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Začala stavba nové 
kolovky. Klíčová 
investice zahájí 
provoz už příští rok 
na podzim 

Lukáš Křivka: 
Naše dokumentace 
se může rovnat 
s dokumentací západní 
konkurence

Rekordní tržby v roce 2021 přes 2,86 miliardy korun, 
rentabilita 4 procenta a řada významných změn. 
Ale také nás čeká rok 2022, nejtěžší za posledních deset let. 
Čtěte v bilančním rozhovoru s Josefem Gulyásem

Turecké ocelárny 
Erdemir 
koupí další 
EffiShuntery 600 

(Pokračování na str. 2)

Koronavirová pandemie v Čes-
ku rychle sílí a zasáhla i spo-
lečnost CZ LOKO. K 6. prosinci 
se počet zaměstnanců, zasa-
žených virem nemoci covid-19, 
zvýšil na 39 osob a to zdale-
ka nejsme na konci této vlny. 
Mnoho zaměstnanců je v ka-
ranténách a některá pracoviš-
tě mají krizový personální stav. 
Přitom drtivá většina z nich 
není plně očkována. 

„Situace je vážná. Růst nových 
případů nás velmi trápí. Stej-
ně jako to, že počet plně naoč-
kovaných spolupracovníků do-
sáhl pouze 57 procent, a to je 
žalostně málo,“ říká Jiří Kutá-
lek, personální a správní ředitel 
CZ LOKO.
Čísla mluví jasně: naočkovaných 
a přesto pozitivních zaměstnan-
ců v CZ LOKO je minimum. Jde 
o jednotlivce. Zatímco mezi ne-

očkovanými se každým dnem 
objevují nové případy, které se 
počítají v desítkách. Vedení spo-
lečnosti proto vyzývá zaměst-
nance, aby očkování neodklá-
dali a pomohli tak tuto vleklou 
pandemii porazit. 
„I když průběžně přijímáme řadu 
preventivních opatření, jiná ces-
ta neexistuje,“ uvedl Jiří Kutálek.
CZ LOKO aktuálně zpřísnilo ně-
která opatření a omezilo na-

Akciová společnost CZ LOKO za-
hájila vývoj lokomotivy na vodíko-
vý pohon pracovně označený ja-
ko HydrogenShunter 1000. „Zatím 
je projekt ve fázi studie provedi-
telnosti. Až ta ukáže, zda se bu-
de stavět prototyp. Zelená doho-
da pro Evropu, prosazující snížení 
uhlíkové stopy, je pro nás velkou 
výzvou,“ uvedl Jan Kutálek, ob-
chodní ředitel a člen představen-
stva CZ LOKO. Lokomotiva s ma-
ximálním výkonem až 800 kW by 
měla k dobíjení trakčních baterií 
využívat vodíkové články. 
Mezi další rozvíjené ekologické 
projekty, s nimiž firma spojuje bu-
doucnost, patří bateriový E-Shunter 
300 pro lehký posun, DualShunter 
2000 pro provoz na závislé i ne-
závislé trakci a plug-in hybridní 
HybridShunter 1000 pro posun.
„Vyvíjíme tedy dva typy duálních 
a dva typy hybridních lokomotiv 
a dál tento trend sledujeme a po-
drobně analyzujeme výhody a ne-
výhody těchto nekonvenčních ře-

CZ LOKO vyvíjí lokomotivu na vodíkový pohon

šení. A vodík je dalším z nich, 
protože Green Deal přináší zá-
sadní změnu chování celého unij-
ního trhu,“ říká obchodní ředitel. 

Podle něho „zelené inovace“ sto-
jí obrovské peníze a mohou si 
je dovolit jen ti nejsilnější. Mají 
ale i své slepé uličky a proto fir-

ma dává velký pozor na provoz-
ní vhodnost a udržitelnost zvole-
ného řešení. To byl také důvod, 
proč CZ LOKO už před lety 

opustilo vývoj lokomotiv na stla-
čený zemní plyn (CNG). 

příklad provoz závodní jídelny 
v České Třebové, zrušilo vánoční 
večírky, zakázalo zahraniční ces-
ty, teambuildingy a výjezdní po-
rady. Nošení respirátorů ve vnitř-
ních prostorách je povinné všude 
tam, kde není dodržen trvalý ro-
zestup osob 1,5 metru. Respirá-
tory a další ochranné prostředky 
jsou dostupné všem zaměstnan-
cům ZDARMA. 
Vzhledem k nerespektování toho-

to opatření muselo vedení fir-
my přistoupit i k sankcím těch, 
kteří svým chováním ohrožují 
ostatní. V týdnu od 15. listopa-
du také začalo antigenní testo-
vání zaměstnanců v provozov-
nách Jihlava a Česká Třebová. 
Prozatím se týká pouze ne-
očkovaných osob. Rozhod-
ne-li vláda jinak, přizpůsobí-
me se tomu. Ať již půjde třeba 
o četnost.

Vážení spolupracovníci,
jsem rád, že Vás mohu v té-
to předvánoční době alespoň 
tímto způsobem pozdravit. Na-
še společnost za poslední ob-
dobí zvládla nemálo důležitých 
úkolů na cestě k dalšímu roz-
voji a posilování stability a po-
zice na trhu. Máme za sebou 
velmi úspěšný rok. 
Z investičních věcí jsem hr-
dý především na nádhernou 

Není jiná cesta a my to zvládneme
Ing. Josef Bárta, 
majoritní vlastník 
a předseda představenstva 
CZ LOKO

moderní halu v Jihlavě, ta-
ké v České Třebové již zača-
ly práce na vybudování nové 
kolovky, což bude další zhru-
ba 100 milionová investice. 
Mohl bych pokračovat ve vý-
čtu dalších věcí, které jsme 
zvládli a které se za nemalé-
ho úsilí povedly a je mi ctí 
Vám za to poděkovat. Děláme 
ve stabilním a perspektivním 
oboru, firma posiluje u zákaz-
níků, dodavatelů, bankovních 
ústavů a postupně získává lep-
ší a lepší pozici. 
Úspěšnou firmu dělají přede-
vším její zaměstnanci. Chápu, 
že posunout se z opraváře ne-

jen na výrobce, ale technolo-
gickou firmu, která ve svém 
oboru už udává i krok, je ne-
smírně náročné pro všechny 
zaměstnance. Ale konkurence 
nespí, v zásadě nás tady ne-
chce, ale my uděláme všechno 
pro to, abychom byli úspěšní. 
Nemusí se to všem vždycky lí-
bit, často je tlak vedení silný, 
ale já říkám: Není jiná cesta 
a my to zvládneme. Už proto, 
že management v čele s Jose-
fem Gulyásem odvádí výbor-
nou práci, která se pak přenáší 
do všech úrovní řízení a cho-
du firmy. 

(Pokračování na str. 2)

Vývoj lokomotivy na vodíkový pohon HydrogenShunter 1000 patří mezi nejnáročnější v historii CZ LOKO. Stejně jako hybridního DualShunteru 2000. „Pokud je zvládneme, dosta-
neme se z první ligy do extraligy,“ říká generální ředitel Josef Gulyás. 

Pandemie covidu sílí. Nechte se očkovat, vyzývá vedení firmy zaměstnance
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Česká Třebová  Dlouho připravo-
vaná stavba nové kolovky, jed-
né z klíčových investic v pro-
vozovně Česká Třebová, je už 
realitou. V areálu nahradí původ-
ní halu oprav motorů ČKD. Pří-
pravné práce jako právě určení 
vhodného prostoru, strojního vy-
bavení a příprava projektu, zača-
ly už před řadou měsíců. A le-
tos v polovině listopadu na ně 
navázaly stavební práce. Ty potr-
vají do května 2022. Následovat 
bude instalace strojního vybavení 
a dalších technologií a už v zá-
ří má začít zkušební provoz. Celá 
investice vyjde na zhruba sto mi-
lionů korun,
Kolovka, tedy dílna specializo-
vaná na opravy a výrobu želez-
ničních dvojkolí, byla kapacitně 
dlouho nejužším místem výroby. 
A různá opatření přinášela jen 
částečný efekt. Až nova investi-
ce vše vyřeší. 
Kompletní modernizace klíčové-
ho provozu zásadně změní jeho 
podobu. K dispozici budou nej-
modernější technologie, respek-
tující trendy a požadavky stále 
přísnějších norem a směrnic. 
Firma se tak v oblasti výroby 
a oprav železničních dvojkolí za-

Začala stavba nové kolovky. Klíčová investice 
zahájí provoz už příští rok na podzim

řadí mezi nejmodernější evrop-
ské provozy. Významně se zlepší 
pracovní prostředí obsluhy a bu-
de možné provádět nové ope-
race, dosud zajišťované externě. 
Celkově se tak rozšíří možnos-
ti a a zvýší se kapacita kolovky. 

