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ZMĚNA VE VEDENÍ SKUPINY PPF 
PPF GROUP MANAGEMENT CHANGE

MILÉ KOLEGYNĚ, MILÍ KOLEGOVÉ,

ráda bych vás informovala, že jsem se rozhodla  
pro důležitou personální změnu v čele skupiny PPF. 
Od 15. června se pozice generálního ředitele PPF (CEO) 
ujme Jiří Šmejc. Láďa Bartoníček se přesune do nově 
zřízeného Poradního výboru naší rodiny (Advisory 
Board to Family). Tento výbor bude mně a mým dětem 
poskytovat konzultace týkající se strategického směřo-
vání skupiny PPF a správy našeho rodinného majetku. 
Jeho členy budou Láďa Bartoníček, Jiří Šmejc a Daniel 
Křetínský. Do budoucna zvažuji ještě jeho rozšíření  
o další členy.

Za sebe a za celou svou rodinu bych chtěla Láďovi 
Bartoníčkovi upřímně poděkovat za jeho vynikající práci, 
kterou po celé dlouhé roky v PPF odváděl. Velmi oceňuji 
jeho přínos v období po smrti mého manžela, kdy jsme 
všichni společně čelili této bolestné ztrátě a bohužel  
i mimořádně nepříznivé makroekonomické situaci.

Stejně jako s Láďou Bartoníčkem, i s Jiřím Šmejcem nás 
pojí dlouholeté přátelství. Jiřího Šmejce mnozí z vás 
dobře znají, byl řadu let klíčovou osobou PPF. S Petrem 
často a do hloubky diskutoval o obchodních aktivitách 
a celkové vizi Skupiny, dobře znal Petrovo uvažování. 
Proto si velmi vážím toho, že moji nabídku v takto 
nelehké době přijal, stane se generálním ředitelem PPF 
a převezme tak pomyslnou štafetu.

Přeji nám všem společně mnoho úspěchů při dalším 
budování skupiny PPF.  •

RENÁTA KELLNEROVÁ

DEAR COLLEAGUES,

I would like to inform you that I have decided to make 
an important personnel change at the head of PPF 
Group. As of 15 June, Jiří Šmejc will assume the position 
of PPF CEO. Ladislav Bartoníček will move to the newly 
established Advisory Board to Family. This board will 
advise me and my children on the strategic direction  
of PPF Group and the management of our family 
assets. Ladislav Bartoníček, Jiří Šmejc, and Daniel 
Křetínský will initially sit on this board, and I am weigh-
ing up whether to add more members in the future.

On behalf of the whole family and speaking for myself 
I would like to sincerely thank Ladislav Bartoníček 
for his many years of excellent work at PPF. I very 
much appreciate his contribution after my husband’s 
death, when all of us together faced this painful loss, 
unfortunately, in the extremely unfavourable macroe-
conomic situation.

Just as with Ladislav, we have a long-standing 
friendship with Jiří Šmejc. Many of you know Jiří well. 
He was a key person at PPF for many years having 
frequent and deep discussions on business activities 
and overall vision of the Group with Petr. He under-
stood Petr’s thinking well. I am grateful that Jiří has 
accepted my offer to become PPF Group’s CEO and 
take over at such a tough time.

I wish everyone much success in continuing to build 
PPF Group.  •

RENÁTA KELLNEROVÁ
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Jak už název napovídá, prezentovala se zde autobusová řešení 
pro dopravní podniky a dopravce. Hlavními tématy veletrhu 
byly inovace a udržitelnost a skupina zde představila svůj 
nejnovější produkt, elektrický autobus Škoda E’CITY 36 BB, 
který dodala do Prahy. Prostor na veletrhu Škodovka sdílela 
se sesterskou společností Temsa, která přivezla kratší verzi 
elektrobusu o délce 9 metrů.

„Jsme rádi, že po pauze způsobené nemocí covid-19, veletrh 
opět proběhl a my zde mohli hrdě prezentovat naše moderní 
řešení pro městskou a příměstskou dopravu. Německý trh  
má pro naši skupinu veliký potenciál, protože je zde vysoká  
poptávka po ekologických a ekonomických inovativních 
řešeních. Jsem přesvědčena, že našimi produkty můžeme 
pomoci městům dosáhnout jejich klimatických cílů,“ říká Tanya 
Altmann, Senior Viceprezidentka pro Bus Mobility Solutions 
ve skupině Škoda Transportation a dodává: „Kromě aktuální 
nabídky, která zahrnuje trolejbusy, elektrobusy, ale i městský 
dieselový autobus, pracujeme na vozidlech s alternativním 
pohonem. Ještě v letošním roce představíme vlastní vodíkový 
autobus, který budou testovat největší česká města.“

CEO společnosti TEMSA Tolga Kaan Dogancioglu zdůraznil 
význam této akce a uvedl: "Budoucnost veřejné dopravy je 
utvářena elektrifikací. Jsme velmi hrdí a těší nás, že se TEMSA 
a Škoda staly průkopnickými společnostmi v našem oboru díky 
svému smyslu pro odpovědnost, výkonné technologické infra-
struktuře, vysokým výrobním možnostem a hlavně rozhodné-
mu a důslednému postoji, který jsme v této oblasti zaujali."

Na společném stánku Škody a Temsy byly k vidění dva moderní 
elektrické autobusy. Skupina Škoda Transportation zde před-
stavila vozidlo Škoda E’CITY 36 BB. Jedná se o první elektrobus 
klasické délky – tedy 12metrový – který si objednal DPP. Sester-
ská společnost Temsa zde pak představila kratší elektrobus,  
a to konkrétně model TEMSA MD9 electriCITY.  •

As the name suggests, were presented here bus solutions for 
transport companies and operators. The main themes of the 
fair were innovation and sustainability, and the group presented 
its latest product, the Škoda E'CITY 36 BB electric bus, which 
it delivered to Prague. Škoda shared space at the fair with its 
sister company Temsa, which brought a shorter version of the 
electric bus with a length of 9 metres.

"We are glad that after a break caused by the covid-19 disease, 
the fair was held again and we could proudly present our modern 
solutions for urban and suburban transport. The German market 
has great potential for our Group, as there is a high demand for 
environmentally friendly and economical innovative solutions.  
I am convinced that with our products we can help cities achieve 
their climate goals," says Tanya Altmann, Senior Vice President 
Bus Mobility Solutions at Škoda Transportation Group, adding: 
"In addition to our current offering, which includes trolleybuses, 
electric buses as well as a diesel city bus, we are working on 
vehicles with alternative propulsion. Later this year we will 
introduce our own hydrogen bus, which will be tested by  
the largest Czech cities."

TEMSA CEO Tolga Kaan Dogancioglu stressed the importance 
of this event, saying, "The future of public transport is shaped 
by electrification. We are very proud and pleased that TEMSA 
and Skoda have become pioneering companies in our industry 
thanks to their sense of responsibility, powerful technological 
infrastructure, high production capabilities and, above all, the 
decisive and consistent stance we have taken in this area."

Two modern electric buses were on display at the joint Skoda 
and Temsa stand. The Škoda Transportation Group presented 
the Škoda E'CITY 36 BB. This was the first electric bus of classic 
length – i.e. 12 metres long - ordered by DPP. Sister company 
Temsa then presented a shorter electric bus, namely the TEMSA 
MD9 electriCITY model.  •

ŠKODA GROUP SE PREZENTOVALA NA NĚMECKÉM TRHU V RÁMCI VELETRHU 
BUS2BUS, KTERÝ SE USKUTEČNIL 27. A 28 DUBNA V BERLÍNĚ. / THE ŠKODA GROUP 
PRESENTED ITSELF ON THE GERMAN MARKET AT THE BUS2BUS TRADE FAIR, WHICH 
TOOK PLACE ON 27 AND 28 APRIL IN BERLIN.
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NOVÁ WEBOVÁ ADRESA ŠKODOVKY ZNÍ: SKODAGROUP.COM 
ŠKODA'S NEW WEBSITE ADDRESS IS: SKODAGROUP.COM

Jedním z klíčových nástrojů pro úspěch na zahraničních trzích 
je totiž webová prezentace skupiny a s tím spojená doména, 
tedy adresa, kde ji zákazníci uvidí. „Podle výzkumů i zpětné 
vazby z jednotlivých trhů víme, že doména s koncovkou CZ 
není v zahraničí přijímána dostatečně silně a ve vnímání zákaz-
níků i veřejnosti evokuje lokání společnost. Od globální společ-
nosti je v zahraničí očekáváno využívání celosvětové domény 
COM,“ vysvětluje ředitel Korporátní komunikace a marketingu 
Škody Milan Kosař. 

