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D C E Ř I N É  S P O L E Č N O S T I

V!zkumnému Ústavu "elezni#nímu 
(VUZ) se i$p%es pandemii COVID-19 
v$uplynul!ch dvou letech da%ilo. 
Spole#nost dosáhla dobr!ch 
v!sledk&, navíc se v$ZC Velim 
poda%ilo zrealizovat v'e, co 
bylo v$plánu oprav, a$zárove( se 
také investovalo. VUZ nap%íklad 
zafinancoval opravy zázemí pro 
zákazníky, ale i$pro zam)stnance. 
"elezni#ní kolejová vozidla bude 
nov) testovat moderní lokomotiva 
Siemens Vectron. 

Investice VUZ 
pokra!ovaly navzdory pandemii

Josef Holek  |  Foto: Michal Málek

Jako úsp!"né hodnotí Milo" Klofanda, 
#len p$edstavenstva a provozní $editel 

zku"ebnictví V%zkumného Ústavu &elez-
ni#ního, uplynulé dva roky pro firmu. Na-
p$íklad rok 2019 byl z ekonomického po-
hledu nejúsp!"n!j"í za celou dekádu. 
A "patn! podle n!j nevypadají ani p$ed-
b!'né v%sledky roku 2020, kdy se spole#-
nost za#ala vypo$ádávat s pandemií koro-
naviru COVID-19. „V%sledky a #innost 
VUZ byly pandemií pochopiteln! do jisté 
míry ovlivn!ny. P$i"la zjara a reakce n!-
kter%ch na"ich zákazník( byla taková, 'e 

jsou sjednány na del"í období a zájemci 
#ekají, a' se uvolní kapacita zku"ebního 
okruhu v#etn! zam!stnanc( Zku"ební 
laborato$e VUZ. A zatímco n!kte$í zá-
kazníci ode"li, nastoupili jiní, kte$í byli 
v po$adníku, ov"em pod pomyslnou #a-
rou. „Loni jsme m!li t$i zakázky s tím, 
'e se rozjedou ve druhém pololetí 2020. 
V b$eznu, kdy' n!kte$í odjeli, aktuali-
zovali jsme ná" plán a p$ijali celou $adu 
opat$ení a zakázky, které nem!ly pevn! 
potvrzenou kapacitu, za$adili do plánu 
práce,“ potvrdil Klofanda. Zku"ební ak-
tivity za#aly po dohod! se zákazníky 
pod taktovkou vlastní akreditované 
Zku"ební laborato$e. Obdobn! VUZ pra-
coval s vozidly, která tu zákazníci 
po nutném odjezdu z republiky zane-
chali. „Tím jsme naplnili kapacity 
a ustáli první vlnu pandemie,“ zhodno-
til "éf zku"ebnictví. 

„Kdy' se nap$íklad vede obchodní jed-
nání se zákazníkem, kter% po'aduje tes-
tovat svá vozidla u nás, nabízíme mu 

ze dne na den odjeli. Jiní tu vozidla zane-
chali bez plánu dal"ích prací a dal"í odjeli 
i s technikou. A dodnes se neobjevili,“ 
konstatuje Klofanda.   

Za dobr%mi v%sledky do jisté míry sto-
jí i pozm!n!ná obchodní politika firmy. 
„Máme na velkém zku"ebním okruhu 
dlouhodob! p$evis poptávky. V $ádech 
desítek procent. Jinak $e#eno: zakázky 

← Oprava malého zkušebního okruhu
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Nové jsou i dv! osv!tlovací v!'e 
na zhlavích koleji"t! Zku"ebního centra 
nebo sociální zázemí pro dopravní za-
m!stnance, které si VUZ v rámci Skupiny 
)D najímá od sesterské firmy )D Cargo. 
„Jde o odpo#inkové místnosti v#etn! soci-
álního za$ízení,“ doplnil Milo" Klofan-
da. „Opravili jsme také jedenáctou kolej 
manipula#ního koleji"t! ZC, svr"ek ma-
lého okruhu v délce 2,4 km, tedy v#etn! 
v%m!ny pra'c(, kolejnic a #ásti st!rku, 
zrekonstruovali jsme i rota#ní m!ni#, 
kter% je sou#ástí napájecí stanice. Ten za-
ji"*uje napájení trak#ního vedení n!mec-
k%m a rakousk%m nap!tím 15 kV a 16 
a 2/3 Hz. „V!novali jsme se zkrátka v"e-
mu, co jsme m!li v plánu oprav,“ dodal.