Další investice
Akciová společnost CZ LOKO 
v českotřebovské provozovně 
v prosinci 2020 zároveň dokonči-
la novou dílnu brzdařů a elektro-
niků, s jejíž stavbou se začalo 
předloni v létě. Nové pracoviště 
vzniklo v místě nevyužitých dílen 
v zadní části areálu a přiblížilo 
se ke zkušebně lokomotiv, což 
zkrátí časy potřebné na přesun. 
Letitý archiv technologie, který byl 
v původním objektu umístěný, se 
podařilo přetřídit, aby obsahoval 
jen reálně potřebné podklady. No-
vě je umístěn ve spisovně na TÚ. 
Probíhající změny se v obou pro-
vozovnách týkají také administra-
tivních pracovníků, stěhujících se 
do nových administrativních cen-
ter. Ta jsou umístěna při vstupu 
do obou areálů, takže návštěvy 
vůbec nemusí procházet výrob-
ními prostory. V Jihlavě k tomu 
byla využita a přestavěna bu-

dova N, stojící ještě před vstu-
pem do areálu, v České Třebové 
pak budova někdejší „Trafačky“ 
u hlavního vstupu ze Semanín-
ské ulice. Tím vznikl také nový, 
reprezentativnější vzhled. 
Cílem je administrativu v celé 

společnosti CZ LOKO co nejvíce 
koncentrovat mimo výrobní pro-
story. Jde o úseky jako je ob-
chod a marketing, nákup, per-
sonalistika a správa, finance 
a vedení společnosti. 
Původní kanceláře v jihlavském 

areálu byly uvolněny primárně 
pro úsek realizace. V České Tře-
bové při této přestavbě zmize-
lo také několik původních dílen, 
s dlouhodobě špatnou efektivi-
tou, logistikou a dostupností. Pro 
ně se vybudovalo nové zázemí. 

Technické řešení CZ LOKO 
zvládlo, postavilo i prototypy, 
ale masové rozšíření, i po kon-
zultaci s železničními dopravci, 
firma vyhodnotila jako nereálné 
a projekt ukončila. 
Podobně jako v případě hyb-
ridní lokomotivy TEM 35 pro 
ruské železnice, kombinující 
spalovací motor se superkapa-
citorem pro rozjezd, nebo du-
ální lokomotivy dobíjené z ex-
terní sítě a záložním spalova-
cím motorem. Obě řešení skon-
čila u prototypů, které prošly 
zkouškami, ověřily se systémy 
a chování pohonu, ale dál se 
už tato řešení nerozvíjejí. 
„Bez těchto inovativních pro-
jektů bychom se nikdy nepo-
sunuli dál. Díky nim už víme, 
kudy ne, ale stále pouze tu-
šíme, kudy ano. Hledáme va-
riantu, která není příliš nároč-
ná na budování další infrastruk-
tury, umožňuje modulární řeše-

CZ LOKO vyvíjí lokomotivu na vodíkový pohon

lem bude homologace v ce-
lé EU a cenová dostupnost, 
i když lokomotiva na „čistý“ po-
hon bude vždy výrazně draž-
ší než konvenční se spalova-
cím motorem.
Lokomotiva DualShunter 2000 

(Dokončení ze str. 1)

kombinuje napájení z troleje 
a spalovací motor, což umožňu-
je provoz na závislé i nezávis-
lé trakci. Určena je pro lehkou 
a středně těžkou traťovou služ-
bu a posun. Do provozu by měla 
být uvedena v roce 2023 v Itá-

Rok 2022 bude totiž náročný, 
možná nejnáročnější v historii. 
Pandemie nemoci covid 19 za-
sahuje i nás. Firmu, dodavatele, 
odběratele, celý trh. 
Zde je klíčové, jak se každý 
z nás v této podnikatelsky i epi-
demiologicky složité situaci cho-
vá, jak je osobně zodpovědný. 
Naprostá většina odborníků z lé-
kařského prostředí vidí výcho-
disko v očkování. To je jediná 
cesta, jak z této krize ven. Chci, 
aby si každý uvědomil, že po-

(Dokončení ze str. 1)

Není jiná cesta a my to zvládneme
kud máme značný počet nakaže-
ných a také v karanténě, zname-
ná to uzavření celých pracovišť. 
A to postihuje fatálním způsobem 
celou firmu. Za nedokončené lo-
komotivy nám nikdo nezaplatí. 
A peníze potřebujeme především 
na Vaše výplaty, ale i na nákup 
materiálu, energií a všeho ostat-
ního. Nikoho ani nenapadne, že 
by nedostal výplatu, ale chování 
a přístup mnoha lidí je takový, že 
k tomu velkou měrou přispívají. 
Naši zákazníci jsou jediní, 
od kterých můžeme peníze do-
stat, ale dají nám je jen za kva-

litní výrobky. A nejen to, i mně 
osobně pandemie vzala již něko-
lik příbuzných a známých, prostě 
to není legrace. Plně proto stojím 
za vedením firmy a rozhodnutím 
zpřísnit podmínky a nekompro-
misně vyžadovat jejich dodržo-
vání i za cenu postihů. Jiná ces-
ta bohužel není a čím dříve si to 
všichni uvědomíme, tím lépe.
Jsem životní optimista a věřím, 
že všechno úspěšně překonáme. 
Přeji Vám i Vašim blízkým klid-
né a pohodové Vánoce a přede-
vším pevné zdraví.

Josef Bárta 

ní a společnou údržbovou zá-
kladnu s ostatními našimi vozi-
dly,“ glosoval Jan Kutálek ná-
ročný vývoj spojený s hledáním 
nejlepších řešení. 
Mezi ně patří rovněž snadná 
obsluha, údržba a servis. Cí-

Ve společnosti CZ LOKO pro-
bíhá kolektivní vyjednávání mezi 
zástupci zaměstnavatele a od-
borovou organizací o nové Ko-
lektivní smlouvě pro rok 2022. 
Po několika společných jedná-
ních její znění už dostává kon-
krétní podobu. A i když není 
ještě podepsána, mezi zásad-
ní změny patří především zvý-
šení ceny elektronických strave-
nek na 95 Kč pro zaměstnance 
všech provozoven, volnočaso-
vý benefit Cafeterie jako příspě-

Připravuje se Kolektivní 
smlouva pro rok 2022

vek zaměstnancům na zdraví, 
sport, cestování, kulturu apod., 
a odměny k pracovnímu výročí 
místo dosavadních odměn k ži-
votnímu jubileu. Finální podoba 
nové Kolektivní smlouvy by mě-
la být dohodnuta a podepsá-
na v prosinci, aby začala platit 
hned od ledna 2022. Podrobně 
o ní budeme informovat počát-
kem nového roku.

     Ivana Krátká, vedoucí Personální 
      administrativy a Sekretariátu

lii, o dva roky později v Česku 
a poté i okolních zemích. Spalo-
vací motor bude možné nahradit 
až třemi bateriovými kontejnery 
nabíjenými z troleje nebo exter-
ního zdroje. 
Plug-in hybridní lokomotivu 
HybridShunter 1000 pro posun 
mají pohánět až tři bateriové 
kontejnery s celkovou využitel-
nou kapacitou až 600 kWh. Zá-
lohu tvoří spalovací motor pro 
dobíjení baterií. Cenově půjde 
o alternativu ke konvenčním po-
sunovacím vozidlům. 
Firma chce tento typ uvést 
na trh v roce 2026. Půjde 
o produkt vhodný jen pro ur-
čitý typ provozu, který nevyža-
duje nepřetržité nasazení nebo 
pohotovost. Tedy na vlečky, ni-
koliv traťovou službu.
„V našem pojetí nejde o soutěž, 
kdo bude na evropském trhu 
první, ale kdo bude nejúspěš-
nější a přijde s nejefektivnějším 
řešením. To nás zajímá přede-
vším,“ uzavřel Jan Kutálek. 

Administrativní budova v České Třebové vznikla rekonstrukcí někdejší „Trafačky“ v sousedství Semanínské ulice. Stejně jako v jihlav-
ské provozovně bylo cílem veškerou administrativu co nejvíce koncentrovat mimo výrobní prostory. 

Mezi další rozvíjené ekologické projekty CZ LOKO patří DualShunter 2000, kombinující napájení z troleje a spalovací motor, 
pro provoz na závislé i nezávislé trakci. Do provozu by měl být uveden v roce 2023 v Itálii. 
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Jaké ty roky byly?
Po prvních pěti letech v pozici 
generálního ředitele je jasné, že 
vynaložené úsilí a energie celé-
ho týmu CZ LOKO stály za to. 
Hodnota značky roste, význam 
firmy zásadně také. Tým CZ LO-
KO je stále kvalitnější. Výsled-
ky postupně přicházejí, efektivita 
a produktivita práce roste. Fir-
mu se daří pomalu finančně sta-
bilizovat. Díky všem! Nejvíc mě 
ale těší, že definované cíle bere 
za své čím dál více zaměstnan-
ců na technicko-hospodářských 
i dělnických pozicích. Bez toho 
bychom nic nedokázali. 