Dalším důvodem, který souvisí s přechodem na novou doménu, 
je také snaha posílit vnímání Škody jako jedné skupiny.  
Z tohoto důvodu dochází od 2. května 2022 ke změně inter-
netové adresy naší webové prezentace z www.skoda.cz na 
www.skodagroup.com. Obdobně se mění i koncovky emailu 
škodováckých zaměstnanců, nově budou emailové adresy 
používány ve formátu: jmeno.prijmeni@skodagroup.com. 

Nově se také připojí do stejné struktury emailových adres  
a webové prezentace finský Transtech. Pro ten byl přechod  
na emailovou strukturu i webovou adresu s koncovkou .cz  
s ohledem na zákazníky i celý trh neakceptovatelný. Nyní  
může nově bez problému využívat stejnou strukturu, jako  
celá Škoda Group.

Stávající emailové adresy budou samozřejmě nadále funkční, 
zaměstnanci tedy po změně nepřijdou o žádné příchozí emaily. 
Webová adresa www.skoda.cz zůstává také v platnosti, ale 
bude přesměrována na novou doménu. Služby jako Microsoft 
Teams, OneDrive, OneNote atd., budou po změně vyžadovat 
odhlášení a opětovné přihlášení s uživatelským jménem v 
novém tvaru (jmeno.prijmeni@skodagroup.com). Aktuální 
návod na řešení případných problémů najdou zaměstnanci na 
stránkách intranetu Škodanet.  •

One of the key tools for success on foreign markets is the group's 
web presentation and the associated domain, i.e., the address 
where customers will see it. "According to research and feedback 
from individual markets, we know that a domain with the CZ 
ending is not accepted strongly enough abroad and evokes a local 
company in the perception of customers and the public. A global 
company is expected to use the global COM domain abroad," 
explained Milan Kosař, Director of Corporate Communications  
and Marketing.

Another reason related to the transition to the new domain  
is also the effort to strengthen the perception of Škoda as  
a single group. On account of this, the address of our website 
will be changing from www.skoda.cz to www.skodagroup.com 
as of 2 May 2022. Similarly, the ending of the email addresses  
of company employees will also be changing; email addresses will 
now be used in the format: jmeno.prijmeni@skodagroup.com. 

Finnish Transtech will also now be joining the same email address 
structure and web presentation. Switching to an email structure 
and web address ending in .cz was unacceptable for it with regard 
to customers and the entire market. Now it can use the same 
structure as the entire Škoda Group without any problems.

The existing email addresses will of course remain functional,  
so employees will not lose any incoming emails after the change. 
The web address www.skoda.cz will also remain valid, but will be 
redirected to a new domain. Services such as Microsoft Teams, 
OneDrive, OneNote, etc., will require you to log out and log back 
in with a new username (jmeno.prijmeni@skodagroup.com) after 
the change. Employees can find up-to-date instructions on how 
to handle any issues on the Škodanet intranet.   •

ZMĚNA DOMÉNY Z LOKÁLNÍ CZ NA GLOBÁLNÍ COM. DALŠÍ Z ŘADY KROKŮ, KTERÝMI SMĚŘUJE 
SKUPINA ŠKODA TRANSPORTATION K POSÍLENÍ SVÉ POZICE GLOBÁLNÍHO HRÁČE NA TRHU  
V OBORU. / DOMAIN CHANGE FROM THE LOCAL CZ TO THE GLOBAL COM. THIS IS ANOTHER  
IN STEP IN A SERIES OF MOVES ŠKODA TRANSPORTATION IS MAKING TO SHORE UP ITS POSITION  
AS A GLOBAL PLAYER IN THE INDUSTRY.
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DUÁLNÍ AUTONOMNÍ TRAMVAJ – I TAKOVÉ TÉMA ŘEŠILI VE SMÍŠENÝCH MEZIFAKULTNÍCH TÝMECH 
ÚČASTNÍCI 18. ROČNÍKU INTERDISCIPLINÁRNÍHO VÝUKOVÉHO PROJEKTU DESING+ NA ZÁPADOČESKÉ 
UNIVERZITĚ V PLZNI (ZČU). JEDNÍM ZE ZADAVATELŮ TÉMAT TOTIŽ BYLA I ŠKODA TRANSPORTATION. / 
DUAL AUTONOMOUS TRAM – THIS WAS ALSO THE TOPIC ADDRESSED BY THE PARTICIPANTS OF THE 18TH  
ANNUAL DESIGN+ INTERDISCIPLINARY EDUCATIONAL PROJECT AT THE UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA  
IN PILSEN (ZČU) IN MIXED INTERFACULTY TEAMS. ŠKODA TRANSPORTATION WAS ONE OF THE  
CONTRACTING AUTHORITIES FOR THE TOPICS.  

STUDENTI V PROJEKTU DESING+ ŘEŠILI  
AUTONOMNÍ TRAMVAJ
STUDENTS IN THE DESIGN+ PROJECT DESIGNED  
AN AUTONOMOUS TRAM

Plzeňská společnost studentům nabídla futuristické téma-
samozřejmě spojené s dopravou. Úkolem bylo navrhnout 
tramvaj sloužící nejen k dopravě osob, ale také k rozvozu 
objednaných zásilek, které si lidé budou vyzvedávat na 
tramvajových zastávkách. Z týmů, které zadání řešily, byl 
nejúspěšnější tým vedený Janem Mikeskou z Fakulty strojní 
ZČU. Představil tramvaj, která má přes den sloužit k dopra-
vě osob a během nočního provozu ji z velké části zaplní 
boxy se zásilkami. Ty pak v zastávce vyvezou z tramvaje 
manipulační roboti. Porota ocenila technické řešení projektu 
a jeho propracovanost, míru zapojení designérů, významný 
přínos zdravotníků, týmovou spolupráci, ale také kritický 
pohled marketérů na ekonomické stránky projektu.

Co je hlavním a obecným cílem projektu DESIGN+? Studenti 
se učí kooperovat, propojovat své konstrukční, designérské 
a další profesní znalosti a dovednosti a řešit v úzké spolu-
práci s vývojovými pracovníky a manažery průmyslových 
firem jejich aktuální inovační problémy.  •

The Pilsen-based company offered the students a futuristic 
theme, of course, related to transport. The task was to design 
a tram that would not only transport people, but also deliver 
ordered packages that people would pick up at tram stops. The 
most successful of the teams that solved the assignment, was 
the team led by Jan Mikeska from the Faculty of Mechanical 
Engineering, ZČU. He introduced the tram, which is to be used 
for passenger transport during the day and largely filled with 
parcel boxes during the night. These are then taken out of the 
tram at the stop by handling robots. The jury appreciated the 
technical design of the project and its sophistication, the level 
of involvement of the designers, the significant contribution of 
the medical staff, the teamwork, but also the critical view of the 
marketers on the economic aspects of the project.

What is the main and general goal of the DESIGN+ project? 
Students learn to cooperate, combine their construction, design 
and other professional knowledge and skills and solve their 
current innovation problems in close cooperation with develop-
ment workers and managers of industrial companies.  •

skupina / group
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rozhovor / interview

HLAVNÍ JE UMĚT KOMUNIKOVAT S KOLEGY. NASLOUCHAT, NECHAT SE POUČIT,  
ALE TAKÉ BÝT SCHOPEN PROSADIT VLASTNÍ NÁZOR. / THE MAIN THING IS  
TO KNOW HOW TO COMMUNICATE WITH COLLEAGUES. TO LISTEN, TO SIT BACK  
AND LEARN SOMETHING, BUT ALSO TO BE ABLE TO ASSERT YOUR OWN OPINION. 

