLA. PLETU SE? 
Víte, já si myslím, že dobrý letecký modelář, který má za 
sebou stavbu velkých modelů, je schopen postavit funkční 
letadlo i pro opravdové létání. Samozřejmě to vyžaduje více 
znalostí a další vybavení v dílně, ale ten základ je podobný. 
Ultralehké letadlo je prostě jen o trochu větší model (úsměv).        

CO JE TĚCH VÁMI ZMÍNĚNÝCH „PÁR VĚCÍ NAVÍC“?
Především jde o dodržení všech postupů stanovených 
v dokumentaci. Musíte používat předepsané a kvalitní 
materiály, hlavně co se týče dřeva. No a pak se klade také 
velký důraz na maximální pečlivost a preciznost při práci, 
při ověřování a testování pevnosti postavených celků. Vždyť 
koneckonců, stavíte si letadlo sám pro sebe, takže logicky 
máte největší zájem na tom, aby vás opravdu udrželo ve 
vzduchu! 

LETADLO SE DÁ POSTAVIT BEZ SPECIÁLNÍHO VYBAVENÍ?
V podstatě si vystačíte s běžně dostupným nářadím na 
opracování dřeva. Pak už jenom kvalitní smrkové a březové 
dřevo, lepidlo CHS Epoxy jako spojovací materiál, motor a pár 
kovových dílů na podvozek a spojení křídel s trupem letadla… 

POČKEJTE. EPOXY, TO LEPIDLO, SE KTERÝM SE  
ZÁPLATOVALY DÍRY V KÁNOÍCH, NEŽ SE JELO NA VODU?  
A BŘEZOVÉ A SMRKOVÉ DŘEVO? 
Ano, vždyť jsme si už říkali, že ultralighty jsou v podstatě 
větší funkční modely. Takže při stavbě opravdu nejčastěji 
lepíte dřevo (úsměv). 

tional equipment in the workshop, but the basics are similar. 
An ultralight aircraft is just a slightly bigger model (smiles).        

WHAT ARE THE “FEW EXTRA THINGS” YOU MENTIONED?
Above all, it’s about following all the procedures set out in the 
documentation. You have to use prescribed materials of a high 
quality, especially when it comes to wood. And then there is 
also a great emphasis on maximum care and precision in the 
work, in verifying and testing the strength of the units built. 
After all, you’re building the plane for yourself, so logically you’re 
most interested in making sure it actually keeps you in the air! 

CAN YOU BUILD A PLANE WITHOUT SPECIAL EQUIPMENT?
Basically, you can get by with commonly available woodwork-
ing tools. Then just quality spruce and birch wood, CHS Epoxy 
glue as a fastener, an engine and a few metal parts for the 
landing gear and connecting the wings to the fuselage... 

WAIT A MINUTE. EPOXY, THE GLUE THEY USE TO PATCH 
HOLES IN CANOES BEFORE THEY GO ON THE WATER?  
AND BIRCH AND SPRUCE WOOD? 
Yes, we’ve already said that ultralights are basically large, 
functional models. So, you’re really gluing wood most of the 
time when making them (smiles). 

SPEAKING OF SPECIFICS. CAN YOU TELL ME HOW MUCH  
A HOME-BUILT PLANE LIKE THIS COSTS? 
About the same as a used Škoda Felicia. 

SORRY?
Oh, yes, if you don’t count your own work. Then the number 
would be much higher - for example, if I had spent all those 
weekends somewhere doing paid work, I would be quite 
rich (laughs). In summary, the most expensive part of an 
aircraft is the engine. I had originally planned to take it from 
an old Trabant, but it would have needed a lot of technical 
alterations to increase performance. I was lucky enough 
to buy an engine from an Austrian snowmobile, it’s very 
suitable for small aircraft due to its lightweight construction 
and has been tested many times. A reconditioned one cost 
me forty thousand Czech koruna, and that was the biggest 
investment of all. Honestly, without my family’s enormous 
tolerance, I certainly couldn’t have achieved this dream. 

POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ  • CONTINUED ON NEXT PAGE  •

Letadlo Petra Šůhy (vpředu) / Petr Šůha's plane (front)

„
PĚT LET PRÁCE  
V GARÁŽI  
A BYLO HOTOVO
FIVE YEARS OF WORK  
IN THE GARAGE  
AND IT WAS DONE
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KDYŽ UŽ JSME U TĚCH KONKRÉTNÍCH VĚCÍ. POVÍTE,  
NA KOLIK TAKOVÉ, DOMA POSTAVENÉ LETADLO, PŘIJDE? 
Přibližně jako ojetá Škoda Felicia. 

COŽE, PROSÍM?
Ale ano, tedy když nepočítáte vlastní práci. Pak by ta  
kalkulace byla podstatně vyšší – kdybych třeba všechny  
ty víkendy trávil někde na placené brigádě, byl bych docela 
bohatý (smích). Když to shrnu, nejdražší součástí letadla je 
motor. Ten jsem původně plánoval vzít ze starého Trabanta, 
ten by ale pro zvýšení výkonu potřeboval hodně technických 
zásahů. Poštěstilo se mi koupit motor z rakouského sněžné-
ho skútru, ten je díky své lehké konstrukci velmi vhodný pro 
malá letadla a je mnohokrát takto vyzkoušený. Repasovaný 
mě vyšel na čtyřicet tisíc korun, a to byla největší investice  
ze všech. Upřímně, bez obrovské tolerance mé rodiny bych  
si tenhle sen určitě splnit nemohl. 

PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE STAVBU MUSÍTE MÍT NĚJAK DOZO-
ROVANOU? 