Řadu let prosazujete změny, 
pro rázné slovo nejdete daleko. 
Mám to brát tak, že už jste 
spokojen? 
Ve své pozici, s nadsázkou ře-
čeno, nemám v popisu práce být 
spokojen nikdy. Pokud se bude-
me bavit o finančním vyjádře-
ní, tak výsledky fiskálního roku 
2021 jsou jedny z nejlepších, utr-
žili jsme přes 2,86 miliardy ko-
run, vůbec nejvíc v historii CZ 
LOKO. Ještě víc než jejich výše 
mě ale těší, že dokážeme zvyšo-
vat i rentabilitu a poprvé od ro-
ku 2012 jsme překročili úroveň 4 
procent hrubého zisku. To je nej-
větší úspěch roku 2021 společ-
ně s faktem, že se nám poda-
řilo objem nedokončené výroby 
a zásob dostat pod hranici 800 
milionů Kč. 

Jak k tomu došlo?
Podařilo se nám zásadně zlep-
šit plánování a řízení dodavatelů 
a skladu, a také interní logistické 
toky. Musím vyzdvihnout tým Ja-
na Kutálka, primárně Alenu Švec 
Neffovou a také Martina Pelnáře. 
Nicméně je třeba dodat, že jak-
koliv je CZ LOKO jednou z eko-
nomicky nejstabilnějších firem 
v oboru, je úroveň naší ziskovosti 
stále velmi slabá. Proto realizuje-
me projekt VIZE 2025 s jediným 
cílem do dalších pěti let zvýšit 
zisk minimálně na úroveň 6 pro-
cent. Pokud chceme plnit nejen 
ekonomickou, ale i společenskou 
roli správně, musíme být vysoce 
ziskovou firmou. 

Co bylo nejtěžší?
Jednoznačně nejtěžší bylo, a stá-
le je, přesvědčit co největší po-
čet lidí v CZ LOKO, že změnit to, 
jak pracujeme je nejen nezbyt-
né, ale všem prospěšné. Zásad-
ní podporou je tým personalistiky 
Jiřího Kutálka a jeho nový pří-
stup ke vzdělávání či náboru de-
finovaný Ladislavem Budínem či 
Ivou Krátkou. Je nutné chápat, 

Ing. Josef Gulyás, generální ředitel CZ LOKO, v bilančním rozhovoru říká: 

Naše společné úsilí za to stojí. Výsledky postupně 
přicházejí a efektivita firmy roste 

že co fungovalo v roce 2010, ne-
fungovalo v roce 2015. Co fun-
govalo v roce 2018, nestačilo 
v roce 2020. Co stačilo v ro-
ce 2021, nebude stačit v roce 
2022. Svět zrychluje a covid vše 
ještě umocní a my na to musí-
me reagovat. Největší změny na-
staly v oblastech struktury říze-
ní, organizace práce, plánování 
nedokončené výroby a zásob. 
Revoluce nás čeká v systému 
plánování a vymáhání efektivity 
práce. 

Znamená to, že se trend už 
obrátil?
V minulosti jsme trpěli tím, že 
tržby sice rostly, ale efektivita 
a ziskovost neustále klesala. Bě-
hem posledních let se nám po-
dařilo tento trend obrátit, byť mu-
sím dodat, že rok 2022 v tom 
bude výjimkou, bohužel. Zásad-
ní zvyšování cen materiálu, slu-
žeb i práce nás bude velmi trá-
pit. O to důležitější bude dodržet 
cíle VIZE 2025, nic jiného než in-
terní efektivita a kvalita a jejich 
neustále zvyšování. To je jediný 
spolehlivý lék. 

Jaký tedy končící rok 2021 byl? 
Pro vás, pro firmu? 
Velmi náročný pro všechny včet-
ně mě samotného. Udělali jsme 
jednu z největších organizačních 
změn historie – vznikl Úsek reali-
zace pod vedením Jaroslava Pl-
háka, který má před sebou velmi 
těžký úkol, navíc v této turbulent-
ní době. 
Uváděli jsme do provozu nej-
větší investici v historii – novou 
montážní halu v Jihlavě a sou-
visející provozy, stěhovali jsme 
produkci, rekonstruovali adminis-
trativní budovy, začali jsme vyví-
jet nové hybridní portfolio výrob-
ků, otevřeli nový trh ve Švédsku, 
posílili v Turecku, začínáme otví-
rat brány západní Evropy. A ta-
ké jsme zvyšovali úroveň bez-
pečnosti v obou provozovnách, 
snižovali zadluženost firmy. Díky 
finanční ředitelce Romaně Szito-
vé a jejímu týmu máme koneč-
ně dlouhodobou finanční strate-
gii, definované účetní standardy 

- díky Adélo Vodrážková. Praktic-
ky celý rok jsme bojovali s covi-
dovou pandemií, což znamena-
lo řadu opatření a omezení. Tak 
bych mohl pokračovat dále. 

Co si z toho berete? 
Hlavně to, že dokážeme být sil-
ným a flexibilním týmem a ko-
lektivem, který pokud si odpustí 
žabomyší války a vynechá zá-
stupné problémy, tak má ob-
rovský potenciál dalšího rozvoje 
v budoucnu. 

Jak se na tom projevil projekt 
VIZE 2025?
Pozitivně v tom, že máme defi-
nované priority a cíle na nejmé-
ně pět let dopředu. Cíle, které 
jsme si vybrali sami, určili sla-
bé a silné stránky. Je to podni-
katelský záměr, který jsme for-
mulovali před zhruba rokem, 
který popisuje, jak zvýšit zisko-
vost firmy do konce roku 2025 
na už zmíněných 6 procent. Jde 
hlavně o prodej služeb, zásadní 
zkrácení opravných dob v Čes-
ké Třebové, zvýšení objemu pla-
ceného servisu, efektivitu výroby, 
řízení dodavatelů, snížení fluktu-
ace zaměstnanců a nový páteř-
ní software.

Povíte, jak projekt řídíte?
Existuje projektový program, kte-
rý se skládá z deseti projek-
tových karet. Každá karta má 
svého projektového manažera 
a projektový tým, který konkrétní 
cíle ve stanoveném čase realizu-
je. Program je potom sdílen, ko-
munikován a procesně řízen Pro-
jektovou kanceláří. Celý systém 
úspěšně navrhl a řídí Tomáš No-
háček, jako šéf projektové kan-
celáře s podporou externích 
specialistů z firmy M.C.Triton. 
Na měsíční bázi se potom sdílejí 

výsledky a aktualizují ekonomic-
ké a finanční dopady. 
Pro představu - zvýšení rentabi-
lity o 2 procenta znamená „vyro-
bit“ o zhruba 170 milionů korun 
hrubého zisku víc než se původ-
ně plánovalo. Zatím mohu kon-
statovat, že cíle si plníme, ale 
u několika karet máme reálně 
skluz. 

Jak lidé tuhle vizi přijímají?
Jsou do toho zapojeny všech-
ny útvary a tak tomu žádný za-
městnanec takříkajíc neuteče. 
Jsem rád, že většina lidí vza-
la VIZI 2025 za svou. To nám 
pomůže priority krok za krokem 
prosadit do života firmy, ztotož-
nit se s ní na všech úrovních. 
Nicméně je nutné vše proces-
ně měřit. Tedy i organizaci in-
terních a externích auditů, aktu-
alizaci veškerých vnitřních norem 
a dokumentů. Toho se víc než 
chvalitebně zhostilo oddělení ISŘ 
v čele s Petrou Hažmukovou. 

Pojďme ještě k té vaší první 
„pětiletce“. Co vám ukázala? 
Shrnul bych to do šesti bodů. Te-
dy za prvé - že je třeba si dávat 
vysoce ambiciózní cíle, třeba ja-
ko stát se evropským lídrem trhu 
posunovacích lokomotiv. Za dru-
hé - že není třeba bát se per-
sonálních a systémových změn, 
neboť nikdo není nenahraditel-
ný. Za třetí - že je třeba myslet 
do budoucna a mít jasný inves-
tiční program, specializaci a dr-
žet se pouze lokomotiv Made in 
CZ LOKO. Za čtvrté - že je třeba 
nastavit systém a respektovat ho, 
dodržovat pravidla, prostě „neš-
vejkovat“. Za páté - že je nutné 
být důsledný, ale i trpělivý, pro-
tože změny nezačínají fungovat 
hned, ale až po měsících, ně-
kdy rocích. A konečně za šesté 

– a to především, že vše je jen 
a jen o lidech. Je proto potře-
ba podporovat tahouny, usměr-
ňovat křiklouny, zbavovat se potí-
žistů, netýmových hráčů, k firmě 
neloajálních individuí a takříkajíc 
„mentálních teroristů“. 

Kde jste zaznamenal největší 
posun?
V efektivitě tím, že jsme specia-
lizovali provozovny a jejich po-
čet snížili na minimum. Díky pře-
místění novovýroby do nové haly 
v Jihlavě nyní montáž nových 
a modernizovaných lokomotiv tr-
vá pod 70 dní. Velký dík za to 
patří týmu kolem Vlasty Budaře. 
Jen pro představu - dříve jsme 
se nedostali pod 180 dnů. Vyjá-
dřeno v penězích, tohle zásad-
ní zrychlení přineslo úsporu pro-
vozních prostředků o více než 
300 milionů korun, a to průběž-
ně. Především díky tomu se začí-
náme finančně stabilizovat. 