MATĚJ DYNYBYL: 
DIALOG JE DŮLEŽITÝ PRO KAŽDÉHO!
MATEJ DYNYBYL:  
DIALOGUE IS IMPORTANT FOR EVERYONE!

Přesně tuhle cennou zkušenost pomáhá studentům Západočeské 
univerzity objevit program DESIGN+, kterého se v důležité roli 
účastní i skupina Škoda, která patří k zadavatelům výzkumných 
úkolů. A málokdo hlavní přínos projektu dokáže ocenit více, než 
projektant specialista Výzkumu a vývoje Škody Transportation 
Matěj Dynybyl. Pávě on byl studentům plzeňské univerzity jedním 
z hlavních průvodců a rádců při řešení úkolu, který se zabýval  
návrhem autonomní tramvaje pro osobní a nákladní dopravu.  
„Já bohužel DESIGN+ jako student nezažil, na mé mateřské 
univerzitě něco podobného nebylo. Škoda. Když jsem viděl, jak 
studenty tahle unikátní mezioborová spolupráce baví, a co všechno 
jim přináší, bylo mi to docela líto,“ přiznává Matěj Dynybyl.  
„Ale o to víc jsem si užil roli konzultanta.“ 

CO HLAVNÍHO PODLE VÁS TAHLE PRÁCE  
STUDENTŮM PŘINESLA? 
Klíčová myšlenka projektu je úplně skvělá – v jednom týmu, který 
se věnuje technickému úkolu, se totiž sejdou studenti ze zcela 
odlišných oborů. Třeba strojař, ekonom, ale i třeba zdravotník.  
Ti společně pracují na komplexním řešení daného problému, v našem 
případě tedy tramvaje. To důležité je, že každý má svůj pohled  
a vzájemně se obohacují. Vystoupí mimo svojí „bublinu“, obor, ve 
kterém se pohybují, a to je podle mě hrozně důležitá zkušenost. 
Navržená tramvaj tedy není jen řešením strojařů, techniků, vstupuje 
tam celá řada dalších unikátních prvků od lidí z jiných oborů. 

PŘÍKLAD? 
Třeba řešení ergonomie schodů může být jiné z pohledu projek-
tanta, jiné z pohledu odborníka na zdravotní vědu, společně 
ale mají šanci dojít k řešení společnému a lepšímu, než by byla 
ta dvě jednotlivá. Nebo – protože samozřejmě nezůstalo jen 
při technickém pohledu na věc, další studenti řešili ekonomiku 
celého projektu, aby mohl být i z téhle stránky úspěšný. Opět 
museli diskutovat s ostatními, zjišťovat všechno potřebné, dojít 
k nějakému výsledku ve spolupráci s dalšími členy týmu. Ten 
multidisciplinární přístup byl obohacující pro všechny. 

INSPIROVALA TAHLE PŮLROČNÍ SPOLUPRÁCE  
SE STUDENTY I VÁS? 
Určitě ano. Opět jsem si ověřil, jak je pro vývoj a provoz jakéhoko-
liv vozidla důležité mít přesah do různých technických, ale třeba 
i ekonomických odvětví. To podle mého názoru úzce souvisí se 
schopností umět komunikovat s kolegy a nechat se jimi poučit. 
Moc rád bych si co nejdéle zachoval otevřenou mysl, chuť disku-
tovat a přijímat nové a třeba i trochu převratné myšlenky. Tedy 
přesně to, co bylo v DESIGN+ úplně samozřejmé. 

KAŽDÝ TOHLE VNÍMÁNÍ MŮŽE MÍT JINAK…
A je to tak dobře. Mám známé techniky, kteří se naplno věnují 
svojí úzké disciplíně, vyžívají se v konstruování jednoho konkrét-
ního technického uzlu, chtějí být v dané kategorii nejlepší. Ale  
i tomuhle typu odborníka podle mě pomůže, když občas vidí věci 
zvenčí, z nadhledu. V širších souvislostech. 

This is exactly the valuable experience that the DESIGN+ 
programme is helping students of the University of West Bohemia 
to discover, in which the Škoda Group, one of the sponsors of 
the research tasks, also plays an important role. And few people 
can appreciate the main benefit of the project more than Matěj 
Dynybyl, a design specialist at Škoda Transportation Research and 
Development. It was he who was one of the main guides and advi-
sors for the students of the University of Pilsen in solving the task, 
which dealt with the design of an autonomous tram for passenger 
and freight transport. “Unfortunately, I wasn’t lucky enough to 
experience DESIGN+ as a student. There was nothing like that 
at my home university. That’s a pity. When I saw how much the 
students enjoy this unique interdisciplinary collaboration and all 
the things it brings them, I really regret it,” admits Matěj Dynybyl. 
"But I enjoyed my role as a consultant all the more." 

WHAT DO YOU THINK THIS WORK HAS BROUGHT  
TO THE STUDENTS? 

The key idea behind the project is absolutely brilliant - students 
from completely different disciplines come together on one team 
dedicated to a technical task. For example, an engineer, an econo-
mist, but even, for example, a health care professional. They work 
together on a comprehensive solution to a specific problem, in our 
case the tram. The important thing is that everyone has their own 
perspective and they enrich each other. They step outside their 
"bubble", the field they’re in, and I think that is a tremendously 
important experience.  The designed tram is therefore not only the 
solution of engineers and technicians, but also a number of other 
unique elements from people from other fields. 

EXAMPLE? 

For example, the solution to the ergonomics of stairs may 
be different from the perspective of the designer or from the 
perspective of the health science expert, but together they have 
a chance to come to a common and better solution than the 
two individual ones. Or - because, of course, the technical point 
of view was not the only one, other students worked on the 
economics of the whole project, so that it could be successful 
in this aspect as well. Again, they had to have discussions with 
others, find out everything they needed and come to some kind 
of result in cooperation with other team members. The multidis-
ciplinary approach was rewarding for all. 

DID THIS SIX-MONTH COLLABORATION  
WITH STUDENTS INSPIRE YOU TOO? 

Definitely. Once again, I have seen how important it is for the 
development and operation of any vehicle to have an over-
lap into different technical, but also economic sectors. In my 
opinion, this is closely related to the ability to communicate with 
colleagues and learn something from them. I would like to keep 
an open mind, a willingness to discuss and accept new ideas 
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SÁM JSTE SE TEĎ TROCHU POPSAL, TAKŽE PŘEDPOKLÁDÁM, 
ŽE PRÁCE VE VÝZKUMNÉM A VÝVOJOVÉM TÝMU ŠKODY 
TRANSPORTATION VÁS MUSÍ NAPLŇOVAT?
Je to přesně tak (úsměv). Kreativní práce na nových věcech je přesně 
tím, co jsem si přál po škole dělat, takže pro mě je to tak trochu 
splněný sen. Aplikace nových technologií s sebou přináší potřebu 
stále více komunikovat a hledat vzájemné porozumění. Právě tohle 
mě na mé práci baví. Můžu dělat jak se svými vrstevníky, tak  
s lidmi, kteří už mají větší zkušenosti a odbornost a učit se od nich 
je pro mě obrovský bonus.  Samozřejmě tohle všechno přináší  
i střet různých pohledů na věc, různých názorů, ale to je přece 
dobře, ne? Dialog je důležitý pro každého, o tom jsem přesvědčený. 