Stavbu stroje dozoruje podle nařízení letecké amatérské 
asociace znalec na tuto problematiku, který provádí odborný 
dozor. Ten v průběhu stavby schvaluje kvalitu a provedení 
klíčových uzlů stavby. A samozřejmě s ním můžete řadu věcí 
konzultovat, poradit se. Povinností je také vést si stavební 
deník. Navíc jednotlivé části letadla podléhají předepsaným 
pevnostním zkouškám. 

TŘEBA? 
Nejnáročnější – určitě i na psychiku stavitele – je zátěžová 
zkouška pevnosti křídel. Stavbu dozorující technik provede 
výpočet potřebné zátěže. V mém případě bylo třeba každé  
z křídel zatížit závažím o celkové váze 480 kilogramů. 
Křídla se při této zátěži prohnula, ale zůstala neporušená 
a plně funkční. To jsem si tehdy opravdu hodně oddechl. 
Při stavbě letadla musíte dbát na velké množství stanove-
ných pravidel, stroj musí plnit nejenom nároky na pevnost 

I ASSUME YOUR WORK IS SUPERVISED SOMEHOW? 
The building of the plane is supervised by an expert in the 
field, in accordance with the regulations of the Light Aircraft 
Association. It approves the quality and performance of key 
construction nodes during construction. And, of course, you 
can consult it on a number of things. It is also obligatory  
to keep a construction log. In addition, the individual parts  
of the aircraft are subject to prescribed strength tests. 

FOR EXAMPLE? 
The most demanding – certainly on the builder’s psyche –  
is the wing strength stress test. The technician supervising 
the work calculates the necessary load. In my case, each  
of the wings had to be loaded with weights weighing  
a total of 480 kilograms. The wings flexed under this load  
but remained intact and fully functional. I was really relieved 
then. When building an aircraft, you have to follow a large 
number of rules, the plane not only has to meet the require-
ments for structural strength, but also demonstrate all the 
appropriate flight performance characteristics – manoeuvra-
bility, behaviour at minimum speed and much more.

WHAT SPEEDS CAN YOU FLY YOUR MACHINE AT?
This may surprise some people, but it is not much different 
to the normal speed we drive our cars at.  My plane has  
a safe airspeed of between 75 and 125 kilometres per hour.

WHAT ELSE NEEDS TO BE DONE BEFORE YOU CAN TAKE 
YOUR FIRST FLIGHT? 
You naturally need final approval of the construction.  
The airworthiness of such a home-built aircraft is certified  
by a technician from the Light Aircraft Association, who, 
when everything is in order, issues the appropriate certificate 
– the aircraft’s technical certificate. Then you need to take 
out statutory insurance, hold a pilot’s licence and have  
a licence authorising you to operate an aircraft radio trans-
mitter. And then you can really fly. 

Petr Šůha se svým letadlem / Petr Šůha with his plane
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konstrukce, ale také musí při záletu prokázat všechny 
patřičné letové výkony – obratnost, chování při minimální 
rychlosti a mnoho dalšího.

JAKÝMI RYCHLOSTMI MŮŽETE S VAŠÍM STROJEM LÉTAT?
Možná to leckoho překvapí, ale neliší se to moc od běžné 
rychlosti, jakou jezdíme s automobilem.  Moje letadlo má 
stanovenou bezpečnou letovou rychlost mezi 75 a 125 kilo-
metry za hodinu.

CO JE TŘEBA DÁL, NEŽ SE MŮŽETE VYDAT NA PRVNÍ LET? 
Samozřejmě potřebujete finální schválení stavby. Letovou 
způsobilost takto doma postavených letadel osvědčuje  
technik letecké amatérské asociace, který, když je všechno  
v pořádku, vydá patřičné osvědčení – technický průkaz 
letadla. Pak je třeba uzavřít zákonné pojištění, být majitelem 
pilotního průkazu a vlastnit průkaz opravňující k obsluze 
letadlové rádiové stanice. No a pak už můžete opravdu letět. 

U VÁS BYLO NEJDŘÍV LETADLO NEBO PILOTNÍ PRŮKAZ?
Když už jsem viděl, že stavbu letadla opravdu dotáhnu do 
konce, zahájil jsem pilotní výcvik. Teoretická příprava, to jsou 
hodiny přednášek z aerodynamiky, meteorologie, předpisů  
o létání a podobně. A hlavně pak i samotné cvičné lety, ale  
v letadle, které bylo o hodně jiné než to moje. Rozdíl mezi 
nimi bych přirovnal k tomu, jako kdybyste dělali řidičák  
na náklaďák a pak přesedli na velkou motorku. 

JAKÝ BYL VÁŠ PRVNÍ LET? 
Obrovská euforie. Radost z postaveného letadla a obavy 
z toho co teď bude následovat. Snažil jsem se neudělat 
žádnou chybu, určitě jsem byl nervózní. Nejprve jsem jen 
pomalu jezdil po letišti sem a tam. Pak jsem zrychloval,  
až letadlo samo jen lehce nadskočilo. No a jednoho dne 
to bylo – odlepilo se to od země a už nemělo smysl snížit 
otáčky motoru a dosednout. Jen jsem přidal plný plyn  
a ono to samo nádherně stoupá! Díváte se dolů, jak se zem 
vzdaluje, vidíte svůj vlastní stín, žasnete, že se to opravdu 
stalo – letím! Ale bylo v tom ještě opravdu mnoho nervozity 
a napětí. O hodně víc jsem si začal užívat až to pozdější 
létání, kdy už jsem získal pocit větší kontroly nad strojem,  
kdy se zásahy do řízení zautomatizují a je čas vnímat 
spokojené vrnění motoru, krásu přírody pod vámi, zamáváte 
na ostatní piloty, které potkáte. První lety má asi většina 
pilotů trošku „stažený zadek“. Ale zdravou míru respektu  
je podle mě třeba mít pořád. Chyby nejčastěji pramení  
z toho, že si začnete myslet, že jste mistr světa, všechno 
víte a všechno znáte. Při létání se nevyhnete jednoduchým, 
ale neměnným zákonům fyziky. Nedejte na domlouvání 
babičky: „Chlapče, lítej pomalu a nízko, aby se ti nic nestalo!“ 
To je nejhorší rada (smích).

