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D C E Ř I N É  S P O L E Č N O S T I

Na!konci lo"ského roku roz#í$il t%m V%zkumného Ústavu &elezni'ního Jaroslav Brabec. Zastává novou pozici 
development mana(era. Na!starosti má rozvoj a!dal#í zlep#ování firmy. V!t)chto dnech dojednává dodávku 
systému $ízení dokument* a!systému Digitální dvoj'e. Co to znamená? Kopii reáln%ch provoz*. Ve!VUZ 
s!p$íchodem Jaroslava Brabce za'íná nikoliv revoluce, ale v%znamná evoluce. 

VUZ zacílil na!dal#í rozvoj spole'nosti

Josef Holek  |  Foto: Michal Málek a!archiv J. Brabce

V!zkumn! Ústav "elezni#ní hodlá dál 
zkvalit$ovat slu%by zákazník&m 

tak, aby m'l navrch p(ed rostoucí kon-
kurencí, zv!)il zisk a v&bec pov'domí 
o kvalitní spole#nosti. Pomoci by tomu 
m'la i nedávno z(ízená funkce develop-
ment mana%era. Ten má za úkol VUZ 
je)t' více – obrazn' (e#eno – rozh!bat, 
zlep)it jeho vnit(ní fungování a zefek-
tivnit procesy. S managementem ji% (a-
du projekt& (e)í. 

Jaroslav Brabec má %eleznici v krvi. 
D'de#ek pro *SD pracoval dlouhá léta, 
str!c slou%il na lokomotivách v)ech 

trakcí. A mladého Jaroslava to v mládí 
také táhlo k technice. Nejd(íve se vyu#il 
instalatérem ve smíchovské Tat(e. Poté 
si dod'lal p(i zam'stnání pr&myslovku 
a po maturit' nastoupil na Strojní fakul-
tu *VUT, kde vystudoval technologii. 
Studoval také na strojní fakult' dánské 
technické univerzity. Diplomovou práci 
psal na téma Sva(ování laser hybridem 
kolejov!ch vozidel ve firm' Siemens. Ne-
jen to mu pak otev(elo dve(e práv' do  
Siemensu, kde dokon#il postgraduální 
studium svá(e#ského in%en!ra. Odtud 
se vypracoval na )éfa svá(e#ské )koly 
a defektoskopie. „Spolupracoval jsem 
ve zli#ínské pobo#ce Siemensu na projek-

tech pro ÖBB, Izraelské dráhy, SBB, *D 
a dal)í,“ podot!ká Jaroslav Brabec. 

Do kanceláře jen občas
Po uzav(ení pra%ské fabriky od fochu ne-
ode)el, zakotvil ve firm' Schäfer-Menk. 
Op't se stal svá(ecím in%en!rem a m'l 
na starosti v!robu v)emo%n!ch kon-
struk#ních celk&. Nap(íklad podvozk& 
autoje(áb&, v!lo%ník& pro ob(í je(áby 
anebo komponent pro kolejová vozidla. 
Ze svá(ecího in%en!ra ale postupoval v!-
)e. Ve spole#nosti se stal postupn' ma-
na%erem jakosti, mana%erem kvality, 
hlavním svá(e#sk!m in%en!rem. V sou-
#asné dob' dokon#uje doktorské studium 
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Řekli o Jaroslavu Brabcovi

Martin Bělčík

generální ředitel VUZ

Jaroslav Brabec je typ 
kolegy, který je nabitý 

obrovskou energií, nebojí se pojme-
novat věci, tak jak jsou, a současně 
týmově pracovat na zlepšení.

Miloš Klofanda
provozní ředitel  
zkušebnictví VUZ

Pan Brabec nastoupil 
do  VUZ ve druhém po-

loletí loňského roku.  Předtím působil  
ve vedoucích funkcích výrobních podni-
ků se zahraniční účastí se specifickým 
zaměřením.  Pro  útvar zkušebnictví 
VUZ je od něho požadováno zavedení 
standardizace, která je běžnou věcí 
v zahraničních firmách. V této oblasti 
vidím  jeho velký přínos pro VUZ. 