UTKVĚL VÁM V PAMĚTI NĚJAKÝ ZAJÍMAVÝ MOMENT  
Z TĚCH MĚSÍCŮ, KDY JSTE STUDENTŮM POMÁHAL  
S PROJEKTEM V RÁMCI DESIGN+?
Krásné bylo, že jsem třeba jen zkusmo nadhodil nějakou myšlenku 
a mezi studenty se tím okamžitě spustil gejzír nápadů. Ti se pak 
dlouho předbíhali v konstruktivních nápadech, aniž bych do toho 
já nebo někdo z mých kolegů lektorů musel zasáhnout. Ty různé 
pohledy – odlišné a přesto směřující k jednomu cíli – byly opravdu 
velmi poučné. Samozřejmě, že občas mluvili o nerealistických 
věcech, ale od toho jsme tam byli my, abychom je vždy alespoň 
částečně vrátili zpět na zem (úsměv). A ještě jedna věc byla hrozně 
zajímavá. Chyběl jsem na tom úplně prvním setkání, kde se studenti 
představovali a na tom dalším už se naplno pracovalo. Moc mě bavi-
lo v duchu odhadovat, kdo jaký studuje obor, jaké je jeho zaměření. 
V té palbě nápadů to nešlo tak lehce poznat (úsměv). 

UMÍTE SI NĚKTERÉ ŘEŠITELE PŘEDSTAVIT JAKO NOVÉ  
KOLEGY VE VAŠEM ŠKODOVÁCKÉM TÝMU? 
Rozhodně ano. Bylo velmi sympatické, s jakým odhodláním 
až zarputilostí se tématu věnovali, byť šlo v podstatě „jenom“ 
o předmět ve škole. Ale pro studenty je něco takového prostě 
přirozené. Později, v praxi samotné, je na zaměstnavateli  
a nadřízených, aby udrželi ve svých lidech mít tu správnou chuť 
jet naplno. Pro mě samotného je tohle moc důležité a bez toho  
si produktivní práci nedokážu dost dobře představit. A mám  
to štěstí, že moji nadřízení mě dokáží skvěle motivovat a já  
tak mohu naplno dělat, co mě baví.  •

that may even be a bit revolutionary for as long as possible.  
So, exactly what was obvious in DESIGN+. 

THIS PERCEPTION MAY BE DIFFERENT FOR EVERYONE...

And that's just as well. I know some engineers who are fully 
dedicated to their narrow discipline. They excel at designing one 
particular technical node and they want to be the best in their  
category. But I think that it even helps this type of expert, to see 
things from the outside, from a detached view. In a broader context. 

YOU'VE JUST DESCRIBED YOURSELF A BIT, SO I ASSUME THAT 
WORKING IN THE RESEARCH AND DEVELOPMENT TEAM AT 
ŠKODA TRANSPORTATION MUST BE FULFILLING FOR YOU?

That's exactly right (smile). Working creatively on new things is 
exactly what I wished to do after school, so it's kind of a dream 
come true for me. The application of new technologies brings 
with it the need to communicate more and more and to strive 
for mutual understanding. That's what I love about my job. 
I can work with my peers as well as people who already have 
more experience and expertise and learning from them is a huge 
bonus for me.  Of course, all this brings about a clash of different 
perspectives, different opinions, but that's a good thing, isn't it?  
I am convinced that dialogue is important for everyone.  

IS THERE AN INTERESTING MOMENT THAT STICKS IN YOUR 
MIND FROM THE MONTHS YOU HELPED STUDENTS WITH 
THEIR DESIGN+ PROJECT?

The beautiful thing was that I just threw out an idea and  
it immediately started a geyser of ideas among the students. 
They were then long ahead of me in constructive ideas without 
me or any of my fellow lecturers having to intervene. The  
different perspectives - varying and yet working towards the 
same goal – were really very informative. Of course, sometimes 
they talked about unrealistic things, but that's what we were 
there for, to always bring them at least partially back to earth 
(smile). And I found one other thing to be really interesting.  
I missed the very first meeting, where the students introduced 
themselves and the next one was already in full swing. I really 
enjoyed guessing in my mind who was studying what field,  
what their focus was. It was not so easy to tell in the barrage  
of ideas (smile). 

CAN YOU IMAGINE SOME OF THE RESEARCHERS AS NEW 
COLLEAGUES IN YOUR TEAM? 

I definitely can. I found the determination and even persistence 
that they devoted to the topic to be really pleasing, even though 
it was basically "just" a subject at school. But for students, some-
thing like this is just natural. Later, during the actual practical 
application, it will be up to the employer and supervisors to main-
tain that drive in their people to go all out. For myself, this is very 
important and I can't well imagine working productively without 
it. And I'm lucky that my superiors are great at motivating me so  
I can do what I enjoy.  •

„
MULTIDISCIPLINÁRNÍ  
PŘÍSTUP BYL OBOHACUJÍCÍ 
PRO VŠECHNY
THE MULTIDISCIPLINARY 
APPROACH WAS  
REWARDING FOR ALL

Matěj Dynybyl



OSTRAVSKÁ ŠKODOVKA PŘILÁKALA  
PŘES DVA TISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ
THE OSTRAVA ŠKODA PLANT ENTICES  
OVER TWO THOUSAND VISITORS

Atraktivní možnost vidět zákulisí výroby moderních vlaků 
přilákala do výrobního zázemí ostravské Škodovky zástupy 
návštěvníků. Prohlídku areálu, kde vznikají třeba nové vozy 
určené pro železnici v Lotyšsku, nebo soupravy push-pull pro 
Moravskoslezský kraj si první květnovou neděli nenechaly ujít 
více než dvě tisícovky lidí, což je oproti předchozím ročníkům 
téměř dvojnásobek. Ostravská výrobní základna skupiny Škoda 
Transportation pozvala zájemce nejen k prohlídce výrobních 
prostor, ale nabídla i bohatý doprovodných program. Mezi 
největší lákadla celé akce patřily prohlídka míst, kde probíhá 
výroba hrubých staveb skříní vozů a montáž vozidel. Návštěv-
níci se tak dostali do míst, kde vznikají soupravy RegioPanter 
pro tuzemskou železnici nebo třeba elektrické jednotky pro 
Lotyšsko. „Jsme rádi, že jsme mohli podnik návštěvníkům 
představit jako velmi moderní základnu a pochlubit se také 
investicemi, které se v posledních letech u nás realizovaly, 
například novou halou povrchových úprav,“ uvedla personální 
ředitelka Škody Vagonka Tomická Šárka. Organizátoři neza-
pomněli ani na děti, pro které připravili tvůrčí hry a zábavný 
doprovodný program. „Děti asi nejvíc nadchla obří skákací 
mašinka,“ usmívá se Šárka Tomická.  •

The alluring chance to take a look behind the scenes of the produc-
tion of modern trains attracted crowds of visitors to the production 
facilities of the Ostrava Škoda plant. More than two thousand 
people, which is almost double the number in previous years, turned 
up for a tour of the complex where new wagons for the railway in 
Latvia and push-pull sets for the Moravian-Silesian Region are 
being built. The Ostrava production base of the Škoda Transporta-
tion Group not only invited those interested to visit the production 
facilities, but also offered an extensive accompanying programme. 
One of the biggest attractions of the entire event was the tours of 
where the production of rough car body structures and the assembly 
of vehicles takes place. Visitors were able to check out the places 
where RegioPanter trains for domestic railway lines and electric 
units for Latvia are being built. "We are pleased that we could pres-
ent the company to visitors as a very modern base and also boast 
about the investments that have been made in recent years, such  
as the new surface treatment hall," said Škoda Vagonka's HR 
Director Šárka Tomická. The organisers also made sure to include 
children, for whom they prepared creative games and an entertain-
ing accompanying program. "The children were probably thrilled the 
most by the giant jumping locomotive," smiled Šárka Tomická.  •
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VARSOVIA ZAMÍŘILA DO POLSKA 
VARSOVIA HEADED TO WARSAW
Zajímavý pohled se nedávno naskytl v plzeňském areálu skupiny Škoda Transportation.  
Na cestu do svého příštího působiště se vydala šestivozová souprava metra, kterou Škodovka 
vyrobila pro polské hlavní město Varšavu, následně jí bude čekat období testů. Dodávka vozů 
metra pro Varšavu je průlomovou zakázku v oblasti městských kolejových vozidel, protože 
tendr ve Varšavě byl při vyhlašování jedním z největších v Evropě. Varšava se tak stane již 
osmým evropským hlavním městem, kde budou jezdit škodovácká vozidla. Součástí zakázky 
jsou také dodávky náhradních dílů, simulátor, rozšířené záruky a školení.  •