Kde jsou ještě rezervy?
Ty největší asi v systémové kvali-
tě. To je dlouhodobý proces, Za-
tím se nám podařilo snížit nákla-
dy na nekvalitu meziročně o 20 
milionů korun, díky několikaleté 
a leckdy nepopulární práci Mar-
tina Palána a jeho týmu. Dalších 
10 milionů korun máme naplá-
nováno ve fiskálním roce 2022. 
Hlavně v provozovně Česká Tře-
bová máme stále při výstupních 
technických kontrolách stovky 
neustále opakovaných závad. To 
je nepřijatelné a budu vyvíjet ex-
trémní tlak, abychom se zlepši-
li. Ano, nedaří se to dlouhé roky, 
nicméně mohu všechny ujistit, že 
s provozním ředitelem Jarosla-
vem Plhákem budeme do těch-
to stojatých vod tak dlouho házet 
čím dál větší kameny, až hladinu 
konečně a dostatečně rozvlníme! 

Když už takto bilancujeme, kde 
pak vidíte největší rizika? 
Jsou to dvě oblasti – opraváren-
ský program CZ LOKO, a servis 
CZ LOKO. U oprav jsme se roz-
hodli soustředit pouze a výhrad-
ně na lokomotivy vyrobené nebo 
modernizované CZ LOKO. Sou-
časnou situaci nazvu jako ka-
tastrofální – opravné doby nyní 
v mnoha případech přesahují ví-
ce než rok. Jedním z cílů VIZE 
2025 je proto dostat se do řádu 
týdnů. Nejvýše do 6 až 8 týdnů 
musí každá lokomotiva či vozidlo 
Madein CZ LOKO v rozsahu L3 
nebo L4 opustit brány provozu 
v České Třebové. 
Na servis jako manažer celého 
oddělení nastoupil Petr Pitrun se 
zkušenostmi z jednoho z největ-
ších evropských operátorů sku-
piny PKP Cargo. Náš servis pře-
vzal v procesně a personálně 
velmi špatném stavu, až rozkla-
du. Nicméně je to člověk s tahem 
na branku, znalostí problematiky, 
logickým, systémových a prag-
matickým uvažováním, a proto 
pevně věřím, že ho i s podporou 
ostatních postaví na nohy. 

(Pokračování na str. 4)

Pokud chceme plnit 
nejen ekonomickou,
ale i společenskou 
roli správně, 
musíme být 
vysoce ziskovou 
firmou. 

Když se Josef Gulyás ujal od dubna 2016 funkce generál-
ního ředitele, bylo mu dvaačtyřicet a měl za sebou řadu let 
ve firmě, kde prošel výrobou, logistikou i obchodem, v němž 
končil na pozici obchodního ředitele. Od té doby se vyměnila 
řada lidí prakticky na všech úrovních vedení a firma zažila 
mnoho změn. Zásadních systémových, procesních i perso-
nálních. A také rázných opatření provázených strategickými 
vizemi. 
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České Budějovice  Je to výjimeč-
ná událost, ale stává se. Loko-
motiva vykolejí a je třeba ji do-
stat zpátky na železniční trať. 
A přitom minimalizovat škody 
při odstraňování následků tako-
vé mimořádné události. Právě 
to si během dvoudenního výcvi-
ku v říjnu zkoušeli drážní hasiči 
Správy železnic a pracovníci fi-
rem ČD Cargo a CZ LOKO. To 
poskytlo své EffiShuntery, hojně 
zastoupené ve vozovém parku 
největšího českého nákladního 
dopravce. 
První den v hrdějovickém are-
álu Správy železnic nedaleko 
Českých Budějovic šlo o loko-
motivu EffiShunter 1000-M. Ha-
siči k manipulaci použili hyd-
raulické nakolejovací zařízení 
Lukas, které umožňuje pohyb 
ve vertikálním i horizontálním 
směru. Zároveň přitom využili 
i nové zvedací přípravky z pro-
dukce CZ LOKO. Jde o nový 
typ, který se umisťuje do čelní-
ku lokomotivy. 
„Jeho největší výhodou je, že 
při samotném nakolejování po-
mocí hydraulického nakolejo-
vacího zařízení není potřeba 
demontovat žádné jiné čás-
ti lokomotivy, jako je napří-
klad smetadlo překážek ne-
bo snímače zabezpečovacího 
zařízení. Zároveň je přípravek 
použitelný i na starších vozi-
dlech provenience CZ LOKO 
i ČKD, která mají stejně řeše-
ná nakolejovací místa na čel-
níku,“ vysvětluje Michal Benic-
ký, senior projektant CZ LOKO, 
který se podílel na vývoji toho-
to přípravku.
Současně se zkoušelo také 
vypružení bez vyjmutí tlumičů, 
které se běžně nahrazují pev-
nými prvky.
Druhý den v areálu SOKV Čes-
ké Budějovice se cvičilo na vozi-

Jak dostat lokomotivu zpátky na koleje? 
Drážní hasiči a posádka nehodového vlaku to cvičili s EffiShuntery na jihu Čech

dle EffiShunter 1000, kdy se po-
užil kolejový jeřáb TAKRAF EDK 
300/5, ovládaný četou zdejšího 
nehodového vlaku ČD Cargo. 

Kromě zvedání se měřily maxi-
mální možné výšky zdvihu, které 
lze využít bez demontáže jednot-
livých prvků lokomotivy. Záro-

Co má za úkol?
Cíle jsou jasné - především zá-
sadně zvýšit dostupnost servi-
su a navýšit objem placeného 
servisu. 
Máme-li jako výrobce přežít, 
tak to je nutnost. Pokud má vý-
robce kvalitní výrobní program, 
ale nekvalitní systém servisu 
a opravárenství, klienti prostě 
přestanou jeho zboží kupovat. 
Navíc největší rozvoj v příštích 
deseti letech nás čeká právě 
v oblasti servisu a služeb. 

Ještě se chci zeptat 
na Green Deal, tedy Zelenou 
dohodu pro Evropu, s níž 
přišla Evropská unie. 
Co o něm soudíte? 
V první řadě, zcela na rovi-
nu říkám, že jsem byl napros-
to naivní, když jsem si myslel, 
že lokomotivy vyvinuté v letech 
2016 až 2019 budeme vyrábět 
beze změny deset až patnáct 

Josef Gulyás: Naše společné úsilí za to stojí. 
Výsledky postupně přicházejí a efektivita firmy roste 

let. Přišel Green Deal a v ro-
ce 2021 začínáme vyvíjet nové 
hybridní „zelené“ produkty. Je 
to riziko – zásadně nás to bu-
de finančně a vývojově vyčer-
pávat dalších několik let, ale 
je to zároveň i velká příleži-
tost, jak si svoji pozici na tr-
hu výrazně posílit. Projekty ja-
ko je nyní DualShunter 2000 
jsou nejsložitější, nejkompliko-
vanější a nejnáročnější v histo-
rii společnosti. Pokud je zvlád-
neme, dostaneme se z první 
ligy do extraligy. 
Jsme technologickou firmou, 
jsme tak trhem vnímaní, naše 
hlavní přidaná hodnota na trhu 
je vlastní know-how. Mimocho-
dem, mohu odbočit? 

Samozřejmě, povídejte. 
Před časem byla ve firmě 
na návštěvě skupina finanční-
ků z Komerční banky. A ti CZ 
LOKO pokládají za jeden z uni-
kátů českého kapitálu, českých 
majitelů, českého know-how 

s vlastní výrobou a přidanou 
hodnotou, která v Česku zůstá-
vá. Právě to je pro naše finanč-
ní partnery velmi atraktivní. 

V té naší občasné provozní sle-
potě si to málo uvědomujeme. 
Mám za to, že je nutné si to 
občas připomenout a být hr-

dí na to, čím se dokázalo CZ 
LOKO za celou dobu existen-
ce stát. Je to zároveň závazek 
k tomu, čím ještě můžeme být. 
A znovu zopakuji – musíme mít 
ambiciózní cíle. Máme na to 
stát se EVROPSKOU JEDNIČ-
KOU V OBORU. 
Nepřijde to však samo. Je nut-
né se dál vyvíjet. Firem co to-
hle všechno také měly a přišly 
o to vlastním sebeuspokojením, 
laxností a stagnací, je víc než 
těch, které jsou dál úspěšné. 