CO VÁS VLASTNĚ NA LÉTÁNÍ BAVÍ NEJVÍC,  
DÁ SE TO POPSAT? 
Když zvládnete techniku letu a nasbíráte nějaké zkušenosti, 
pak to úžasné na létání je pocit, kdy souzníte s letadlem. 
Když se strojem splynete a už jen vnímáte pohyb stroje ve 
vzduchu tělem. Pak i zásahy do řízení provádíte vlastně 
dříve, než vám to napoví přístroje v kabině. Tehdy zjistíte, 
že když to tomu letadlu moc nekazíte, tak ono vlastně umí 
letět skoro samo. No a samozřejmě na létání je skvělý pocit 
svobodného pohybu v trojrozměrném prostoru, pozorovat 
krajinu z výšky. I notoricky známá místa shora vypadají jinak. 
Je to úplně jiný pohled, jiná perspektiva, než ta, na kterou 
jsme tady na zemi zvyklí.  

DID YOU GET YOUR PLANE OR YOUR PILOT’S LICENSE FIRST?
When I could see that I was really going to finish building the 
plane, I started pilot training. Theoretical training is hours  
of lectures on aerodynamics, meteorology, flying regulations 
and so on. And especially the actual training flights, but in 
a plane that was much different to mine. I would liken the 
difference between the two to getting a driving licence for  
a truck and then moving on to a big motorbike. 

HOW WAS YOUR FIRST FLIGHT? 
Huge euphoria. The joy of having built an airplane and 
the fear of what will now follow. I tried not to make any 
mistakes; I was definitely nervous. At first I just drove slowly 
back and forth around the airport. Then I accelerated until 
the plane itself came slightly off the ground. Well, one day 
it happened – it came off the ground and there was no point 
in lowering the engine speed and landing. I just gave it full 
throttle and it climbed beautifully! You look down as the 
ground recedes, you see your own shadow, you marvel that 
it really happened – I’m flying! But there was still a lot of 
nervousness and tension. I started to enjoy the flying  
a lot more later, when I got a feeling of more control over  
the plane, when the control inputs become automated and  
it was time to feel the satisfied purr of the engine, the beauty 
of the countryside below me, waving at the other pilots  
I met. Most pilots are probably a little nervous on the first 

few flights. But a healthy level of respect is always neces-
sary, in my opinion. Mistakes most often come from the 
fact that you start to think you’re a world champion and you 
know – and can handle – everything. When flying, you can’t 
avoid the simple but immutable laws of physics. Don’t give 
in to grandma’s cajoling: “Boy, fly low and slow so nothing 
happens!” That’s the worst advice (laughs).

WHAT DO YOU ENJOY MOST ABOUT FLYING,  
CAN YOU DESCRIBE IT? 
When you master plane handling and gain some experience, 
then the amazing thing about flying is the feeling of being 
in harmony with the plane. When you merge with the plane 
and just feel its movement in the air with your body. Then you 
actually make steering corrections before the instruments in 
the cockpit tell you to. That’s when you find out that if you 
don’t mess up the plane too much, it can actually fly almost 
by itself. And of course, the great thing about flying is the feel-
ing of free movement in three-dimensional space, observing 
the landscape from a height. Even really well-known places 

POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ  • CONTINUED ON NEXT PAGE  •

„
ZNÁMÁ MÍSTA SHORA  
VYPADAJÍ JINAK 

WELL-KNOWN PLACES  
LOOK DIFFERENT  
FROM ABOVE
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PŘIVEDL JSTE K LÉTÁNÍ I VAŠÍ RODINU? 
Spíš mi jen fandí (smích). Jejich důvěra, že dokážu postavit 
takový stroj, který bude spolehlivý a bezpečný – ve kterém  
se jim tatínek nezřítí – byla pro mě tou největší podporou,  
za hodně vděčím hlavně své ženě, která chápala, že je to  
pro mě splnění životního snu. 

BÁL JSTE SE NĚKDY V LETADLE? 
Ano, hned při jednom z prvních letů jsem měl opravdu hodně 
nahnáno. Bylo to v zimě, teploty lehce pod nulou a velká 
vlhkost vzduchu. No a mě se chvilku po startu vytvořila 
námraza v karburátoru. Otáčky motoru se snížily a letadlo 
místo aby po startu poslušně stoupalo, pozvolna klesalo  
a nedalo se s tím nic dělat. 

TAKŽE TO NEJHORŠÍ HNED NA ZAČÁTEK?
Opravdu krizový moment. I když to samozřejmě neznamená, 
že padáte k zemi, ale jako úplný nováček jsem musel zvlád-
nout nouzové přistání na neznámém terénu. S letadlem –  
i s tím motorovým – samozřejmě můžete plachtit, takže  
i při výpadku techniky se dá bezpečně přistát. Já měl to štěs-
tí, že se mi tenhle technický problém přihodil kousek od leti-
ště, takže jsem mohl přistát na nedalekém poli. Ten nejhorší 
moment jsem ale zažil, až když jsem z letadla šťastně vylezl 
a zjistil jsem, že pár desátek metrů před místem přistání  
byla skryta docela hluboká strouha. Do té, kdybych přistál… 
No, štěstí začátečníka.

TISÍCE HODIN STAVĚNÍ LETADLA MÁTE ZA SEBOU,  
CO VÁM NAPLŇUJE VOLNÝ ČAS TEĎ? LÉTÁNÍ?
Ve vzduchu můžete být samozřejmě jen občas… (smích). 
Volný čas se teď snažím více věnovat rodině. Ale jednu 
novinku mám a jak jinak, souvisí s létáním. Vypadá to, že 
bych se mohl stát metodikem staveb malých letadel pro 
leteckou asociaci. Jo, a taky se s kamarády chystáme  
obletět republiku!  •

look different from above. It's a completely different view,  
a different perspective to the one we’re used to here on earth.  