An interesting sight recently appeared on the Pilsen premises of Škoda Transportation Group. 
A six-car metro train, built by Škoda for the Polish capital Warsaw, set off on the journey to  
its next destination, with a period of testing awaiting it. The supply of metro cars for Warsaw 
is a breakthrough contract in the field of urban rolling stock, as the tender in Warsaw was one 
of the largest in Europe when it was announced. Warsaw will thus become the eighth European 
capital city to be served by Škoda vehicles. The contract also includes the supply of spare 
parts, a simulator, extended warranties and training.  •
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MĚNÍME TVÁŘ NAŠEHO ZÁVODU. TAKHLE VE STRUČNOSTI BY ŠLO PŘEDSTAVIT 
MYŠLENKU, KTEROU UVÁDĚJÍ DO ŽIVOTA LIDÉ Z ŠUMPERSKÉHO PODNIKU SKUPINY 
ŠKODA TRANSPORTATION. / WE ARE CHANGING THE FACE OF OUR FACTORY. THAT 
WOULD BE A BRIEF INTRODUCTION TO THE IDEA THAT IS BEING PUT INTO PRACTICE 
BY PEOPLE FROM THE ŠUMPERK-BASED ŠKODA TRANSPORTATION GROUP. 

ZLEPŠOVACÍ NÁVRHY V ŠUMPERKU 
UKAZUJÍ: NA PRÁCI NÁM ZÁLEŽÍ!
THE IMPROVEMENT PROPOSALS  
IN ŠUMPERK ILLUSTRATE THAT:  
OUR WORK MATTERS TO US!

Ty hlavní změny se samozřejmě odehrávají díky stamilio-
novým investicím do technologií, výrobních hal a zázemí 
vůbec. Ale snaha o změny jde i jinou cestou – totiž přes 
procesy zlepšování, na kterých se jako autoři podílejí přímo 
sami zaměstnanci. „Jen za loňský rok jsme přijali přes sto 
zlepšovacích návrhů. A tohle číslo má obrovský význam, 
jasně ukazuje, že lidem záleží na práci, kterou odvádějí a na 
tom, jak vypadá a jak funguje místo, kde pracují. Je to prostě 
od každého zlepšovatele vzkaz, že mu na práci záleží,“ říká 
procesní technik společnosti Škoda Pars Martin Horák.

V portfoliu zlepšovacích návrhů šumperského závodu by se 
daly najít takové, které uspoří firmě velké peníze, ale i drobná 
opatření, která „nepřekročí“ hranice jedné dílny. „Všechny 
jsou důležité. Za každým je totiž snaha posunout věci lepším 
směrem,“ tvrdí Martin Horák a připojuje příklad: „Kolegové  
z výroby přišli s nápadem, který upravil proces montáže dveří 
do železničních vozidel. Na druhé straně může být drobná 
úprava pracoviště na jedné dílně, kde sice žádné finance ani 
hodiny firma neušetří, ale díky novému uspořádání pracoviště 

se zásadně zvýší bezpečnost práce. Oboje je prostě důležité,“ 
vysvětluje Martin Horák.   

Náměty ke zlepšení v šumperském podniku nepřicházejí jen  
z výrobního prostředí. „Výroba samozřejmě z logiky věci ve 
zlepšovatelských opatřeních vede, ale máme řadu námětů třeba 
z technologie, nebo kvality,“ upozorňuje procesní inženýr.  •

Of course, the main changes are taking place thanks to 
hundreds of millions of crowns of investment in technology, 
production halls and facilities in general. But there is another 
way to make changes, namely through improvement process-
es in which the employees themselves are directly involved 
as creators. "Just last year, we received over 100 improvement 
proposals. And this number has enormous significance as it 
clearly shows that people care about the work they do and 
how the place they work looks and functions. It's simply  
a message from each person participating in the improve-
ment that they care about their work," stated Martin Horák, 
process engineer at Škoda Pars.

The portfolio of improvement proposals of the Šumperk 
factory includes those that will save the company a lot 
of money, but also small measures that will not "exceed" 
the boundaries of one workshop. "They are all significant. 
Behind every one of them there is a desire to move things 
in a better direction," said Martin Horák, adding an exam-
ple: "Colleagues from production came up with an idea that 
modified the process of installing doors into railway vehicles. 
On the other hand, a minor workplace modification in one 
workshop may not save the company any money or time, 
but the new workplace layout will significantly increase work 
safety. Both are simply important," explained Martin Horák.   

Suggestions for improvement in the Šumperk company do 
not only come from the production environment. "Produc-
tion, of course, logically leads in improvement measures, 
but we have many suggestions from technology or quality," 
pointed out the process engineer.  •
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S POŘÁDKEM NA DÍLNÁCH POMÁHÁ I LASER 
A LASER ALSO HELPS TO KEEP THE WORKSHOPS TIDY

Téhle novinky si určitě všimne každý, kdo zavítá do výroby  
v Šumperku. Na dílně může vidět speciální desky z tvrdé pěny 
s logem Škody, vyřezané laserem tak, aby do nich bylo možné 
uložit kompletní sadu ručního nářadí pro dané pracoviště.  
„Pořídili jsme laserový stroj, který po naprogramování  
vyřezává do pěny úložné prostory pro nářadí, které se na 
daném místě používá. Takže dnes montér otevře zásuvku,  
v ní má pěnovou desku s uloženým nářadím a přesně ví, kam 
sáhnout. Na konci směny, když nářadí vrací zpět, má rychle 
přehled o tom, jestli některý kus nářadí nechybí,“ vysvětluje 
procesní technik společnosti Škoda Pars Martin Horák. Ten 
upozorňuje, že ve výrobě jsou nově instalovány i takzvané 
stínové tabule, kde se nářadí ukládá na podobném principu 
– každému kusu nářadí odpovídá přesně vystínovaná plocha, 
která kopíruje jeho obrys. „Lidé na dílnách tak mají přesný  
a okamžitý přehled,“ říká Martin Horák.  •

This news will certainly be noticed by everyone who visits  
the production plant in Šumperk. In the workshop, you can 
see special hard foam plates with the Škoda logo, laser-cut 
to accommodate a complete set of hand tools for the work-
place. "We bought a laser machine that, once programmed, 
carves storage spaces into the foam for the tools that are 
used on site. So today the fitter opens a drawer, has a foam 
board with tools stored in it and knows exactly where to 
reach. At the end of the shift, when he returns the tools, 
he has a quick overview of whether any tools are missing," 
explained Škoda Pars process engineer Martin Horák. He 
points out that “shadow boards” are also newly installed  
in production, where tools are stored on a similar principle – 
each piece of tooling is matched by a precisely shaded area 
that follows its outline. "This gives people on the shop floor 
an accurate and immediate overview," said Martin Horák.  •

„
MĚNÍME TVÁŘ  
NAŠEHO ZÁVODU 
WE ARE CHANGING  
THE FACE OF OUR  
FACTORY

11
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NOVÝ INTRANET JE TU! LIDEM  
VE FIRMĚ ZAČAL SLOUŽIT ŠKODANET
THE NEW INTRANET HAS ARRIVED! 
THE PEOPLE IN THE COMPANY  
HAVE STARTED TO USE ŠKODANET

Přesně takový je Škodanet – nový intranet Škody Transportation. 
„Plánem je, aby nový intranet byl přehlednou platformou.  
Takovou, která pokryje informační potřeby našich zaměstnan-
ců, co se týká firemního světa Škodovky. Samozřejmostí jsou 
veškeré aplikace potřebné pro výkon povolání tak, jak na ně 
byli uživatelé zvyklí z minulosti. Díky nové koncepci intranetu 
můžeme velmi pružně nabízet uživatelům nejrůznější zprávy 
či důležitá oznámení. Škodanet je také centrálním úložištěm 
dokumentů a webem pro potřeby komunikace mezi zaměst-
nanci,“ vysvětluje ředitel Korporátní komunikace a marketingu 
Škody Milan Kosař. 

