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D C E Ř I N É  S P O L E Č N O S T I

V!zkumn! Ústav "elezni#ní (VUZ) 
a$jeho Zku%ební laborato& si 
zakládají na$absolutní nestrannosti, 
profesionalit' a$vynikající kvalit' 
zkou%ek. Zku%ební laborato& se 
hodlá roz%í&it a$zlep%it v$oblasti 
portfolia zkou%ek a$kapacity 
a$p&ilákat do$firmy dal%í %pi#kové 
experty. Chce nap&íklad investovat 
i$do$nové mobilní laborato&e. 

Zku%ební laborato& VUZ 
vykro!ila mimo ZC Velim

Josef Holek  |  Foto: archiv VUZ

Zku!ební laborato" VUZ je mo#né si 
p"edstavit jako místnost s bíl$mi 

kachli%kami p"epln&nou po%íta%i, mo-
nitory anebo vodi%i. Ale to by byla jenom 
zanedbatelná %ást. Odborníci vedení 
"editelem Zku!ební laborato"e Petrem 
Chlumem by vysv&tlili, #e jejich laborato-
"í je v podstat& ka#dé stanovi!t& vozidel. 

Na za%átku leto!ního roku byla vy-
tvo"ena trojice odborn$ch odd&lení, re-
spektive odd&lení elektrotechnick$ch 
zkou!ek, mechanick$ch zkou!ek a pev-
nostních a únavov$ch zkou!ek. V plánu 
je i zám&r odd&lení technologie m&"ení. 
„V odd&lení elektrotechnick$ch zkou-
!ek pracují dva odborné t$my. Jeden "e!í 
zkou!ky trak%ní, energetické a zkou!ky 
sb&ra%' a druh$ se zab$vá náro%nou dis-
ciplínou elektromagnetické kompatibi-
lity vozidel,“ p"edstavil Petr Chlum %ást 
„laborky“. 

Odd&lení mechanick$ch zkou!ek má 
za úkol pracovat na zkou!kách z kategorie 
brzdov$ch, chodov$ch a hygienick$ch. 
„Pracují tu t"i t$my odborník'. Dal!í or-
ganiza%ní slo#ka, odd&lení pevnostních 
a únavov$ch zkou!ek, zahrnuje Dyna-
mick$ zku!ební stav (DZS), kde se testují 
komponenty kolejov$ch vozidel jako pod-
vozky, kola, nápravy, nárazníky a dal!í,“ 
vysv&tlil Petr Chlum. 

P"ipravované odd&lení technologie bu-
de zaji!(ovat m&"icí techniku a obslu#n$ 
personál. V budoucnu by tu m&li p'so-
bit zku!ební technici, kte"í zajistí pod-

A nejenom to, jsou jím také m&"ení v teré-
nu %i zkou!ky p"ímo v závodech v$robce. 
Nap"íklad v Turecku. Aktuální novinkou 
je v!ak její zm&n&ná organiza%ní struk-
tura. Tímto krokem VUZ reaguje na to, 
#e má v plánu toto !pi%kové pracovi!t& 
rozvíjet po stránce p'sobnosti i kapacity. 
VUZ nabízí zákazník'm v#dy pot"ebnou 
maximální odbornost a kapacitu a je 
po právu zku!ebnou první volby. Novinky 
mají za úkol tento trend potvrdit. 
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Čím se laboratoř zabývá 
Zkušební laboratoř VUZ lze nalézt v seznamu akredito-
vaných laboratoří u ČIA pod číslem 1462. Kromě toho 
svým zákazníkům nabízí více než čtyřicet zkoušek. Při-
nášíme ty hlavní. 

 ● Zkoušky jízdních vlastností: zjištění bezpečnosti 
proti vykolejení, chodových vlastností kolejových 
vozidel a namáhání jízdní dráhy. 

 ● Trakčně energetické zkoušky: zjištění trakčních cha-
rakteristik a charakteristik dynamické brzdy hnacích 
kolejových vozidel, měření jízdního odporu, měření 
energetických parametrů a oteplovací zkoušky. 

 ● Brzdové zkoušky: stacionární a jízdní zkoušky 
pneu matické brzdy, zkoušky součinnosti jednotli-
vých druhů brzd a zkoušky protismykového zařízení 
kolejových vozidel. 

 ● Hygienické zkoušky: měření akustických paramet-
rů (hluku), osvětlení, dveří, klimatizace a vytápění 
a vibrací působících na člověka. 

 ● Elektrotechnické zkoušky – silnoproud: zkoušky 
elektrických a napájecích systémů kolejových vozi-
del, pantografů a rozvodného systému elektrifiko-
vaných tratí. 

 ● Elektrotechnické zkoušky – slaboproud: elektrické 
zkoušky a zkoušky vlivu prostředí pro sdělovací a za-
bezpečovací zařízení a zkoušky elektromagnetické 
kompatibility (EMC) drážních vozidel.

 ● Pevnostní a únavové zkoušky – pevnostní zkoušky 
rámu podvozku, pevnostní zkoušky kol, únavové 
zkoušky náprav, termomechanické zkoušky kol, 
zkoušky šroubovek a nárazníků, pevnostní zkoušky 
svárů kolejnic, defektoskopické zkoušky. Tyto zkouš-
ky jsou prováděné výhradně na dynamickém zku-
šebním stavu.