DID YOU GET YOUR FAMILY TO FLY AS WELL? 
They’re more just supportive of me (laughs). Their confi-
dence that I could build a plane that would be reliable and 
safe – their daddy wouldn’t crash – was the biggest support 
for me, and I owe a lot to my wife, who understood that 
this was a life dream come true for me. 

HAVE YOU EVER BEEN SCARED ON A PLANE? 
Yes, on one of my first flights I was really scared. It was 
winter, temperatures slightly below zero and high humidity. 
Well, I got frost in the carburettor shortly after taking off. 
The engine speed dropped and the plane, instead of climbing 
obediently after take-off, slowly descended and there was 
nothing to be done about it. 

SO, THE WORST WAS RIGHT OFF THE BAT?
A crisis moment indeed. Although of course that doesn’t 
mean you fall to the ground, but as a complete novice  
I had to make an emergency landing on unfamiliar terrain.  
Of course, you can glide a plane – even a motorised one –  
so you can land safely even in the event of a technical failure. 
I was fortunate enough to have this technical problem a short 
distance from the airport, so I was able to land in a nearby 
field. But the worst moment I experienced was when I happily 
got out of the plane and found out that a few dozen meters  
in front of the place I had landed there was a quite deep gully. 
If I’d landed in that... Well, beginner’s luck.

YOU SPENT THOUSANDS OF HOURS BUILDING THE PLANE, 
WHAT FILLS YOUR FREE TIME NOW? FLYING?
Of course, you can only be in the air occasionally... (laughs). 
I try to spend more time with my family now. But I do have 
one piece of news, and it's naturally related to flying. It looks 
like I might become a small aircraft construction methodol-
ogy specialist for the aircraft association. Oh, and my friends 
and I are going to fly across the country!  •
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ŠUMPERSKÁ ŠKOLA ZÍSKALA MODERNÍ UČEBNU  
ŠUMPERK SCHOOL OF CRAFTS GETS MODERN CLASSROOM

Vybavení třídy tvoří moderní přístroje, které umožňují 
studentům důležitou věc – ověřit si v praxi to, co se dozvídají 
při teoretické výuce. Škodovka škole poskytla na pořízení 
technického zázemí třídy celkem 200 tisíc korun.

„Jako moderní strojírenská firma nejlépe víme, jak potřebné 
jsou pro studenty praktické dovednosti získané už během 
studia. Absolvent, který má za sebou zkušenost s prostředím 
reálného průmyslu, má samozřejmě mnohem vyšší možnosti 
uplatnění po nástupu do zaměstnání. Má náskok. A prospěšná 
je tato zkušenost i pro jeho budoucího zaměstnavatele.  
S šumperskou školou spolupracujeme dlouhodobě, rádi jsme 
proto pomohli rozšířit její zázemí o moderní vybavení, které 
pomůže k lepšímu vzdělávání studentů,“ sděluje Aleš Měrka, 
generální ředitel šumperské Škody Pars. 

Nová učebna je po otevření již plně vytížená, probíhá zde  
výhradně výuka odborných předmětů pro studenty učebních 
oborů s výučním listem i maturitních oborů v předmětech jako  
elektrická měření, elektronika, elektrické stroje a přístroje, zákla-
dy elektrotechniky, elektronika a technologie montáží a oprav.

„Pro žáky a studenty je velmi důležité, aby si mohli udělat 
praktickou představu o probírané technické látce. Díky zařízení 
v nové učebně si žáci mohou bezprostředně po výkladu ověřit 
získané informace formou praktického cvičení. Na poskyt-
nutých zařízeních si vyzkouší celou řadu technických operací, 
například ovládání, nastavení či naprogramování frekvenčního 
měniče pro řízení otáček motoru,“ uvádí konkrétní příklad ředi-
telka Střední školy řemesel Irena Jonová. Ta ocenila i dlouho-
dobé vztahy se skupinou Škoda. „Bez spolupráce s moderními, 
dynamicky se rozvíjejícími firmami, jako je právě Škodovka, 
nemůže žádná odborná škola úspěšně existovat. Jsem ráda,  
že můžeme poskytovat vzdělání, které odráží ty nejaktuálnější 
současné požadavky na trhu práce,“ doplnila.

Díky novému zázemí se výrazně zvýší atraktivita a kvalita 
teoretické výuky. „Vzdělávací proces tak bude lépe odrážet 
požadavky nás zaměstnavatelů na odbornou úroveň absolven-
tů elektro oborů,“ říká Aleš Měrka.   •

The facilities of classroom consist of modern equipment that  
allow students to do something important – to verify in practice  
what they learn in theoretical lessons. Škoda provided  
the school with a total of CZK 200,000 to purchase technical 
facilities for the classroom.

“As a modern engineering company, we know best how neces-
sary practical skills acquired during studies are for students.  
A graduate who has had experience in a real industry envi-
ronment naturally has a much higher chance of doing well 
after entering the workforce. He’s got a head start. And this 
experience is also beneficial to his future employer. We have 
been cooperating with the school in Šumperk for a long time, 
so we were happy to help expand its facilities with modern 
equipment that will help improve the education of students,” 
said Aleš Měrka, Managing Director of Škoda Pars in Šumperk, 
which is part of the Škoda Transportation Group. 

The new classroom is already in full use after its open-
ing; it is used exclusively for teaching vocational subjects 
for students on apprenticeship courses with a vocational 
certificate and school-leaving exam courses in subjects such 
as electrical measurements, electronics, electrical machines 
and devices, basics of electrical engineering, electronics and 
assembly and repair technology.