Co tedy čekáte 
od roku 2022?
Použiji citát Winstona Churchil-
la, který řekl: Nemohu nabíd-
nout nic než krev, dřinu, slzy 
a pot. Čeká nás totiž nejtěž-
ší rok minimálně za posledních 
deset, dvanáct let. Plně se za-
číná projevovat covidová krize, 
ceny jsou na hranici únosnosti, 
letí nahoru ceny materiálu, do-
davatelé jsou často nespolehli-
ví, dodací termíny dvou či troj-

násobné. A tuzemský trh práce 
prakticky neexistuje. Opět má-
me už x-tou covid vlnu a tím 
nestabilitu dostupnosti kapacit 
především ve výrobě. 
Na druhou stranu máme nej-
kvalitnější tým v historii firmy, 
hlavní systémové a procesní 
nástroje nastavené, hlavní in-
vestice mimo nové kolovky do-
končené a jsme alespoň čás-
tečně finančně stabilizovaní. 
A primárně v osobě majoritní-
ho vlastníka Josefa Bárty má-
me akcionáře, který je ochoten 
investovat zpět do společnosti, 
do lidí, do technologií, do pro-
duktů, do budoucnosti. To ne-
ní v žádném případě samozřej-
most, spíše výjimka, a za to mu 
patří velký dík. 
Takže máme podle mě veškeré 
ingredience nutné pro to, aby-
chom rok, který nás čeká, kte-
rý bude v mnoha ohledech ex-
trémní, opět zvládli, překonali 
a dali za pravdu dalšímu citá-
tu: Co tě nezabije, to tě posílí. 

Čeká nás nejtěžší rok 
za posledních deset, 
dvanáct let. 
Ale máme  
nejkvalitnější tým 
v historii 
a majoritního 
vlastníka, který je 
ochoten investovat 
zpět do firmy a její 
budoucnosti.

(Dokončení ze str. 3)

veň se ověřovala také možnost 
usazení lokomotivy do pomoc-
ného podvozku. Ten se použí-
vá k nouzové přepravě vozidel, 

například při zadření nápravové-
ho ložiska.
„Letos se nám povedlo navázat 
na cvičení z loňského podzimu. 
Podařilo se tak vyřešit a ověřit 
další možné postupy při mimo-
řádných událostech. Pro nás ja-
ko výrobce hnacích drážních vo-
zidel je takové cvičení velkým 
přínosem. Třeba při jednotlivých 
fázích konstrukčních návrhů bu-
doucích vozidel. Věřím, že bu-
deme ve spolupráci pokračovat,“ 
dodává Ondřej Fojtů, junior spe-
cialista technické dokumentace 
CZ LOKO.
Při dalších tematických cvičeních 
drážních hasičů a nehodových 
čet jde také o nouzové zastavení 
chodu spalovacího motoru, zajiš-
tění vozidla proti pohybu, uvedení 
elektrických zařízení do bezpeč-
ného stavu, vyproštění osob nebo 
zamezení úniku provozních kapa-
lin. Vždy ale jde hlavně o bez-
pečný zásah a ochranu zdraví li-
dí, kteří se na něm podílejí. 

Druhý den. Zvedání EffiShunteru 1000 v areálu ČD Cargo za pomoci kolejového jeřábu. Ten bývá jako součást nehodového vlaku 
nasazován u nejzávažnějších železničních nehod.                                                                                                       (Foto na stránce - Dalibor Palko)

První den. Českobudějovičtí drážní hasiči Správy železnic pomocí hydraulického nakolejovacího zařízení Lukas manipulují s lokomotivou EffiShunter 1000-M. Jejich areál se 
nachází v kolejovém trianglu mezi strakonickou a táborskou tratí. 
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Turecké ocelárny Erdemir koupí další EffiShuntery 600 
Turecké ocelárny Erdemir z měs-
ta Eregli si objednaly u akcio-
vé společnosti CZ LOKO čtyři 
posunovací lokomotivy EffiShun-
ter 600 se silnějším spalovacím 
motorem CAT C27 o výkonu 709 
kW. Kontrakt za zhruba 170 mi-
lionů korun předpokládá dodá-
ní celé série v prvním čtvrtletí 
2023. Ocelárny přitom mají op-
ci na další dva kusy za stejných 
podmínek. Může tedy jít celkem 
až o šest lokomotiv. Ty v nároč-
ném průmyslovém provozu na-
hradí zastaralé stroje sovětské 
a čínské konstrukce.
„Jde o velký exportní úspěch, kte-
rý se nám podařil i přes ztížené 
podmínky způsobené koronaviro-
vou pandemií. Klíčová je špičko-
vá kvalita a úsporný provoz těch-
to lokomotiv. Skvělý poměr mezi 
cenou a kvalitou je parametr, kte-
rý otevírá našim lokomotivám ces-
tu do světa,“ říká Jan Kutálek, ob-
chodní ředitel CZ LOKO. 
Firma tak navázala na předcho-
zí dodávky. Do země během po-
sledních šesti let vyvezla deset 
lokomotiv. Šest EffiShunterů 600 

jezdí v ocelárnách Isdemir, dvě 
lokomotivy řady 744 již vlastní 
Erdemir a další dvě vozidla řa-

dy 741.7 využívá státní dopravce 
TCDD jako „záložní“ pod Bospo-
rem v podmořském železničním 

tunelu Marmaray pro případ mi-
mořádných událostí. 
„Do Turecka jsme sice obchodně 

vstoupili před šesti lety, ale stále to 
je pro nás nový, tedy i velmi nároč-
ný trh. Ale kontrakt v ocelárnách, 
které patří mezi největší výrobce 
železa a oceli na světě, potvrzuje, 
že jdeme správným směrem. Mo-
derní koncepce, bezpečnost po-
sádky, ekologický provoz a vysoká 
spolehlivost, umožňují našim loko-
motivám obstát v těžkých podmín-
kách nepřetržitého provozu železá-
ren,“ dodal Jan Kutálek. 
Rozsáhlá železniční vlečka ocelá-
ren přitom neslouží pouze k pří-
sunu vstupních surovin a expedi-
ci hotových výrobků, ale zajišťuje 
také řadu technologických mani-
pulací během samotné výroby. 
Lokomotivy proto musí být spo-
lehlivé a schopné obstát ve spe-
cifických podmínkách nepřetržité-
ho celoročního provozu. Mezi ně 
patří třeba nestandardní průjezdní 
profily, oblouky o malých polomě-
rech, práce v prašném prostředí 
a extrémních klimatických podmín-
kách. A to čtyřnápravové EffiShun-
tery 600 s elektrickým přenosem 
výkonu a motorem Caterpillar C27 
s přehledem zvládají. 

Polsko: dokončené testy, vzniká dokumentace pro drážní úřad
Velká zakázka v podobě deseti 
lokomotiv typu EffiShunter 300 
pro polského státního železnič-
ního dopravce PKP Intercity se 
už naplňuje. První vozidlo má 
za sebou testování na okruhu 
Źmigród a nyní se tvoří doku-
mentace pro drážní úřad UTK. 
„Předpisy jsou jasné. Bez to-
ho se vstup na žádný nový trh 
neobejde. Ale zvládli jsme ad-
ministrativně velmi náročné vý-
běrové řízení, zvládneme i tuto 
fázi,“ říká Roman Stříž, před-
seda představenstva dceřiné 
společnosti CZ LOKO Polska.
Podle uzavřené smlouvy bu-
de první lokomotiva dodána 
v březnu 2022 a kompletní sé-
rie pak do konce téhož roku.
PKP Intercity, které provozuje 
dálkovou osobní dopravu, vy-
užije české lokomotivy přede-
vším pro lehký posun v de-
pech a odstavných stanicích 

v důležitých železničních uzlech 
ve Varšavě, Gdaňsku, Wroclawi 
a Krakowě. 
Pro CZ LOKO jde v Polsku 
o přelomový kontrakt, neboť se 
na zdejším trhu prozatím prosa-
zovalo zejména v oblasti oprav 
a servisních prací. Jednou z výji-
mek byla nedávná dodávka stej-
ného typu lokomotivy EffiShunter 
300 do varšavského metra. 
Manažer Roman Stříž přitom vě-
ří, že CZ LOKO má na zdejším 
trhu velkou šanci uspět i s dal-
šími hnacími a speciálními vozi-
dly. Zvláště v případě EffiShunter 
1000 a DualShunter 2000. 
„Polská ekonomika je největší 
ve střední Evropě a její potenci-
ál je obrovský. Změnami prochá-
zí i železnice, kde se čeká velká 
obnova vozového parku. Jsme si 
ale vědomi místní silné konkuren-
ce a nebráníme se jakékoliv spo-
lupráci,“ uzavřel Roman Stříž.

Vítejte v MyLoko. Aplikace klienty provádí poprodejními službami
Společnost CZ LOKO od ledna 
2022 spouští aplikaci MyLoko, 
která zákazníky v moderním on-
line prostředí přehledně provádí 
celou problematiku poprodejních 
služeb. 
Desktopova aplikace se dokon-
čovala ve spolupráci s vybraný-
mi zákazníky, kteří do ní měli 
přístup již od prosince. Všech-
ny procesy spojené s manage-
mentem fleetu by tak měly být 
zákaznicky přívětivé až intuitivní. 
Klienti tak mohou být v kontaktu 
s pracovníky zákaznického servi-
su CZ LOKO prakticky nonstop. 
Součástí prostředí je také onli-
ne monitoring a sledování jed-
notlivých vozidel pomocí sys-
tému dlouhodobého partnera 
společnosti GX Corpfin, který byl 
do MyLoko plně implementován. 