Dále Klofanda zmínil stavební úpravy 
v malé provozní budov!. „Odinstalovali 

jsme n!kolik let odpojené zku"ební 
za$ízení ETCS a v t!chto prostorách 
vzniklo zázemí pro zam!stnance, 
kte$í se zab%vají zku"ebními akti-

vitami práv! v oblasti ETCS.“ V p$í-
zemí hlavní administrativní budo-

vy byly navíc rekonstruovány 
stávající prostory Zku"ební laborato$e. 

Posílení vozidlového parku
Za velk% úsp!ch pova'uje $editel zaji"t!-
ní #ty$systémové lokomotivy Siemens 
Vectron pro zku"ební aktivity. „Ji' p$ed 
n!kolika lety jsme se od firmy Siemens 
dozv!d!li, 'e v roce 2020 bude mo'né od-
koupit jejich zku"ební Vectron. Nikdy 
nevozila t!'ké vlaky a 90 % v%kon( odjez-
dila u nás na okruhu,“ zmínil Klofanda. 
Kdy' VUZ propo#ítával vyu'itelnost, 
zjistil, 'e moderní lokomotivu, kterou 
Vectron bezesporu je, doká'e firma vyu-
'ít jen asi ze t$etiny. VUZ tedy nabídku 
p$ehodnotil a nákup nabídl akcioná$i, 
respektive )esk%m drahám. A mate$ská 
spole#nost ji p$ijala. Nyní ob! firmy ladí 
smlouvy, VUZ hodlá stroj vyu'ívat v ka-
'dém druhém t%dnu, v'dy od úter% 
do #tvrtka. Zku"ební aktivity tomu bu-
dou uzp(sobeny. 

Vlastní cestou
Letos na ja$e si je"t! Zku"ební centrum 
dop$eje roz"í$ení kolejov%ch kapacit tak, 
aby dokázalo pojmout více jednotek a vo-
zidel. Pro tento ú#el byl zpracován pro-
jekt, za$azen do investi#ního plánu 
a schválen. Nové koleje ponesou #íselné 
ozna#ení 91 a 92 a ka'dá nabídne u'itnou 
délku 250 metr(. Ve fázi dodání je i nová 
kolejová váha, kterou VUZ instaluje 
do haly HPZ 1. Roz"í$í se tak dal"í portfo-
lio slu'eb. Vá'ení vozidel má na starosti 
ji' zmín!ná Zku"ební laborato$. 

Aby byl odpovídající i p$íjezd do areálu 
ZC Velim, odkoupil VUZ p$ilehlou silnici 
a plánuje ji kompletn! zrekonstruovat. 
Sou#ástí investice bude i nové osv!tlení, 
chodník a kone#n! napojení Zku"ebního 
centra na obecní vodovodní $ad a p$ive-
dení pitné vody do ZC Velim. !

Co také stojí za úspěchy
●  Zákazníkům nabízí široké 

portfolio služeb, v mnoha technic-
kých parametrech a službách 
nemá konkurenci

●  Přidanou hodnotou je reprofilace, 
vážení vozidel, zajištění oprav, 
přeprav, nakládání a pronájem  
zátěže atd.

●  Samozřejmostí je maximální úsilí, 
které vede ke splnění požadavků 
všech zákazníků

mo'nosti pevnostních zkou"ek 
komponent( v na"em Dynamic-
kém zku"ebním stavu a testy vo-
zidel na"í akreditovanou Zku-
"ební laborato$í.  Pokud se 
zákazník rozhodne pro tyto nabí-
zené zku"ební aktivity, má u nás 
ur#ité priority.“   

P$eklenout t!'ké období pomohly mi-
mo jiné i organiza#ní zm!ny. Útvar zku-
"ebnictví má samostatné obchodní odd!-
lení nebo odd!lení nákupu, které 
procesuje v"echny opravy a investice pro 
Zku"ební centrum, vyjma IT. Od Nového 
roku se v centru komplexn! stará o zákaz-
níky nové odd!lení zákaznick%ch slu'eb. 

Nová zařízení pro zákazníky
Ale vra*me se k investicím. Velk%m p$í-
nosem pro VUZ a jeho zákazníky bylo po-
$ízení nového indikátoru ploch%ch kol 
(IPK). P(vodní p$ístroj omezen! fungoval 
osm let, tak'e nepokr%val pln! po'adav-
ky VUZ ani jeho zákazník(. Je"t! loni 
prob!hl zku"ební provoz a nyní je u' 
v b!'ném provozu. Nov% IPK svou funkcí, 
díky zji"t!ní dvou p$ípad( po"kození 
jízdní plochy, u"et$í pom!rn! velké fi-
nan#ní prost$edky, které by jinak musely 
b%t vynalo'eny na brou"ení kolejí a záro-
ve+ by byly omezeny slu'by zákazník(m.  

Indikátor plochých kol

Nové sociální zázemí a odpočinkové místnosti

Nové kanceláře akreditované zkušební laboratoře