“It’s very important for pupils and students to get a practical 
idea of the technical subject matter being discussed. Thanks 
to the equipment in the new classroom, pupils can verify  
the information they have learned immediately after an 
explanation in the form of a practical exercise.  They can try out  
a number of technical operations on the equipment provided, 
for example, controlling, setting or programming a frequency 
converter to control engine speed,” says Irena Jonová, Head 
Teacher of the Secondary School of Crafts. She also praised 
the long-term relationship with Škoda Transportation: “No 
vocational school can successfully exist without cooperation 
with modern, dynamically developing companies like Škoda. 
I’m glad that we can provide education that reflects the most 
up-to-date requirements of the current labour market.” 

Thanks to the new facilities, the attractiveness and quality  
of theoretical teaching will increase significantly. “The educa-
tional process will thus better reflect the requirements of our 
employers for the professional level of graduates in electrical 
engineering,” says Aleš Měrka.   •

MODERNÍ ZÁZEMÍ, KDE SE SPOJUJE TEORETICKÁ VÝUKA S PRAXÍ. NOVOU UČEBNOU,  
KTERÁ PŘESNĚ TAKOVÝ POPIS SPLŇUJE, SE MŮŽE DÍKY DARU OD ŠKODY TRANSPORTATION 
POCHLUBIT ŠUMPERSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL. / MODERN FACILITIES WHERE  
THEORETICAL TEACHING IS COMBINED WITH PRACTICE. THANKS TO A DONATION FROM  
THE ŠKODA TRANSPORTATION GROUP, THE ŠUMPERK SECONDARY SCHOOL OF CRAFTS  
CAN BOAST A NEW CLASSROOM THAT MEETS THIS DESCRIPTION EXACTLY.
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BRATISLAVSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK PODEPSAL  
SMLOUVU NA TRAMVAJE SE ŠKODOVKOU
THE BRATISLAVA TRANSPORT COMPANY SIGNED  
A CONTRACT FOR TRAMS WITH ŠKODA 

Celkem se jedná až o 30 nových jednosměrných tramvají 
typu Škoda 29T, které již v Bratislavě slouží od roku 2015. 
Tramvaje budou mít metrový rozchod bratislavských 
kolejí. Dodání tramvají je plánováno během roku 2023. 
Hodnota celé zakázky je téměř 72 milionů €. 

„Moderní městská hromadná doprava, a zejména ta kole-
jová, je důležitým aspektem v rozvoji metropolí. Jsem velice 
rád, že si nás Bratislava vybrala jako klíčového partnera 
pro modernizaci tramvajové dopravy. Je to pro nás o to 
důležitější, protože na Slovensku zaznamenáváme poslední 
dobrou významné úspěchy, a to ať už s novými vlaky nebo 
trolejbusy. Za již téměř 25 let výroby tramvají máme bohaté 
zkušenosti s vývojem vozidel, které dokáže ocenit každý 
cestující. Věřím, že budou obyvatelé Bratislavy rádi jezdit 
našimi novými tramvajemi,“ říká Tomáš Ignačák, místo-
předseda představenstva skupiny Škoda Transportation.  

„Cestující budou brzy přepravováni dalšími moderními 
tramvajemi, které jsou již dobře známy z provozu. Budou 

In total, it concerns up to 30 new Škoda 29T uni-direction-
al trams, which have been in service in Bratislava since 
2015. The trams will have the Bratislava track gauge of one 
metre. The trams are scheduled for delivery during 2023. 
The value of the entire contract is almost €72 million. 

"Modern public transport, especially rail or tram transport, is 
an important aspect of development in the capital city. I am 
very pleased that Bratislava has chosen us as a key partner 
for the modernisation of tram transport. This is all the more 
important for us, because we have had some significant 
successes in Slovakia recently, whether with new trains or 
with trolleybuses. With almost 25 years of tram production, 
we have a wealth of experience in developing vehicles that 
every passenger can appreciate. I believe that the people of 
Bratislava will be happy to ride our new trams," said Tomáš 
Ignačák, Vice-Chairman of the Škoda Transportation Group.  

"Passengers will soon be transported by other modern trams, 
which are already well known from transport operations. 

DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA A SKUPINA ŠKODA TRANSPORTATION PODEPSALY 
SMLOUVY NA DODÁVKU NOVÝCH TRAMVAJÍ ŠKODA FORCITY PLUS. / THE BRATISLAVA 
TRANSPORT COMPANY AND ŠKODA TRANSPORTATION GROUP HAVE SIGNED A CONTRACT 
FOR THE SUPPLY OF NEW ŠKODA FORCITY PLUS TRAMS.
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SKUPINA PPF A NADACE THE KELLNER FAMILY  
FOUNDATION POSKYTNOU DAR 100 MILIONŮ KORUN  
NA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY 
PPF GROUP AND THE KELLNER FAMILY FOUNDATION  
PLEDGE CZK 100 MILLION TO THE EDUCATION  
OF REFUGEE CHILDREN FROM UKRAINE  

Skupina PPF, prostřednictvím Nadace PPF, a rodinná 
nadace manželů Kellnerových oznamují, že se s ministrem 
školství Petrem Gazdíkem dohodly na poskytnutí společného 
daru v objemu 100 miliónů korun na program financování 
základní školní docházky a začlenění dětí uprchlíků  
z Ukrajiny postižené válkou. 

Formální dohodu s Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy podepíší zástupci Nadace PPF a Nadace  
The Kellner Family Foundation. Po zpracování potřebné 
právní dokumentace bude upřesněno, jakým způsobem 
mohou jednotlivé základní školy v České republice žádat  
o finanční pomoc z tohoto programu. 