Jiří Soukup
vedoucí dynamického 
zkušebního stavu VUZ

Jaroslava Brabce jsem 
poznal jako člověka, 

který není jen odborníkem vzhledem 
ke svařovaným konstrukcím a sva-
rům obecně, ale dokáže si i ušpinit 
ruce. Pokud může a ví, vždy poradí.

na strojní fakult' UJEP v oblasti mate-
riálového in%en!rství. 

Jaroslav Brabec není typick! #lov'k 
z kancelá(e. Naopak. Najdete ho spí)e 

ve v!robní hale. „Projekty, které (ídím, 
jsou v%dy t!mové. Spolupracuji s kole-

gy, kte(í s nimi mají co do#in'ní. 
V%dy jde o t!movou práci.V celém 
t!mu musí b!t zejména ochota spo-
lupracovat uvnit( i vn' t!mu,“ kon-
statuje s tím, %e jeho problematika 

úzce souvisí s obchodem. „Spolupra-
cuji na zakázkách i produktov!ch lis-

tech. S kolegy (e)íme, kam se posu-
nout, ptáme se zákazník& 

na spokojenost a podobn'.“

Digitalizace
Mana%erské i praktické zku)enos-
ti a dovednosti nyní p(etavuje 

práv' ve VUZ, kde má na starosti 
rozvoj firmy. A by+ je na pozici jen 

pár m'síc&, dokázal, %e se nebojí 
slo%it!ch v!zev, které pot(ebují zlep)o-

vání v)ech proces&. Po nástupu do spo-
le#nosti byl ustanoven do role projekto-
vého mana%era systému DMS 
(Document Management System, sys-
tém (ízení dokument&). „Jsme ve v!b'-
rové fázi dodavatele. Cílem je zefektivnit 
správu a (ízení dokument& ve v)ech 
st(ediscích VUZ,“ p(ipomíná základní 
cíl projektu. Chce zlep)ení fungování ar-
chivace, pr&tok dokument& i jednodu-
chou práci s nimi. 

Postupn! rozvoj digitalizace s sebou 
nese i dal)í projekt – Digitální dvoj#e. 
P(edstavte si p(esnou, elektronickou ko-
pii pracovi)t'. V p(ípad' VUZ se jedná 
o halu Dynamického zku)ebního stavu 
(DZS) v areálu Zku)ebního centra Velim 
(ZC). „Pomocí po#íta#ového systému bu-
deme plánovat kapacity a zaji)+ovat 
efektivitu práce lidí. Sní%íme tím nap(í-
klad chybovost p(i realizaci zakázek 
a zv!)íme bezpe#nost. Cílem je hlavn' 
zv!)it produktivitu pracovi)t'. V)e si to-
ti% p(ipravíme virtuáln' a poté trojroz-

m'rn' implementujeme do reality,“ po-
pisuje Jaroslav Brabec základní smysl. 

Zlepšování, zlepšování  
a zase zlepšování
Digitální dvoj#e chce spole#nost vyu%ít 
i pro (ízení kapacity na koleji)ti v rámci 
ZC Velim. Tentokrát má zrychlit p(istavo-
vání testovan!ch vozidel pro zákazníky. 
VUZ by to m'lo p(inést zefektivn'ní prá-
ce, sní%ení náklad& na energie a p(ípravu 
techniky ve chvíli, kdy ji zákazník pot(e-
buje. V neposlední (ad' by se m'lo p(ed-
cházet slo%it!m p(emis+ováním vozidel 
v rámci omezené kapacity koleji)t' a sou-
#asn' preventivn' sni%ovat nehodovost.