Jsem přesvědčen, že tato služba 
přinese všem uživatelům znač-
nou finanční úsporu, a to nejen 
v nákladech na plánování a za-
jišťování pravidelné údržby svých 
vozidel,“ říká obchodní ředitel 
Jan Kutálek. 
Společnost CZ LOKO nově vlast-
ní certifikát ECM (Entity in Charge 
of Maintenance), který ji oprav-

ňuje stát se tzv. subjektem od-
povědným za údržbu kolejových 
vozidel. To v praxi znamená, že 
tyto firmy odpovídají za řádnou 
a včasně provedenou údržbu 
jednotlivých vozidel ve sféře je-
jich působnosti. A právě všechny 
procesy spojené s managemen-
tem fleetu jsou součástí online 
aplikace MyLoko.

 Snížení administrativní zátěže
 Jednodušší komunikace – přehledná historie a statistiky
 Dostupnější servisní služby, zvýšení provozuschopnosti vozidel
 Efektivnější plánování kapacit a dostupnosti náhradních dílů
 Přehledný přístup ke všem datům o lokomotivě online
 Komplexní správa fleetu
 Statistiky, vyhodnocování
 Rizikové stavy, doporučení
 Knihovna dokumentace
 Ukončení podpory MCR Monitoringu
 Ochrana a správa DAT

Co přináší MyLoko

První lokomotivy označené jako 723.710 a 711 převzaly turecké ocelárny Isdemir koncem léta 2019. Jsou vybaveny silnějším spalo-
vacím motorem CAT C27 pro středně těžký posun. 

EffiShunter 300 pro polského státního železničního dopravce PKP Intercity.
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Český nákladní dopravce Rail 
Cargo Carrier – Czech Repub-
lic, patřící do rakouské skupiny 
ÖBB, se stal prvním soukromým 
provozovate-
lem lokomoti-
vy EffiShunter 
1000M v Čes-
ké republice. 
K předání do-
šlo na pře-
lomu listopa-
du a prosince 
v jihlavské pro-
vozovně CZ 
LOKO.
Na dodáv-
ce se podí-
lí také společ-
nost Unicredit 
Leasing Čes-
ká republika, 
která je majite-
lem lokomotivy 
a dlouhodobě 
ji společnosti RCC CZ pronají-
má. Součástí dodávky je i no-
vá aplikace MyLOKO pro správu 
a údržbu lokomotivního fleetu. 

Kontrakt s italskou CLF se naplňuje. 
Ve hře jsou další modernizace

Významný kontrakt s italskou spo-
lečností Costruzioni Linee Ferro-
viarie (CLF) na dodávku deseti 
strojů řady 741.7 už pokročil – 
firma na konci září převzala dvě 
nové lokomotivy 741.749 a 750 
a nyní následuje modernizace os-
mi lokomotiv řady 740 na nové 
741.7, které už vlastní a provozu-
je. Ty CLF koupila v Česku před 

více než dvaceti lety. „Na moder-
nizaci těchto lokomotiv zákazník 
uplatnil opci. Prvotní demontáž 
probíhá v jeho dílnách v Bologni, 
do CZ LOKO se přepravuje jen 
samostatný rám a podvozky,“ vy-
světluje Michal Schaffer, vedoucí 
oddělení marketingu a člen před-
stavenstva CZ LOKO Italia, kte-
rá zaštiťuje celý projekt. Ve hře 

je ještě dalších více než dvacet 
vozidel řady 740 určených k mo-
dernizaci. Pro ně již CLF nemá 
dostatek náhradních dílů, aby je 
udržela dlouhodobě v provozu-
schopném stavu. 
Firma CLF se specializuje na vý-
stavbu a údržbu tratí a při údrž-
bě a servisu svých lokomotiv spo-
lupracuje také s CZ LOKO Italia. 

Český Rail Cargo Carrier 
získal první EffiShunter 1000M

Lokomotiva vybavená zabezpe-
čovačem ECTS bude využita 
hlavně na Ostravsku.
„O kompletní údržbu se posta-

rá naše spo-
lečnost v rám-
ci full servisní 
smlouvy, což je 
aktuální trend,“ 
uvedl Michal 
Schaffer, ve-
doucí oddělení 
marketingu.
Dopravce RCC 
má ve svém 
vozovém parku 
už také dvě lo-
komotivy EffiLi-
ner 1600, pře-
zdívané Bizon, 
a to rovněž 
p r o s t ředn i c -
tvím Unicredit 
Leasing. Fir-
ma, která je 

součástí státní železnice Öster-
reichische Bundesbahne (ÖBB) 
je využívá ve svých dceřiných 
společnostech.

Bankéři na návštěvě
Jihlavskou a českotřebovskou pro-
vozovnu CZ LOKO navštívili počát-
kem listopadu představitelé Komerční 
banky v čele se členem představen-
stva Davidem Formánkem a vrchním 
ředitelem TOP korporátního a inves-
tičního bankovnictví Radkem Trach-
tou. V doprovodu majoritního akci-
onáře Josefa Bárty a generálního 
ředitele Josefa Gulyáse si prohlédli 
výrobní i nevýrobní provozy a sezná-
mili se s dalšími rozvojovými plány 
firmy. Bankéři vysoce ocenili její sta-
bilitu a rozvoj, podpořený investice-
mi, a strategii do dalších let. „Potě-
šilo nás to, stejně jako zájem o další 
financování, včetně ochoty angažova-
nost navýšit, bude-li to potřeba. Žád-
ná firma se bez financování neobejde, 
a proto je i pro nás dobrá spoluprá-
ce s bankovním sektorem naprosto zá-
sadní,“ dodal Josef Bárta.

Těžební komplex Zijin Bor, nej-
větší měděný důl v Srbsku, bude 
do listopadu 2022 využívat čes-
kou lokomotivu EffiShunter 600 
z produkce CZ LOKO. Smlouva 
na její dodání byla uzavřena le-
tos v listopadu.
Lokomotiva s motorem CAT 27 
a národním zabezpečovačem 
Indusi, má v zemi již typové 
schválení poté, co CZ LOKO do-
dalo EffiShunter 600 stejné série 
v březnu 2016 společnosti Ga-
zprom NIS.

Srbský měděný důl kupuje EffiShunter 600
Srbsko je pro CZ LOKO velmi 
perspektivním trhem. Zdejší stát-
ní osobní dopravce Srbija voz 
převzal letos na jaře dvě loko-
motivy EffiShunter 300, stejně 
jako státní správce tratí Infra-
struktura železnice Srbije. I ta 
získala dva EffiShuntery 300 
v dubnu 2021.
„Právě pozitivní reference 
a známost značky CZ LOKO 
nám pomohly i ke kontraktu se 
Zijin Copper, i když jde o ji-
ný typ. Zákazníci oceňují její 

univerzální vlastnosti a spoleh-
livost,“ vysvětluje vedoucí ob-
chodního oddělení Roman Stříž.
Společnost Zijin Bor Coo-
per patří od konce roku 2018 
do těžební skupiny Zijin, kte-
rá získala většinový podíl v tě-
žařské a stavební společnosti 
RTB Bor. Díky tomu a navazují-
cím investicím se Srbsko stane 
třetím největším evropským pro-
ducentem mědi, když se jeho 
podíl na těžbě zvýší z jednoho 
na pět procent.

Park speciálních vozidel Sprá-
vy železnic rozšířil měřicí vůz 
pro železniční svršek MVŽSv2, 
na jehož výrobě se spolu s ra-
kouskými, americkými a českými 
subdodavateli podílelo také CZ 
LOKO. To mělo na starosti ce-
lou přestavbu vozu, včetně do-
kumentace a inženýringu. Ten 
vznikal ve spolupráci se zahra-
ničními dodavateli měřící a jiné 
technologie, která se do něho in-
stalovala. Unikátní vozidlo správ-
ce drážní infrastruktury představil 
počátkem října na Hlavním ná-
draží v Praze.
„Byl to zhruba rok práce. Původ-
ní vůz se prakticky celý rozebral, 
vyndal se interiér a stavěl se no-
vý,“ vysvětluje manažer projektu 
Tomáš Noháček. Na pracovišti 
v Letohradě se o to staral spe-
ciální tým, který musel zvládnout 
všechna úskalí takové přestavby. 
Mezi ně patřil třeba prostor pod 
rámem vozu, kam bylo potře-

Unikátní diagnostický vůz Správy železnic vyjel na koleje. 
Jeho přestavbu zajišťovalo CZ LOKO, technologie zahraniční firmy

ba vtěsnat velké množství měřící 
technologie, elektrocentrálu, naf-
tovou nádrž, nezávislé naftové 
topení, elektrické topení a další 
technologie pro komfort posádky. 

Interiér pak představuje plnohod-
notný obyvatelný prostor pro čtyř 
člennou posádku s obývací míst-
ností, kuchyní, služebnou a soci-
álním zázemím.