Další společnosti ze skupiny PPF připravují vlastní projekty 
pomoci, včetně zaměstnaneckých sbírek a dobrovolnického 
zapojení zaměstnanců. Podporou vzdělávání dětí uprchlíků 
z Ukrajiny usiluje skupina PPF o naplnění svého předsevzetí 
pomáhat cíleně, významným způsobem a dlouhodobě tam, 
kde je to třeba. Pevně doufáme, že boje na Ukrajině a s nimi 
spojené ztráty na lidských životech, které jsou důsledkem 
nevyprovokované agrese ze strany Ruska, budou co nejdříve 
ukončeny. Válka nepatří do Evropy 21. století.  •

však vybaveny novými prvky, které posunou cestování 
veřejnou dopravou na vyšší úroveň. V dopravním podniku 
se snažíme efektivně využívat všechny dostupné externí 
zdroje pro rozvoj městské hromadné dopravy. Jsem proto 
rád, že po nových informačních tabulích a přístřešcích 
na zastávkách či trolejbusech obnovíme prostřednictvím 
evropských fondů také vozový park tramvají, díky čemuž 
ušetříme finanční prostředky hlavního města," uvedl před-
seda představenstva DPB a.s. Martin Rybanský.

TRAMVAJE ŠKODA SE V BRATISLAVĚ OSVĚDČILY

V Bratislavě již tramvaje od skupiny Škoda Transportation 
jezdí. Dopravní podnik si je objednal v červenci roku 2013  
a skupina je dodávala v letech 2015 a 2016. Celkem se jedná 
o 60 kusů vozidel z toho polovina je jednosměrných (29T) 
a polovina obousměrných (30T). Celkem už tyto tramvaje 
najezdily v ulicích slovenské metropole 22,5 milionu kilome-
trů (to je skoro polovina cesty ze Země na Mars!).  •

PPF Group (through PPF Foundation) and The Kellner Family 
Foundation announced an agreement with the Czech Mini-
ster for Education, Petr Gazdík, on a joint CZK 100 million 
donation to fund a programme for the integration and 
primary education of refugee children from war-torn Ukraine. 
Representatives of PPF Foundation and The Kellner Family 
Foundation will sign a formal agreement with the Ministry  

of Education, Youth and Sports. Once the necessary legal 
documentation has been drawn up, primary schools in  
the Czech Republic can apply individually for financial assi-
stance under the programme. Other PPF Group companies 
are preparing their own aid projects, including employee 
fundraisers and staff volunteering.

PPF Group’s support for the education of refugee children  
from Ukraine is driven by its commitment to provide targeted, 
meaningful and long-term assistance where it is needed. We 
firmly hope that the fighting in Ukraine and loss of human 
lives resulting from Russia’s unprovoked aggression will end 
soon. War does not belong in twenty-first-century Europe.  •

However, they will be equipped with new features that 
will take travelling by public transport to the next level.  
In our company we try to use all available external 
resources effectively for the development of public transport. 
So, I am glad that after placing new information boards 
and shelters at bus and tram stops, we are also going to 
renew the tram fleet through European funds, which will 
save the capital city's financial resources," said the Chair-
man of the Board of DPB a.s., Martin Rybansky.

ŠKODA TRAMS PROVED THEIR WORTH IN BRATISLAVA

Trams from the Škoda Transportation Group are already 
running in Bratislava. The transport company ordered them 
in July 2013 and the group delivered them in 2015 and 2016. 
There are 60 vehicles in total, half of which are uni-direc-
tional (29T) with the other half being bi-directional (30T). 
In total, these trams have travelled 22.5 million kilometres 
on the streets of the Slovak capital (that's almost half the 
distance from Earth to Mars!).  •



TROLEJBUSY SE VRACEJÍ NA VÝSLUNÍ
TROLLEYBUSES ARE BACK IN THE SPOTLIGHT

Škodovka v uplynulém roce oslavila výročí 85 let výroby trolejbusů. Zasvěceným průvodcem  
na cestách za historií bude čtenářům publicista a specialista Škody Jiří Šplíchal. Příjemné čtení! /  
Last year, Škoda celebrated the 85th anniversary of trolleybus production. Jiří Šplíchal, a publicist  
and specialist at Škoda, will be a dedicated guide to journeys through history. Enjoy reading!

V druhé polovině sedmdesátých let dochází díky rostoucí ceně 
ropy k přehodnocení postoje k trolejbusům a elektrické dopravě 
vůbec. Vývojové oddělení ve Škodě Ostrov je obnoveno  
a léty prověřená, avšak už zastaralá Škoda 9 Tr se dočká 
modernizací. Zároveň se opět rozbíhá vývoj nového modelu 
Škoda 14 Tr, který byl „u ledu“ od poloviny dekády krátce  
po představení svého druhého prototypu.

„DEVÍTKY“ V SOUPRAVÁCH 
Minule jsme příběh trolejbusové historie opustili v době, kdy 
mnozí zákazníci dávali před technickými inovacemi přednost 
co možná nejrychlejším a nejpočetnějším dodávkám nových 
vozidel. Ve velkých městech výrazně rostl počet přepravova-
ných cestujících, ovšem chyběli řidiči trolejbusů. Na požadavek 
dopravního podniku v Kyjevě proto Škoda Ostrov vypracovala 
projekt spřažených trolejbusů 9 Tr ovládaných jedním řidičem 
označený jako 12 Tr. Provozovatelé si pak upravovali devítky 
sami. Maximální kapacita soupravy (rusky scepky) činila až 
200 pasažérů. Nejvíc jich provozoval Kyjev (asi 300), jezdily 
i v dalších ukrajinských městech, lotyšské Rize, estonském 
Tallinu a bulharské Sofii.

