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Kilometr kolejí, !ty"i dny, sedm stovek vy-
stavovatel# ze v$ech kout# sv%ta, stovky 

kus# kolejové techniky a nepo!ítan% produkt# 
strojírenského pr#myslu. To jsou základní !ís-
la t"ináctého ro!níku presti&ního Mezinárod-
ního veletrhu &elezni!ní techniky Trako 2019. 
Nejv%t$ího polského veletrhu, kter' se koná 
v severopolském Gda(sku, se pon%kolikáté zú-
!astnil i V'zkumn' Ústav )elezni!ní (VUZ). 

Cílem akce bylo p"edev$ím navazování no-
v'ch kontakt# s potenciálními obchodními 
partnery a prezentace portfolia slu&eb, které 
m#&e dce"iná firma *esk'ch drah nabídnout. 
„V první "ad% prezentujeme na$e Zku$ební 
centrum Velim a jeho okruhy, kde, mimo ji-
né, specialisté Akreditované zku$ební labora-
to"e VUZ provádí hlukové a brzdové zkou$ky, 
testování sb%ra!# proud# a elektrick'ch !i na-
pájecích systém#. Dále prezentujeme Dyna-
mick' zku$ební stav, kter' je rovn%& sou!ástí 
laborato"e. Zde se nap"íklad provádí zkou$ky 
rám# podvozk#, kol a náprav,“ vysv%tlil Miro-
slav Vozdeck' z obchodního odd%lení.  
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V%t$ina náv$t%vník# VUZ pochopiteln% dob"e 
znala, nicmén% doptávali se na novinky 
ve slu&bách, zajímali se i o konkrétní kolejová 
vozidla, která spole!nost na okruhu testuje. 
„Jde o !asté dotazy. V$e pe!liv% vysv%tlíme, 
p"edáme zevrubné informa!ní materiály, p"e-
dáme si kontakty a m#&eme za!ít jednat. *as-
to se stane, &e se z náv$t%vy vyklube zajímav' 
obchod,“ doplnil Tomá$ Vychodil, vedoucí ob-
chodního odd%lení a business developmentu. 
„Nakonec budeme jednat o zakázce na schva-

Polsk! Gda"sk má za#sebou nejv$t%í 
veletrh &elezni'ní techniky v#zemi 
– Trako 2019. Mezi vystavovateli 
nechyb$l ani V!zkumn! Ústav 
(elezni'ní (VUZ), dce)iná spole'nost 
*esk!ch drah. Na#akci nep)edstavil jen 
své %iroké portfolio slu&eb, zástupci 
spole'nosti vyu&ili 'as i#k#jednání 
s#obchodními partnery.  

VUZ na#Traku 2019:  
Poláci projevili zájem o!testování

lování vozidel polského v'robce,“ potvrdil Petr 
Chlum, vedoucí Zku$ební laborato"e VUZ. 

Specialisté z VUZ se p"ijeli podívat i na no-
vinky v'robc#. „Z vystaven'ch novinek byla 
ur!it% velmi zajímavá jednotka Newag Im-
puls 2 ve dvouzdrojovém provedení, která díky 
dieselov'm agregát#m umo&(uje i obsluhu 
vedlej$ích tratí bez elektrizace. Zaujala nás 
rovn%& lokomotiva Dragon 2 pro PKP Cargo 
v jednosystémovém provedení. V'robce plánu-
je i dvousystémové, o jeho& zkou$ky a schvalo-
vání v *R projevil zájem,“ informoval vedoucí 
Zku$ební laborato"e VUZ Petr Chlum. 

�Ú»Ý�®��� Innotransu
Na Traku bylo mo&né, krom% domlouvání ob-
chodních kontrakt#, zajít na diskusní fóra, 
kde si producenti techniky vym%(ovali zku-
$enosti p"i v'voji technologií kolejov'ch vozi-
del a hledání dal$ích inovativních "e$ení pro 
infrastrukturu !i systémy "ízení dopravy. 
„N%kte"í na$i kolegové t%chto mo&ností vyu-
&ili. Ji& nyní se p"ipravujeme na nejv%t$í ev-
ropsk' veletrh Innotrans 2020 v Berlín%, kde 
budeme takté& vystavovat,“ uzav"ela Barbora 
Pot#!ková, vedoucí kancelá"e generálního 
"editele VUZ. !