Měřicí vůz MVŽSv2 nahradí již 
dosluhující typ MVŽSv. Je ur-
čen pro kontinuální diagnosti-
ku železničního svršku na ce-
lostátních drahách pro rychlost 

až 200 km/h. Jeho dodavate-
lem je společnost NDCon LO-
GIC, cena dosáhla 303 milio-
nů korun.
Vůz měří například geometric-
ké parametry koleje, příčný pro-
fil a ojetí kolejnic, profil štěrko-
vého lože a osové vzdálenosti 
vedlejších kolejí s kontrolou prů-
jezdného průřezu, čímž nahradí 
zastaralé manuální měření.
„Jedním z našich základních 
úkolů je zajistit maximální bez-
pečnost provozu vlaků na naší 
železniční síti. Proto je nutné in-
vestovat i do nových diagnos-
tických vozidel, která důklad-
ně posoudí úroveň bezpečnosti 
a provozuschopnosti železniční 
dopravní cesty i kvalitu použí-
vaných technologií a materiálů,“ 
uvedl generální ředitel Správy 
železnic Jiří Svoboda.
Do roku 2030 chce Správa že-
leznic do této oblasti investovat 
8,7 miliardy korun.

Unikátní měřicí vůz pro železniční svršek MVŽSv2 představila Správa železnic v říjnu na Hlavním nádraží v Praze.
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Co o firmě CZ LOKO její 
technický marketing vypovídá? 
Tedy jak si stojí ve srovnání 
s konkurencí? 
Kdybychom měli CZ LOKO vi-
dět pouze formou a obsahem do-
kumentace, kterou tvoří technic-
ký marketing, dalo by se říct, že 
přerod z opravny ve výrobnu byl 
úspěšný a dokumentace se mů-
že rovnat s dokumentací západní 
konkurence. Ale samozřejmě i zde 
máme prostor se posouvat dál.

Co pokládáte za jeho silné 
stránky? 
Z pohledu obsahu, tedy co vše 
zákazníkovi sdělujeme, je na-
še dokumentace velice obsáhlá. 
Zde bych zmínil zejména doku-
ment Diagnostická hlášení, kte-
rý se podařilo během posledních 
let vyladit a prezentovat v něm, 
jako v doplňujícím dokumen-
tu k návodu na obsluhu, popis 
všech diagnostických hlášení, 
která se strojvedoucímu zobra-
zují na displeji. Strojvedoucí vidí 
důvody a příčiny hlášení, důsled-
ky a omezení, nakonec i řešení 
problému. 

A pokud jde o údržbu, servis?
Z pohledu dokumentů údržby se 
nám instrukce pro běžnou, pre-
ventivní údržbu podařilo rozšířit 
i o údržbu korektivní, kde pra-
covníky údržby navádíme, jak ře-
šit nejběžnější poruchy a seřízení 

Lukáš Křivka, senior specialista technické dokumentace a vedoucí oddělení technického marketingu, říká:

Naše technická dokumentace se může rovnat 
s dokumentací západní konkurence

lokomotivy. Na tomto projektu se 
podíleli i konstruktéři a technolo-
gové. Bez jejich pomoci a zna-
lostí bychom se neobešli. Všem, 
kteří se na tvorbě instrukcí korek-
tivní údržby podíleli, bych chtěl 
poděkovat.

Kde vidíte naopak ty slabší 
stránky? 
V poslední době, i vzhledem 
k normám TSI a také ECM, 
což označuje certifikovaný sub-
jekt odpovědný za údržbu, se 
po nás vyžaduje v čím dál vět-
ším objemu zpracovat postupy 
pro vyšší stupně oprav u nás 
známých jako L3 a L4. Tomu se 
nevyhneme a ani zde se neobe-
jdeme bez pomoci a spolupráce 
s konstruktéry a technology. Úz-
ká spolupráce s technologií bu-
de klíčová, protože oni jsou drži-
teli know-how. Celkově jako firmu 
nás v oblasti zpracování techno-
logických postupů pro opravy 
našich lokomotiv všech řad če-
ká obrovský kus práce.

Co dál lze ještě zlepšit?
Prostor vidím třeba v oblasti 
tvorby katalogu náhradních dílů, 
v návaznosti k zamyšlené prová-
zanosti s aplikací MyLoko. Tedy 
celkové prezentací náhradních 
dílů majitelům a provozovatelům 
lokomotiv. Ale i zde, jako všude 
jinde, je to otázka peněz, hlavně 
tedy personálního posílení.

Ještě se tyto manuály 
tisknou nebo už předávají jen 
v elektronické podobě? 
Je to zákazník od zákazníka. 
S některými jsme domluveni, že 
už se předává pouze v elektro-
nické podobě, ale pro tu větší 
skupinu se základní dokumenty 
stále tisknou. K výtisku samozřej-
mě zákazník dostane i flash disc 
se všemi dokumenty v elektro-
nické podobě

Ptám se proto, že moderní 
lokomotivy, vybavené 
řídicím systémem a plné 
elektronických zařízení, 
vyžadují asi jiný přístup. 
Co tady pokládáte za klíčové? 
Trendem je, že ve valné většině 
případů už strojvedoucí lokomo-

tivu na trati neopravuje, ale je 
spíše „řidičem.“ I tak by ale měl 
být schopen, pokud je to mož-
né, s lokomotivou alespoň uvol-
nit trať nebo vyhodnotit, zda-li 
je při dané poruše schopen do-
jet do stanice nebo depa a tam 
ji předat k řešení problému. Tak 
je koncipována i naše dokumen-
tace. Nároky se v současné do-
bě zvyšují hlavně u dokumentů 
pro údržbu.

Pro strojvedoucí se také 
připravovaly videonávody. 
Budete v tom pokračovat? 
Videonávody jsou hlavně otázkou 
času jejich tvorby a lidí, kteří by 
se jí věnovali ať už obsahově ne-
bo výrobně, natočili a sestříha-
li je v odpovídající kvalitě. Takže 

Lukáš Křivka se stal od listopadu z pozice senior specialis-
ty technické dokumentace vedoucím oddělení technického 
marketingu. Jde o oblast před širší veřejností trochu skrytou, 
ale pro zákazníky důležitou. Zahrnuje totiž podobu a charak-
ter průvodní technické dokumentace lokomotiv, s níž pracují 
hlavně strojvedoucí, specialisté či lidé z údržby.

se bavíme o celkem velké su-
mě peněz. Pokud bude ochota 
do video návodů investovat, bu-
deme je rádi nadále tvořit.

Technický marketing se 
vedle přípravy průvodní 
dokumentace podílí i na řešení 
nových projektů, zkouškách 
nebo provozním ověření. 
Jak se tato spolupráce uvnitř 
firmy mění? 
Vzhledem k tomu, že nám bě-
hem posledního roku skonči-
li dva velice zkušení pracovníci 
v oblasti obsluhy, musí nám ny-
ní další pracovníci do vývoje no-
vých projektů z pohledu obsluhy 
dorůst. Ten potenciál v odděle-
ní máme. Postupně se nastavila 
spolupráce, kdy se lidé z naše-
ho oddělení účastní zkoušek vo-
zidla jako strojvedoucí, neboť si 
před školením zákazníka potře-
bují lokomotivu takříkajíc osahat. 
A mnoho lidí napříč firmou už 
s tím ve výrobním procesu počí-
tá. V tom vidím největší posun. 
Jako celý inženýring se i naše 
oddělení podílí na nových pro-
jektech duálních a hybridních 
lokomotiv.

Provozní ředitel klade důraz 
na unifikaci dílů a komponentů. 
Vidíte tu ještě pořád prostor 
ke zlepšení? 
Určitě je stále co zlepšovat. Uni-
fikace je ulehčením pro výrobu, 
nákup i konstrukci. Je to i velký 
benefit v oblasti náhradních dílů, 
neboť provozovatel může držet 
jeden díl pro více typů lokomo-
tiv. My tvoříme katalogy náhrad-
ních dílů, a proto v oblasti jejich 
prezentace, prodeje a dodání vi-
dím největší prostor pro zlepšení 
i velký obchodní potenciál.

Italská společnost Certifer Italia 
provedla v září v provozovnách 
společnosti CZ LOKO v Čes-
ké Třebové a v Jihlavě dozorový 
audit pro výrobu lokomotiv 744.1 
a certifikační audit pro výrobu lo-
komotiv 741.7, které míří na ital-
ský železniční trh.
Cílem auditu bylo prokázat opa-

Italští auditoři navštívili obě provozovny. 
Nová certifikace platí dva roky

kovatelnou kvalitu při výro-
bě sériových vozidel obou typů 
a posoudit shody s národními 
předpisy platnými v Itálii a poža-
davky norem TSI. Auditoři Diego 
Mazzini a Giulia Gerosa strávi-
li v CZ LOKO dva dny. Výsledek 
jejich auditu potvrdil, že výroba 
probíhá v souladu s technickou 

a výrobní dokumentací lokomo-
tiv, interními předpisy společ-
nosti a také podle legislativních 
požadavků. 
Nová certifikace platí na další 
dva roky. 
Po jejich uplynutí bude třeba 
kvalitu výroby těchto vozidel zno-
vu obhájit.