ŠKODA 9 TRT
V úvodu zmíněná snaha o modernizaci trolejbusového pohonu 
se datuje už do šedesátých let. Hlavního cíle, kterým byla 
úspora energie, se podařilo dosáhnout díky použití nových 
výkonových součástek – tyristorů. Prototyp z roku 1969 po 
rozsáhlých testech jezdil pod plzeňskou trolejí a podle typic-
kého zvuku získal mezi řidiči i cestujícími okamžitě přezdívku 
„zpívající trolejbus“. Na počátku sedmdesátých let byly vyro-
beny ještě tři další vozy 9 TrT pro Brno, pak byl ovšem vývoj 
zastaven vzhledem k očekávanému útlumu oboru trolejbusů.

ŠKODA 9 TRH
Teprve v roce 1977, kdy byl vývoj trolejbusů obnoven, se 
devítka dočkala další modernizace. Vozy 9 TrH byly vybaveny 
hydraulickým posilovačem řízení, ovšem elektrická výzbroj 
zůstala tradiční. Ve čtyřech sériích bylo vyrobeno 1127 vozů, 
přičemž nejvíc odebrala tradičně Ukrajina, objevily se ale také 
v bulharské Sofii a Plovdivu. Zajímavou zakázku představovalo 
86 vozidel pro provoz v afghánské metropoli Kábul, kde se 
další československé firmy podílely i na stavbě infrastruktury. 
Série vozů 9 TrH se vyráběly střídavě s následujícím podtypem 
9 TrHT až do úplného ukončení výroby devítek v roce 1982.

In the second half of the 1970s, rising oil prices led to a rethinking 
of attitudes towards trolleybuses and electric transport in general. 
The development department in Škoda Ostrov is renewed and the 
time-tested but already outdated Škoda 9 Tr will be modernised. 
At the same time, the development of the new Škoda 14 Tr, which 
had been "on ice" since the middle of the decade shortly after  
the introduction of its second prototype, is underway again.

THE "9" TROLLEYBUS 
Last time, we left the story of trolleybus history at a time when 
many customers preferred the fastest and most numerous  
deliveries of new vehicles as opposed to technical innovation.  
In large cities, the number of passengers transported was growing 
significantly, but there was a shortage of trolleybus drivers. There-
fore, at the request of the Kiev transport company, Škoda Ostrov 
developed a design of coupled 9 Tr trolleybuses operated by one 
driver, designated as the 12 Tr. The operators then adjusted the  
9 Tr’s themselves. The maximum capacity of the vehicle was up to 
200 passengers. Most of them were operated in Kiev (about 300), 
but they also ran in other Ukrainian cities, and in Riga, Latvia, 
Tallinn, Estonia, and Sofia, Bulgaria.

SKODA 9 TRT
The efforts to modernise the trolleybus motor mentioned in the 
introduction date back to the 1960s. The main goal, which was 
to save energy, was achieved by using new power components 
- thyristors. After extensive tests, the 1969 prototype ran under 
the Plzeň wires and was immediately nicknamed the "singing 
trolleybus" by drivers and passengers for its distinctive sound. 
At the beginning of the 1970s, three more 9 TrT vehicles were 
produced for Brno, but then the development was stopped due to 
the expected decline of the trolleybus sector.

SKODA 9 TRH
It was not until 1977, when the development of trolleybuses 
was resumed, that the “9” was further modernised. The 9 TrH 
vehicles were equipped with hydraulic power steering, but the 
electrical equipment remained the same. There were 1127 vehicles 
produced in four series, with the largest number of vehicles 
typically going to Ukraine, but also to Sofia and Plovdiv in 
Bulgaria. An interesting order was for 86 vehicles for operation 
in Kabul, the capital of Afghanistan, where other Czechoslovak 
companies also participated in the construction of infrastruc-
ture. The 9 TrH series of vehicles were produced alternately 
with the following 9 TrHT subtype until the definitive end  
of production of the “9” in 1982.

SKODA 9 TRHT
The Skoda 9 TrHT subtype combines both of the described 
modernisations of the "9". Between 1978 and 1981, a total of  
451 vehicles were built in three series. This time, as an exception, 
exports did not prevail – two thirds of the trolleybuses replen-
ished the fleets in Czechoslovak cities, and the remaining third 
went to Bulgaria. These vehicles used to roam the streets of our 
cities back in the 1990s, so many contemporary Skoda drivers 
know their characteristic “singing” from their daily commute  
to work. Many of them have also been preserved in the form  
of historic vehicles.
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2011 – Plzeňská historická 9 TrHT26 z roku 1979 /  
2011 - Plzeň historical 9 TrHT26 from 1979



ŠKODA 9 TRHT
Podtyp Škoda 9 TrHT v sobě spojuje obě popsané moderni-
zace „devítek“. V letech 1978 až 1981 vzniklo ve třech sériích 
celkem 451 vozů. Tentokrát výjimečně nepřevládal export 
- dvě třetiny trolejbusů obnovily vozový park v českosloven-
ských městech, zbylá třetina zamířila do Bulharska. Tyto 
vozy brázdily ulice našich měst ještě v devadesátých letech, 
takže mnohý současný Škodovák jejich zpívání zná  
z každodenních cest do práce. Řada se jich dochovala  
taktéž v podobě historických vozidel.

ŠKODA 14 TR
Nový typ trolejbusu, který by postupně nahradil devítku, 
připravovala Škoda už od počátku sedmdesátých let. Po 
stránce mechanické i designové se měl vyrovnat moderním 
evropským autobusům a elektrická výzbroj by zajišťovala 
energeticky šetrný provoz. Slibně zahájený vývoj, který vyústil 
v představení dvou prototypů v letech 1972 a 1974, přerušilo 
období nejistoty oboru a tak se ověřovací série dostala do 
výroby až v roce 1980. Subtilní provedení oproti robustním 
devítkám si vybralo svou daň v podobě problémů s pevností 
karoserie u prvních pěti sérií. Také elektrická výzbroj, která 
vyžadovala sofistikovanější údržbu, se na počátku setkávala  
s nedůvěrou u konzervativních zákazníků z východu. Problémy 
se podařilo zvládnout a během osmdesátých let se čtrnáctky 
přece jen prosadily v bývalém Sovětském svazu, bývalé NDR, 
bývalé Jugoslávii, Číně a samozřejmě v československých 
městech. Od poloviny devadesátých let začala čtrnáctku 
nahrazovat její modernizovaná verze 14 TrM, výroba klasické 
varianty však dobíhala až do roku 1998. Celkem bylo vyrobeno 
téměř 3300 vozidel.