Zkušební laboratoř VUZ je schopna zákazníkovi nabíd-
nout nejen zkoušky železničních vozidel, ale v rámci 
statutu pověřené právnické osoby také poradenský 
servis a podporu při schvalování vozidel v České repub-
lice a na Slovensku. Pro vozidla drah, která nespadají 
do IV. železničního balíčku, nabízíme vypracování zá-
věrečných stanovisek ke schválení typu vozidla přísluš-
ným národním úřadem. V rámci úzké spolupráce s Au-
torizovanou osobou dokáže laboratoř poskytnout 
komplexní servis při homologaci železničních vozidel.

poru v!em odd&lením tak, aby !pi%koví odborníci mohli pokr$t 
více pot"eb zákazník'. Dále odd&lení zajistí provád&ní predik-
tivní údr#by techniky a bude stát za jejím rozvojem. „Nejpr-
ve chceme techniky p"ijmout, zacvi%it v rámci odd&lení elek-
trotechnick$ch a mechanick$ch zkou!ek a teprve pak nechat 
vzniknout celé odd&lení,“ naplánoval Petr Chlum. V p"ípad& 
plánování a "ízení odd&lení klade d'raz na projektové "ízení 

a plánování kapacit jednotliv$ch pracovi!(.

Jasná vize pro laboratoř
A co dlouhodobá strategie Zku!ební labo-
rato"e? Ze strany vedení VUZ návrh rozvo-

je dostal jednozna%n& zelenou a podpo-
ru. Zm&na toti# navazuje na zku!enosti 
z roku 2020 a 2021, kdy na jedné stran& 
prudce narostla poptávka a na stran& 
druhé v!e zkomplikoval COVID. Cílem 
je nejen roz!í"it portfolio produkt', ale 
i teritorium zákazník'. Bez nástupu 

dal!ích specialist' nep'jde zrealizovat. 
Petr Chlum odhaduje, #e by se po%et m&l 

zv$!it a# na tém&" dvojnásobek. „Cílem je, 
aby ka#dá odbornost disponovala dv&ma a# 

t"emi t$my, které mohou provád&t stejné port-
folio zkou!ek, co# umo#ní soub&h více projekt' 

a zkrácení %asu jejich realizace,“ podotkl. „Chceme, aby ze-
jména zahrani%ní zákazníci nehledali pod zna%kou VUZ jen in-
frastrukturu Zku!ebního centra Velim, ale abychom pro n& by-
li jasnou volbou i jako zku!ebna. Kdy# to trochu p"e#enu, tak 
aby k nám mohli poslat vozidlo jen s nejnutn&j!ím personálem 
a o v!e ostatní bychom se postarali my.“

Krom& toho má VUZ jednozna%n$ cíl, a to roz!í"it i zkou!ky 
provád&né mimo Zku!ební centrum Velim, a( ji# p"ímo u zá-
kazník', na ve"ejn$ch tratích, anebo t"eba zkou!ky vozidel 
m&stsk$ch kolejov$ch systém' (nap"íklad tramvaje, metro), 
a to nejenom v )R, ale v celé Evrop&, p"ípadn& v Asii nebo  
Africe. „V rámci této ambice také hledáme p"íle#itosti v p"í-
buzn$ch oborech, kde se prolínají NDT zkou!ky nebo navazují-
cí %innosti,“ dodal Chlum.

K napln&ní vize by nap"íklad m&lo p"isp&t také po"ízení uni-
verzálního vozidla pro provád&ní vybran$ch zkou!ek, respek-
tive p"esun m&"icí techniky. „Máme zku!enosti s provád&ním 
zkou!ek v zahrani%í nap"íklad Slovensku, Polsku, Turecku ne-
bo i Pobaltí, tímto sm&rem se chceme vydat. Pot"ebujeme b$t 
mobilní nejenom na kolejích, a v podstat& v podobném mó-
du jako hasi%i, nebo zdravotníci. To znamená v p"esn& defino-
van$ch celcích mít k dispozici p"ístroje a dokumentaci, kterou 
budeme um&t p"emístit v krátkém %ase na místo, které je co 
nejblí#e zákazníkovi,“ nastínil Petr Chlum dal!í plány s tím, 
#e v plánu je i rozvoj portfolia zkou!ek.

Co se t$%e roz!í"ení portfolia zkou!ek, zmínil Petr Chlum 
m&"ení osv&tlení, zkou!ky dve"í, m&"ení srozumitelnosti roz-
hlasu, teplotechnické zkou!ky, a dále pak rozvoj zkou!ek kva-
zistatické bezpe%nosti proti vykolejení, nebo vliv elektromag-
netick$ch polí na osoby. 

Nejen železniční průmysl
VUZ a jeho Zku!ební laborato" pracuje i na strategii, která by 
m&la p"ipravit i rozvoj dal!ích zkou!ek, a to mimo obor #elez-
ni%ního pr'myslu. „Hovo"íme o autonomní mobilit&, ener-
getice, strojírenství nebo stavebnictví. Za tímto ú%elem ji# 
spolupracujeme s univerzitami, které by nám m&ly b$t nápo-
mocny p"i rozvoji nov$ch produkt',“ vyjmenoval na záv&r Petr 
Chlum dal!í nutné kroky k rozvoji. !