Česká Třebová  Během září se 
společnost CZ LOKO předsta-
vila veřejnosti při Regionálním 
dnu železnice v České Tře-
bové, na výstavě železničních 
technologií, produktů a systé-
mů EXPO Ferroviaria v Milaně 
a také během 
veletrhu Trako 
v Gdaňsku.
Návštěvníkům 
českotřebovské 
akce byl k dis-
pozici veletrž-
ní vagón a měli 
možnost si pro-
hlédnout loko-
motivu EffiLiner 
3000. V Itálii měla firma vlast-
ní expozici i se svou dceřinou 
společností CZ LOKO Italia. 
V Polsku pak zvolila jiný po-
stup, bez vlastní expozice, a je-
jí obchodní a techničtí zástupci 
se aktivně zapojovali do vybra-
ných akcí. „V této chvíli nám 

Doba výstavám nepřeje, 
ale i tak je firma vidět

to přišlo efektivnější než vsa-
dit na sólo expozici. Být vidět 
lze i jinak než jen umístěním 
loga na stánku,“ vysvětluje Mi-
chal Schaffer, vedoucí odděle-
ní marketingu. Polsko firma po-
kládá za zajímavý perspektivní 

trh a rozhlíží se 
zde po dalších 
potenc iá ln ích 
projektech. 
Naproti tomu 
Itálie už pat-
ří mezi klíčo-
vou exportní ze-
mi, do níž CZ 
LOKO v roce 
2022 dodá ju-

bilejní stou lokomotivu. „Na mi-
lánském veletrhu jsme prezen-
tovali inovativní a ekologický 
DualShunter 2000, který do Itá-
lie již prodáváme. Proto vě-
řím, že i v budoucnu zde bu-
deme úspěšní,“ uzavřel Michal 
Schaffer.

Italští auditoři se zástupci CZ LOKO. 
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Třaskavé prvoligové hokejové derby jihlavské Dukly s vedoucí Horáckou Slavií Třebíč si v rámci 8. kola nenechali v říjnu ujít ani představitelé CZ LOKO, které je významným partnerem klubu. „Výborná kulisa, dramatic-
ký boj, který rozhodla až pátá série rozstřelu. Prostě skvělá zábava. Dukle držíme palce,“ hodnotil Jan Kutálek, obchodní ředitel CZ LOKO. Ten také ocenil dva nejlepší hráče zápasu, domácího Jiřího Fronka a hostujícího 
Silvestra Kuska. Oba se na výsledku 4:5N podíleli dvěma góly. 

Vedení CZ LOKO na prvním hokejovém derby Vysočiny 

V polovině listopadu začal druhý 
ročník programu CZ Trainee, je-
hož cílem je přilákat mladé a ta-
lentované lidi, kteří mají chuť pra-
covat na svém rozvoji a budovat 
si úspěšnou kariéru. Zapojilo se 
do něho sedm studentů z vybra-
ných technických oborů střed-
ních škol a odborných učilišť. 
„Program je sestaven tak, aby 
si jeho účastníci mohli o firmě 
udělat bližší obrázek. Poznají 
tak firemní kulturu, procesy a ro-
le jednotlivých úseků, stejně ja-

Program CZ Trainee vstupuje do dalšího ročníku
ko některé zákazníky,“ vysvětluje 
Ladislav Budín, vedoucí oddělení 
náboru a vzdělávání CZ LOKO.
Právě atraktivita těchto aktivit má 
CZ Trainee odlišit od podobných 
programů, které se na trhu prá-
ce objevují. Dominuje jim tedy 
zážitková forma, jako jsou na-
příklad návštěvy přímo u zákaz-
níka včetně prezentačních jízd 
na lokomotivách. 
„S ohledem na stávající korona-
virová opatření jsme ale byli nu-
ceni jednotlivé aktivity upravit 

Společnost CZ LOKO se sta-
la jedním ze sedmi zakladate-
lů nového spolku Zelená želez-
nice, který byl oficiálně založen 
17. září. Jeho hlavním cílem je 
koordinovat rozvoj bezemisní do-
pravy v Česku tak, aby investice 
do vývoje, výroby vozidel l bu-
dování související infrastruktury 
měly logiku, byly efektivní a te-
dy pro dopravce i objednatele fi-
nančně únosné. 
„Máme ambici být partnerem 
státu a regionálních samospráv 
při vytváření národní legislati-
vy, reagující na Zelenou dohodu 
pro Evropu, známou jako Green 
Deal,“ říká Jan Kutálek, obchodní 
ředitel CZ LOKO, který na vzni-
ku spolku aktivně spolupracoval.
Dalšími zakládajícími členy Ze-
lené železnice jsou České drá-
hy, ČD Cargo, Škoda Trans-
portation, Siemens Mobility ČR, 
ČEPRO a Vysoká škola logisti-
ky v Přerově. Přistoupení zvažu-
je také Správa železnic a Alstom 
ČR, jejichž zástupci se ustavují-
cího jednání zúčastnili. 
Zájem o členství ale také projevu-
jí i dopravci, výrobci železničních 
vozidel a drážních technologií, vý-
robci a dodavatelé energií, vý-
zkumné organizace nebo vysoké 
školy. „Nejen v Česku, ale i v ev-
ropském měřítku, jsme mezi výrob-

Zelená železnice, nový spolek 
pro rozvoj bezemisní dopravy

ci lokomotiv s hledáním „zelených“ 
řešení velmi daleko, u nás určitě 
nejdál. Máme tedy co k proble-
matice říct a podělit se o zkuše-
nosti,“ říká Jan Kutálek.
Už květnová Technická konferen-
ce CZ LOKO, věnovaná „zele-
né“ Evropě ukázala, o jak klíčové 
téma jde. Snaha Evropské unie 
proměnit Evropu v roce 2050 
v první klimaticky neutrální kon-
tinent se totiž stává velkou vý-
zvou i pro českou železnici. „Je 
to mimořádná příležitost. Na dru-
hou stranu trendy jsou rychlej-
ší a očekávání dynamičtější, než 
je trh schopen reagovat. Nároky 
na bezpečnost, legislativu, pro-

voz dramaticky rostou a ústup 
od čistě dieselových lokomotiv je 
patrný,“ uvedl tehdy Josef Guly-
ás, generální ředitel CZ LOKO. 
Firma chce proto přispět k hle-
dání rozumné cesty jak snížit uh-
líkovou stopu a přitom vyhovět 
potřebám železničních dopravců, 
neboť jak se ukazuje, univerzální 
řešení neexistuje. 
Předsednictvo spolku má pět 
členů – jeho předsedou je Ro-
man Kokšal (Siemens), místo-
předsedou Tomáš Tóth (ČD 
Cargo) a členy Josef Gulyás 
(CZ LOKO), Václav Nebeský 
(ČD) a Tomáš Ignačák (Škoda 
Transportation).

tak, aby vše odpovídalo platným 
bezpečnostním pravidlům. Věří-
me, že nám již nic nebude bránit 
v dokončení celého programu. 
Děláme pro to maximum,"- dodal 
Ladislav Budín.
Personální projekt CZ Trainee 
firma poprvé představila v létě 
2019 a na podzim pak zaháji-
la jeho první ročník. Tehdy se 
do něho zapojilo sedm studen-
tů ze středních a vysokých škol. 
Vloni se kvůli covidové pande-
mii nekonal. 

Odpovědnost, Kvalita, Týmo-
vost, Slušnost a Inovace. To je 
pět nejdůležitějších hodnot, s ni-
miž společnost CZ LOKO spoju-
je svůj další rozvoj. Pro všechny 
zaměstnance a spolupracovníky 
tvoří závazný rámec chování. 
„Chceme tím určit směr, kte-
rým jdeme a podpořit týmovou 
práci. Kdyby měl kdokoliv po-
cit, že si neumí najít cestu, hod-
noty mu napoví. Nejsou to to-
tiž hesla, ale myšlenky, které 
nás ve firmě léta provázejí. Jen 
jsme je teď shrnuli a chceme, 
aby byly slyšet. Věřím proto, že 
budou lidem dávat smysl,“ vy-

Firemní hodnoty patří 
k dobré práci. Připojte se

Hodnoty, za kterými si stojíme. První k nim připojil podpis Josef Bárta.

světluje Jiří Kutálek, personál-
ní a správní ředitel CZ LOKO. 
Podle Josefa Bárty, předsedy 
představenstva a majoritního 
akcionáře, jde o hodnoty, kte-
ré jsou pro firmu důležité, a je 
proto dobře je pojmenovat. „Pro 
další rozvoj firmy jsou zásad-
ní, protože určují směr jednání 
uvnitř firmy i mimo ní se zákaz-
níky či obchodními partnery,“ 
uvedl Josef Bárta. Ten byl také 
první, kdo k nim na hodnotové 
tabuli připojil svůj podpis. 
Další informace přináší firemní 
magazín, který se těmto přija-
tým hodnotám detailně věnuje. 

Zakladatelé nového spolku Zelená železnice na ustavujícím zasedání. 