ŠKODA-SANOS
Spolu s návratem trolejbusové dopravy do rozvojových plánů 
měst a růstem přepravených cestujících se v osmdesátých 
letech dostává do popředí opět otázka velkokapacitního vozi-
dla. Škoda Ostrov nejprve navázala spolupráci s jugoslávským 
partnerem - makedonským autobusovým závodem ve městě 
Skopje. Úpravou karoserie kloubového autobusu Sanos S 200 
vznikly v roce 1982 dva prototypy trolejbusu Škoda Sanos s 
kapacitou 154 osob. Sériová výroba pokračovala do roku 1987  
a celkem z této kooperace vzniklo 77 vozidel. Uplatnění našla 
na páteřních linkách v bosenském Sarajevu, v bývalém Česko-
slovensku pak ve Zlíně, Bratislavě a Prešově.

ŠKODA 15 TR
Spolupráce se zahraničním partnerem však představovala 
jen dočasné a navíc poměrně drahé řešení. Škoda mezitím 
pracovala na vývoji trolejbusu vlastní konstrukce odvozeného 
z typu 14 Tr. První prototyp byl sice dokončen už v roce 1983, 
vývoj ale pokračoval ještě čtyři roky. Výsledkem bylo vozidlo 
určené pro 145 až 176 pasažérů (podle provedení), které díky 
poháněné druhé i třetí nápravě dobře zdolávalo i kopcovité 
tratě. Do roku 1995 bylo vyrobeno celkem 469 vozidel, které 
Škoda exportovala do Maďarska, na Ukrajinu a do pobalt-
ských republik. Zajímavou zakázku realizovanou v letech 
1991 až 1992 představovalo 65 vozů pro íránský Teherán. 
Trolejbusy disponovaly pomocnými akumulátory pro manipu-
laci ve vozovně, kde chybělo trolejové vedení, a údajně byly 
dodatečně rozděleny přepážkou na mužskou a ženskou část.  
V bývalém Československu patnáctky nejen významně posílily 
dopravu na páteřních linkách u stávajících provozovatelů, 
ale staly se též základem vozového parku zcela nových nebo 
obnovených provozů: v Ústí nad Labem, Banské Bystrici, 
Českých Budějovicích, Košicích, Žilině a Chomutově.  •
 
AUTOR / Jiří Šplíchal 
FOTO / Michael Russell, Jiří Šplíchal, Státní oblastní archiv Plzeň

SKODA 14 TR
Škoda had been preparing a new type of trolleybus to gradually replace 
the “9” since the early 1970s. Mechanically and in terms of design,  
it was to be equal to modern European buses, and the electric equip-
ment would ensure energy-efficient operation. A promising start to 
development, which resulted in the introduction of two prototypes 
in 1972 and 1974, was interrupted by a period of industry uncertainty, 
and so the initial series did not enter production until 1980. The subtle 
design compared to that of the sturdier “9” took its toll in the form 
of body strength problems with the first five series. The electrical 
equipment, which required more sophisticated maintenance, was 
also initially distrusted by the more conservative customers in the 
East. The problems were overcome and during the 1980s the “14” 
did make its way into the former Soviet Union, the former GDR, the 
former Yugoslavia, China and, of course, Czechoslovak cities. From 
the mid-1990s, the “14” began to be replaced by the modernised 14 TrM 
version, but production of the classic variant continued until 1998.  
In total, nearly 3,300 vehicles were produced.

SKODA-SANOS
Along with the return of trolleybus transport to the development  
plans of cities and the growth of passenger traffic, the issue of 
large-capacity vehicles came to the fore again in the 1980s. Skoda Ostrov 
first established cooperation with a Yugoslav partner – the Macedonian 
bus plant in Skopje. In 1982, two prototypes of the trolleybus Škoda 
Sanos with a capacity of 154 passengers were created by modifying the 
body of the articulated bus Sanos S 200. Series production continued 
until 1987 and a total of 77 vehicles were produced as a result of this 
cooperation. It was put to good use on the main routes in Sarajevo, 
Bosnia, and in the former Czechoslovakia in Zlín, Bratislava and Prešov.

SKODA 15 TR
However, cooperation with a foreign partner was only a temporary 
and relatively expensive solution. Meanwhile, Škoda worked on the 
development of a trolleybus of its own design derived from the 14 Tr 
type. Although the first prototype was completed in 1983, development 
continued for four more years. The result was a vehicle designed for 
145 to 176 passengers (depending on the design), which, thanks to the 
powered second and third axle, also handled hilly routes well. By 1995, 
a total of 469 vehicles had been produced, which Škoda exported to 
Hungary, Ukraine and the Baltic states. An interesting order, carried out 
between 1991 and 1992, consisted of 65 vehicles for  the city of Tehran in 
Iran. These trolleybuses had auxiliary accumulators for handling in garag-
es where overhead lines were missing, and were reportedly additionally 
divided into male and female sections using a partition. In the former 
Czechoslovakia, the “15” not only significantly strengthened transport 
on the main routes of existing operators, but also became the basis of 
the fleet of completely new or renewed operations: in Ústí nad Labem, 
Banská Bystrica, České Budějovice, Košice, Žilina and Chomutov.   •
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1972 – První prototyp 14 Tr / 1972 – First prototype of 14 Tr  
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