CO ASI ZAUJME UŽ NA PRVNÍ POHLED, JE UCELENÝ  
A PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED NOVINEK  
A ZAJÍMAVÝCH UDÁLOSTÍ, VČETNĚ UPOZORNĚNÍ NA  
TY TEPRVE OČEKÁVANÉ.
Intranet je místem, kde by lidé měli včas najít všechny důležité 
informace, které se týkají nejen přímo jejich práce, ale i života 
celé Škodovky. Věřím, že být „v obraze“ přispívá k tomu, 
abychom cítili větší sounáležitost se značkou. Nežijeme na 
svých vlastních ohraničených profesních ostrůvcích, nás všech 
se týká život celé skupiny, a právě intranet by měl vzájemné 
vazby posilovat. Třeba právě díky rychlému a přehlednému 
informování o dění v celé Škodovce. 

PRÁVĚ PROTO HLAVNÍ STRÁNKA NABÍZÍ JEDNOTNÉ 
PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY ZAMĚSTNANCE SKUPINY?
Přesně tak. Všechny informace, které se na hlavní stránce 
nacházejí, jsou určena lidem napříč celou naší skupinou. I proto 
zde také uživatelé najdou odkazy na sítě Twitter a LinkedIn, 
které v přehledné formě přinášejí ty nejaktuálnější informace 
o dění ve skupině. Přinášíme také významné aktuality z celé 
skupiny PPF, pod jejíž křídla naše firma patří.

NA NOVÉM INTRANETU UŽIVATELÉ SAMOZŘEJMĚ NAJDOU 
SLOŽKY, NA KTERÉ BYLI ZVYKLÍ, JE TO TAK? 
Jistě, všechna důležitá data, odkazy na informace a aplikace 
jsou zachovány, snažíme se je navíc neustále aktualizovat, 
doplňovat a rozšiřovat. Škodanet obsahuje všechny složky jako 
jsou metodická doporučení, Service Desk, telefonní seznam, 
rady a návody pro oblast ICT, lidských zdrojů … Nic z důležitých 
složek, které jsme doposud byli zvyklí používat, nechybí. Snaží-
me se samozřejmě přicházet i s novinkami, jednou z nich bude 
například prostředí pro společné sdílení informací a komunikaci 
lidí v uzavřených pracovních skupinách nebo projektech. 

TAKŽE ŠKODANET SE DÁL VYVÍJÍ?
Chceme, aby to byl živý organismus, který se vyvíjí. Proto je  
pro nás moc důležitá zpětná vazba od lidí, kteří jej denně využí-
vají. Všechny nápady na zlepšení, nebo úpravu proto vítáme. 
Dám příklad. Škodováci se na intranet mohou nově přihlásit  
i z mobilního telefonu. Po ruce tak hned mají všechny důležité 

This is exactly what Škoda Transportation's new intranet is.  
"The plan is to make the new intranet a clear platform. One that 
will cover the information needs of our employees regarding the 
corporate world of Škoda. Of course, all the applications needed 
for one’s profession are available just as users were used to them 
in the past. Thanks to the new intranet concept, we can provide 
users with various news items or make important announce-
ments very flexibly. Škodanet is also a central document repos-
itory and a website for communication between employees," 
explained Milan Kosař, Director of Corporate Communications 
and Marketing at Škoda. 

WHAT WILL PROBABLY GRAB YOUR ATTENTION RIGHT AWAY 
IS THE COMPREHENSIVE AND CONTINUOUSLY UPDATED 
OVERVIEW OF NEWS AND INTERESTING EVENTS, INCLUDING 
A TEASER OF THOSE YET TO BE ANNOUNCED.
The intranet is a place where people should be able to find all 
important information in a timely manner, not just related to 
their work, but also to the life of the whole company. I believe 
that being "in the know" contributes to feeling more connected 
to the brand. We are not living on our own isolated professional 
islands. The life of the whole group concerns all of us, and the 
intranet should strengthen the bonds between us. For example, 
by quickly and clearly informing us about what is happening  
in the entire Škoda Group. 

AND THAT’S WHY THE HOMEPAGE OFFERS A UNIFIED  
ENVIRONMENT FOR ALL GROUP EMPLOYEES?
That’s right. All the information on the homepage is for people 
across our whole group. That's why users can also find links to 
Twitter and LinkedIn, which provide the most up-to-date infor-
mation about what's going on in the group in a clear format.  
We also bring you important news from the entire PPF Group, 
to which our company belongs.

OF COURSE, USERS WILL FIND THE FOLDERS THEY ARE  
USED TO ON THE NEW INTRANET, RIGHT? 
Of course, all important data, links to information and applications 
have been preserved, and we are constantly trying to update, add  
to and expand them. Škodanet contains all folders such as meth-
odological recommendations, Service Desk, the telephone directory, 
advice and guidance for ICT, human resources... None of the impor-
tant folders that we have been used to using up to now are missing. 
Of course, we are also trying to come up with new things, one of 
which will be an environment for sharing information and commu-
nication between people in closed working groups or projects. 

SO ŠKODANET IS CONTINUING TO EVOLVE?
We want it to be a living organism that is evolving. That's why 
feedback from the people who use it each day is so important 
to us. Any ideas for improvement or modification are therefore 
welcome. I'll give you an example. Škoda staff can now also log 

SJEDNOCENÝ PRO CELOU SKUPINU ŠKODA, PŘEHLEDNÝ A PŘIPRAVENÝ POSKYTNOUT 
NOVÉ ZAJÍMAVÉ FUNKCE. / UNIFORM FOR THE ENTIRE ŠKODA GROUP, EASY TO NAVIGATE 
AND READY TO PROVIDE EXCITING NEW FEATURES.
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funkce včetně Service Desk, úschovny, nebo třeba už zmíněného 
jídelníčku. Nedávno jsme dostali pár dotazů, jak se ke Škoda-
netu na mobilu připojit a my jsme okamžitě na stránky přidali 
stručný návod. Takhle je to ideální: máte připomínku, nápad, 
napište, a my se pokusíme problém obratem vyřešit. Kontakt  
na nás a výzva k posílání námětů je samozřejmě už na Škoda-
netu (úsměv).  

PŘESTOŽE ŘADA INFORMACÍ JE PRO ZAMĚSTNANCE  
SPOLEČNÁ, INTRANET MYSLÍ I NA POTŘEBY RŮZNÝCH 
PRACOVIŠŤ ŠKODY, ŽE?
Určitě, proto je část intranetu prostředím pro jednotlivé závody, 
které si mohou pod svojí „hlavičkou“ umístněnou ve sloupci 
na pravé straně hlavní stránky Škodanetu umístit a vytvářet 
své vlastní odkazy a vytvořit si na intranetu vlastní rozcestník. 
Třeba jídelníček ve firemní kantýně v Plzni zajímá opravdu jen 
Plzeňáky a ten v Šumperku zase jen naše šumperské kolegy. 
Směrnice platná jen pro Finsko zase nemá význam pro škodová-
ky v Česku. Jde o konkrétní soubory dokumentů, oblast lidských 
zdrojů… Tam všude je důležité, aby na intranetu měly jednotlivé 
podniky a jejich zaměstnanci na Škodanetu svoji vlastní platfor-
mu. Takovou, která je důležitá a přístupná pouze pro zaměst-
nance z daného podniku či pracoviště.