Ve spolupráci s vedením spole#nosti u% 
Jaroslav Brabec uvedl do %ivota systém 
distribuce úkol& pro vedoucí st(edisek. 
Postupn' ho v)ak chce roz)í(it do celé 
firmy. ,ídí se p(itom ak#ním plánem, 
cyklem PDCA (Plan – Do – Check – Act , 
tj. Deming&v zlep)ující cyklus: naplánuj 
– prove- – ov'( – jednej). Zam'stnanec 
nese odpov'dnost za úsp')né dokon#ení 
úkolu. Pracovník je odpov'dn! za sebe-
kontrolu pln'ní a prezentuje spln'ní úko-
lu. V rámci PDCA sám si úkoly zapisuje, 
aktualizuje a sám úkoly ukon#uje. Nad(í-
zen! pouze monitoruje pln'ní a reaguje 
na p(ípadné po%adavky. Cíl je propojit od-
pov'dnost s konkrétními pozicemi, do-
kon#ovat úkoly ov'(iteln!m zp&sobem 
a sní%it operativu.

Dal)ím projektem, kter! byl zahájen 
loni, je m'(ení uhlíkové stopy a sni%ová-
ní CO2. VUZ se tak hodlá stát odpov'dnou 
firmou nejenom pro hospoda(ení s odpa-
dy nebo ropn!mi látkami, ale i v oblasti 
nákupu energií a jejich spot(eby.

Bezpečnost a standardizace
Dal)í oblastí development mana%era je 
spole#n' s vedoucími zam'stnanci najít 
mo%nosti zlep)ování na jednotliv!ch 
pracovi)tích spole#nosti. Zjednodu)en' 
(e#eno jde o vylep)ování pracovi)+ tak, 
aby nap(íklad ve)keré procesy anebo 
oby#ejné vyu%ívání pracovních pom&cek 
m'ly jasn! (ád. Jde o projekt standardi-
zace 5S a TPM (Total Productive Mainte-
nance), co% jsou prvky z prost(edí v!roby 
automobil&. „V 5S t(ídíme, srovnáváme, 
uklízíme, standardizujeme a pak audi-
tujeme a zlep)ujeme. 5S metodika slou%í 
k zaji)t'ní standardu pracovi)t', zv!)e-
ní produktivity, zv!)ení kvality a p(ede-
v)ím zv!)ením bezpe#nosti práce. TPM 

slou%í ke zv!)ení hospodárnosti a p(ed-
cházení poruchovosti stroj& a za(ízení, 
tzn. k preventivní údr%b'. Touto metodi-
kou se nap(íklad sna%íme sní%it poru-
chovost stroj& tak, aby je nebylo nutné 
neustále opravovat. P(ená)íme více od-
pov'dnosti na zam'stnance, na obslu-
hu. Je to potom i úkol pro na)e odd'lení 
údr%by a pro externí firmy, které budou 
preventivní pé#i té% zaji)+ovat.“ Ve)keré 
d'ní má sv&j hlub)í smysl a moderní fir-
my se bez t'chto prvk& (ízení neobejdou. 
T(i #tvrtiny zákazník& VUZ jsou zahra-
ni#ní spole#nosti, které jsou v t'chto 
metodikách zvyklé pracovat. 

A jak vypadá #asová osa dal)ího rozvoje 
VUZ? Ambicí je, %e DMS by m'l b!t funk#-
ní v roce 2021. Práce na v!voji Digitálních 
dvoj#at je op't zále%itostí zhruba jednoho 
roku. Ve VUZ máme ambici, %e pokud se 
systémy úsp')n' rozjedou, nabídnou zís-
kané zku)enosti k vyu%ití v rámci Skupiny 
*D. „Spolupracuji i s development mana-
%erem *D. P(edáváme si informace o pro-
jektech, t!kajících se nap(íklad 3D tisku 
díl& v oblasti kolejov!ch vozidel,“ uzavírá 
Jaroslav Brabec. !