JEŠTĚ ZPĚT K SAMOTNÉMU INTRANETU, CO POVAŽUJETE ZA 
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NOVINKU?
Pro mě je to rozhodně fulltextové vyhledávání v telefonním 
seznamu. Dříve si uživatel musel zadat, že hledá například 
kontakt podle příjmení a následně příjmení napsat. Když si 
zadal vyhledávání dle pozice a zadal jméno, nic vyhledáno neby-
lo. Nyní stačí napsat křestní jméno, příjmení nebo třeba pozici 
a vyhledavač najde veškeré možnosti obsahující tuto položku. 
Také mě baví přímý proklik z e-mailové adresy do otevřeného 
nového e-mailu přímo v outlooku.

ŠKODA V POSLEDNÍ DOBĚ PŘIŠLA S HNED NĚKOLIKA NOVIN-
KAMI V OBLASTI KOMUNIKACE, KTERÉ KROMĚ INTRANETU 
BYSTE PŘIPOMNĚL? 
To je na jiný a mnohem další rozhovor (smích). Takže alespoň 
krátce – určitě musím zmínit nový web skupiny Škoda, který 
jsme spustili na podzim loňského roku. Webové stránky  
jsou nyní dostupné ve čtyřech jazykových mutacích a slouží  
k prezentaci celé skupiny. Nová podoba zlepšila orientaci v naší 
široké nabídce produktů, což je důležité zejména pro zákazní-
ky, novináři nebo fanoušci dopravy si zase najdou jednoduše 
fotografie, videa či nové aktuality ke všemu, na čem pracujeme. 
Velkou pozornost věnujme také komunikaci na sociálních sítích 
skupiny, v téhle oblasti jsme velmi aktivní, a to se významně 
odráží na počtu lidí, kteří nás sledují a které jsme schopni 
účinně oslovit. K novinkám v komunikaci patří i rozšíření obsahu 
zaměstnaneckého časopisu a nejnověji jeho dvojjazyčná, anglic-
ko-česká verze. Všechny tyhle kroky směřují k tomu, abychom 
budovali silnou a sebevědomou mezinárodní značku, na kterou 
budou zaměstnanci hrdí a která bude mít skvělý zvuk u veřej-
nosti i na trzích, kde působíme.  •

in to the intranet from their mobile phones. All the important 
functions are at hand, including the Service Desk, the repository 
or the aforementioned menu. We recently got a few questions 
about how to connect to Škodanet on your mobile, and we 
immediately added a quick tutorial to the site. This is ideal: you 
have a comment, an idea, send it to us and we will try to solve 
the problem immediately. Of course, our contact details and the 
call for submissions is already on Škodanet (smile).  

ALTHOUGH MUCH OF THE INFORMATION IS COMMON FOR 
EMPLOYEES, THE INTRANET ALSO TAKES INTO ACCOUNT THE 
NEEDS OF ŠKODA'S VARIOUS DEPARTMENTS, RIGHT?
Certainly, that is why the intranet part is an environment for 
individual plants, which can place and create their own links under 
their "header" located in the column on the right side of the main 
page of Škodanet and create their own signpost on the intranet. For 
example, the menu in the company canteen in Pilsen is really only 
of interest to those in Pilsen and the one in Šumperk only to our 
Šumperk colleagues. A directive, which is valid only for Finland, has 
no relevance for Škoda staff in the Czech Republic. This concerns 
specific sets of documents, the area of human resources... Wherev-
er it's important that the individual companies and their employees 
have their own platform on the intranet. One that is relevant and 
accessible only to employees from that company or workplace.

BACK TO THE INTRANET ITSELF, WHAT DO YOU CONSIDER TO 
BE THE MOST INTERESTING NEW DEVELOPMENT?
For me, it's definitely the full-text search in the phone book. 
Previously, the user had to specify that they were looking for, for 
example, a contact by surname and then type in the surname. 
When he did a search by position and entered a name, nothing 
was found. Now you just type in a first name, last name or even  
a position and the search engine will find all the options contain-
ing that item. I also enjoy the direct click through from an email 
address to a new email opened directly in Outlook.

ŠKODA HAS RECENTLY COME UP WITH SEVERAL INNOVA-
TIONS IN THE FIELD OF COMMUNICATION, WHICH ONES 
WOULD YOU MENTION BESIDES THE INTRANET? 
That's for another time and a much longer conversation (laughs). 
So, at least briefly - I have to mention the new Škoda Group 
website that we launched in the autumn of last year. The website 
is now available in four languages and is used to present the 
entire group. The new design has improved navigation through 
our wide range of products, which is especially important for 
customers, while journalists or transport fans can easily find 
photos, videos or fresh news on everything we are working on. 
We also pay a lot of attention to communication on the group's 
social networks. We are very active in this area and this is 
significantly reflected in the number of people who follow us and 
whom we are able to reach effectively. One of the innovations in 
communication is the expansion of the content of the employee 
magazine and, most recently, its bilingual, English-Czech version. 
All of these steps are aimed at building a strong and confident 
international brand that employees will be proud of and that will 
resonate with the public and the markets in which we operate.  •



TROLEJBUSY VE SVOBODNÝCH POMĚRECH
TROLLEYBUSES UNDER FREEDOM

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!

Přelom osmdesátých a devadesátých let přinesl pád 
komunistických režimů ve střední a východní Evropě.  
V následujícím období se výroba trolejbusů musela přizpů-
sobit tržnímu prostředí a hledat nová odbytiště. Veřejná 
doprava čelila rostoucí konkurenci automobilů a pro 
udržení zákazníků musela nabídnout vyšší komfort. Proto 
i výrobní portfolio trolejbusů Škoda vyžadovalo důklad-
nou modernizaci. Do popředí se opět dostává sjednocení 
karoserie trolejbusu s autobusem.  

ŠKODA 17 TR
Už v polovině osmdesátých let, kdy se počítalo s rozšíře-
ním trolejbusové dopravy do mnoha měst, začal vznikat  
v historii druhý pokus o unifikaci karoserií trolejbusu  
a autobusu. Trolejbus běžné délky zastupoval typ 17 Tr, 
odpovídající autobus nesl označení Karosa B831. Počítalo  
se i s kloubovou (18 Tr) a dokonce tříčlánkovou (19 Tr) varian-
tou. Vozidla měla oproti předchůdcům částečně sníženou 
podlahu, při výrobě měly být použity moderní komponenty 
a materiály. Záměr však provázely potíže spojené přede-
vším se špatně fungujícími dodavatelsko-odběratelskými 
vztahy na sklonku socialismu a v roce 1990 byl projekt 
zastaven. Realizovány zůstaly jen funkční vzorky a proto-
typy standardní délky (zachovaly se v podobě historických 
vozidel), článkové vozy však zůstaly jen na papíře.

ŠKODA 14 TRM A 15 TRM
Po ukončení projektu unifikované řady se Škoda Ostrov 
soustředila na modernizaci stávajících typů. Hlavní skelet 
trolejbusů se změnil minimálně, vozidla však dostala 
upravená čela. K vyššímu komfortu cestujících přispěla 
nová pohodlná sedadla, protiskluzová podlaha a elektronic-
ký informační systém. Modernizací prošla také elektrická 
výzbroj a některé další komponenty (nápravy, kompresory). 
V případě typu 14 TrM byly prvními zákazníky české  
a slovenské dopravní podniky. V zahraničí se podařilo  
uspět v Polsku, na Ukrajině, v Moldavsku, v Uzbekistánu  
a Kazachstánu. Zajímavý nový kontrakt pro trolejbusy 
Škoda představovalo 46 vozů pro město Ašchabad  
v Turkmenistánu v roce 2000. Modernizované čtrnáctky 
pronikly v malém počtu i na ruský trh. Jednalo se o výrobu 

The turn of the 1980s and 1990s brought the fall of the 
communist regimes in Central and Eastern Europe. In the 
period that followed, trolleybus production had to adapt  
to the commercial environment and seek out new markets. 
Public transport had to deal with increasing competition from 
cars and were forced to offer more comfort in order to hold  
on to customers. Therefore, the production portfolio of  
Škoda trolleybuses also required a thorough modernisation.  
The unification of the trolleybus body with the bus came  
to the fore once again.  

ŠKODA 17 TR
As early as the mid-1980s, when the expansion of trolleybus 
transport to many cities was envisaged, the second attempt 
to unify trolleybus and bus bodies began to emerge. The 
normal-length trolleybus was represented by the 17 Tr type, 
while the corresponding bus was designated Karosa B831. 
An articulated (18 Tr) and even a triple-articulated (19 Tr) 
variant were also envisaged. The vehicles had a partially 
lowered floor compared to their predecessors, and modern 
components and materials were to be used in their manu-
facture. However, the project was plagued by difficulties, 
mainly related to poorly functioning supplier-customer 
relations at the end of socialism, and the project was halted 
in 1990. Only functional samples and prototypes of standard 
length (preserved in the form of historic vehicles) were real-
ized, but the articulated vehicles remained only on paper

ŠKODA 14 TRM AND 15 TRM
After the completion of the unified series project, Škoda 
Ostrov concentrated on the modernisation of the existing 
types. The main skeleton of the trolleybuses was minimally 
changed, but the vehicles received modified front ends. New 
comfortable seats, non-slip flooring and an electronic infor-
mation system contributed to improved passenger comfort. 
The electrical equipment and some other components 
(axles, compressors) were also modernised. In the case  
of the 14 TrM type, the first customers were Czech and 
Slovak transport companies. It found success abroad  
in Poland, Ukraine, Moldova, Uzbekistan and Kazakhstan.  
A lucrative new contract for Škoda trolleybuses was 46 
buses for the city of Ashgabat in Turkmenistan in 2000.  
The modernized 14s also penetrated the Russian market  
in small numbers. It was a cooperative production – with  
a total of 41 buses being built by the engineering plant  
in Vologda from parts supplied from Ostrov. Apart from 
Slovakia, the articulated 15 TrM type was exported only to 
Riga, Latvia, thus significantly rejuvenating the domestic 
fleet. A total of 291 14 TrM trolleybuses were built between 
1995 and 2004, and 121 articulated 15 TrMs in the same peri-
od. The production of these types ran simultaneously with  
their low-floor successors until the end of production  
at the Ostrov plant.
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Škoda 17 Tr, foto/photo: Zdeněk Kačena



v kooperaci – celkem 41 vozů postavil strojírenský závod 
ve Vologdě z dodaných dílů z Ostrova. Kloubový typ 15 TrM 
byl kromě Slovenska exportován pouze do lotyšské Rigy, 
především tedy významně omladil tuzemský vozový park. 
Trolejbusů 14 TrM vzniklo v letech 1995 až 2004 celkem 
291, kloubových 15 TrM pak ve stejném období 121. Výroba 
těchto typů tak probíhala současně s jejich nízkopodlažními 
následovníky až do ukončení výroby v závodě v Ostrově.

„AMERICKÝ SEN“  
Kromě popsané modernizace se vozy odvozené ze 
čtrnáctek, resp. z patnáctek prosadily ještě v dalších 
zajímavých provedeních. V polovině devadesátých let 
se Škoda snažila proniknout s trolejbusy i na prestižní 
trh v USA. Místní legislativa však umožňovala realizovat 
takové zakázky pouze v kooperaci s místním partnerem. 
Tak vznikl společný podnik ETI, kterému se podařilo uspět 
ve výběrových řízeních na nová vozidla pro města Dayton 
a San Francisco. Škoda Ostrov dodávala rozpracované 
skelety a elektrovýzbroj, další montáž probíhala v Hunt 
Valley (Maryland), finální dokončení a testy pak probíhaly 
v městech určení. 

ŠKODA 14 TRE / 14 TRE2   
Vozy pro Dayton vycházely z osvědčeného typu 14 Tr, byly 
však téměř o metr delší a díky novým prvkům výbavy dosa-
hovaly také vyšší hmotnosti. Kromě modernější elektrový-
zbroje a silnějšího trakčního motoru disponovaly (jako první 
trolejbusy Škoda) také celovozovou klimatizací a zvedací 
plošinou pro nástup imobilních cestujících. Od běžných 
čtrnáctek se dále lišily dvoudvéřovým provedením a (kromě 
prototypů) také širší vozovou skříní. V Daytonu sloužilo 
celkem 57 trolejbusů z let 1995 až 1997, poslední dojezdil 
v roce 2020.  Jeden z nich se díky veřejné sbírce podařilo 
přepravit zpět do Čech a k vidění je v muzeu ve Strašicích.

ŠKODA 14 TRSF A 15 TRSF
Úspěch v Ohiu otevřel cestu k další zakázce v kalifornském 
San Franciscu. Vozy 14 TrSF byly podobně jako dayton-
ská verze dvoudvéřové, ovšem druhý vstup se nacházel 
uprostřed vozidla. Ze všech trolejbusů odvozených od 
čtrnáctky byla tato varianta nejtěžší (14 tun). Kloubová 
varianta 15 TrSF měla pouze troje dveře oproti obvyk-
lým čtyřem a i ona byla díky výbavě těžší (22 tun). Vozy 
disponovaly poloautomatickými sběrači, které bylo možné 
dálkově stahovat z místa řidiče a pokračovat v pomalé 
jízdě na malou vzdálenost díky pomocné baterii. K výbavě 
vozů patřil – stejně jako v Daytonu – nosič jízdních kol na 
předním čele. V letech 1998 až 2003 bylo vyrobeno celkem 
241 standardních 14 TrSF a 33 článkových 15 TrSF a místní 
si je chválili pro dobrou dynamiku v extrémně kopcovitém 
městě. Poslední vůz dojezdil v roce 2019.  •
 
AUTOR / Jiří Šplíchal

"THE AMERICAN DREAM"  
In addition to the described modernization, the buses derived 
from the 14 or 15 were also used in other interesting designs. 
In the mid-1990s, Škoda tried to penetrate the prestigious US 
market with trolleybuses. However, local legislation only permit-
ted such contracts to be implemented in cooperation with  
a local partner. This is how the ETI joint venture was formed, 
which succeeded in winning tenders for new vehicles for the 
cities of Dayton and San Francisco. Škoda Ostrov supplied  
the skeletons and electrical equipment, further assembly  
took place in Hunt Valley (Maryland), and final completion  
and testing took place in the cities of destination. 

ŠKODA 14 TRE / 14 TRE2   
The buses for Dayton were based on the proven 14 Tr type,  
but they were almost a metre longer and, thanks to new equip-
ment features, also weighed more. In addition to more modern 
electric equipment and a more powerful traction engine, they 
were also the first Škoda trolleybuses to have full-carriage air 
conditioning and a lifting platform for the boarding of immobile 
passengers. They differed from the regular 14s by their two-door 
design and (except for the prototypes) also by a wider wagon 
body. A total of 57 trolleybuses served Dayton from 1995 to 1997, 
with the last one retiring in 2020.  Thanks to a public collection, 
one of them was transported back to Bohemia and can be seen 
in the museum in  Strašice.

ŠKODA 14 TRSF AND 15 TRSF
The success in Ohio paved the way for another contract  
in San Francisco, California. The 14 TrSF buses were, like the 
Dayton version, two-door, but the second entrance was in the 
middle of the vehicle. Of all the trolleybuses derived from the 14, 
this variant was the heaviest (14 tonnes). The articulated 15 TrSF 
variant had only three doors compared to the usual four and 
was also heavier due to its equipment (22 tons). The buses had 
semi-automatic pick-ups, which could be remotely withdrawn 
from the driver's seat and continue driving slowly over a short 
distance thanks to an auxiliary battery. As in Dayton, the buses 
were equipped with a bicycle rack on the front end. Between 
1998 and 2003, a total of 241 standard 14 TrSFs and 33 articu-
lated 15 TrSFs were built, and locals praised them for their good 
dynamics in the extremely hilly city. The last bus finished its 
service in 2019.  •
 
AUTHOR / Jiří Šplíchal
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Škoda 15 TrSF, foto/photo: Petr Mataše

Škoda 14 TrE, foto/photo: Tomáš Havlíček




