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Představení inovační firmy CZ LoKo, a.s.
Ing. Bedřich Bulička, MBA/č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112

Česká společnost CZ LOKO, a.s., patří k nejvýznamnějším podnikům středoevropského želez-
ničního strojírenství. Výrobě a opravám se věnuje více než 160 let. S využitím po generace 
předávaných zkušeností a znalostí vyvíjí a vyrábí nové lokomotivy, modernizuje kolejová 
vozidla a opravuje hnací i speciální vozidla.

Rozvoj společnosti je postaven na třech strategic-
kých inovačních pilířích. Jedná se o inovaci pro-
duktů, inovaci procesů a technologické inovace.
Inovace produktů je založena na vlastním výzkumu 
a vývoji, který vychází z marketingových analýz, 
tedy potřeb zákazníků. Samotný vývoj produktů 
je realizován pomocí plánu technického rozvoje.  
Velký zlom ve VaV nastal v roce 2005, kdy společnost 
zahájila s podporou MPO tříletý projekt z programu 
Impuls pod označením FI-IM2/061 „modernizace 
lokomotiv řady 774.7“.  Na vývoji prototypu spolu-
pracovali odborníci i z Dopravní fakulty Jana Pernera 
Univerzity Pardubice.  Tehdejším záměrem bylo do 
pěti let zahájit dodávky těchto lokomotiv na trhy 
bývalých států Sovětského svazu, kde společnost 
chtěla navázat na tradici ČKD. Do současné doby 
společnost zrealizovala řadu dalších vývojových 
projektů se zaměřením na další typy lokomotiv 

nebo jejich konstrukční celky. Tyto celky (pakety) 
lze samostatně exportovat společně s technickou 
podporou a dílčí technologickou dodávkou, po-
něvadž se montáž lokomotiv realizuje u partnera. 
I další výzkum a vývoj pokračuje ve spolupráci s vý-
zkumnými organizacemi. Největší spolupráce se 
dále rozvíjí s Univerzitou Pardubice, což lze i doložit 
společným výzkumem a vývojem nadřazeného 
řízení lokomotiv. Výsledky tohoto vývoje získaly od 

Sdružení pro zahraniční investice (AFI), Americké 
obchodní komory v ČR (AmCham) a Technologické 
agentury ČR ocenění Nejlepší spolupráce roku 
mezi firmami a výzkumnou sférou za rok 2013. 
Akciová společnost CZ LOKO prodala východoev-
ropským zákazníkům už 150 paketů lokomotiv. Tedy 
kompaktních modulů, z nichž se pak na připravené 
podvozky a hlavní rám montují samotné lokomo-
tivy. Tento způsob umožňuje nejen dodávat zcela 
nové lokomotivy, ale modernizovat i ty staré či starší. 
I když je náročnější na logistiku i organizaci práce, 
tedy neustálou inovaci procesů, představuje cestu, 
jak vyvážet technicky vyspělá a sofistikovaná drážní 
vozidla. Inovací výrobní základny si také společnost 
udržuje náskok před konkurencí.
Inovace tvoří nedílnou součást aktiv společnosti.  
Lze to nejlépe doložit podílem obratu z prodeje 
výrobků, které vznikly na základě vlastního výzkumu 
a vývoje. Tento podíl je na zahraničních trzích pod-
statně vyšší než na českém trhu a má růstový trend. 
Společnost v roce 2013 získala několik významných 
odborných ocenění. V anketě Českých sto nej-
lepších se umístila na 37. místě a proti roku 2012 
si tak polepšila o osm míst. ■

Projekt „Nové vzdělávací moduly pro řízení 
inovací a VaV v průmyslových firmách“ 
(http://acinnovation.cz/pilotni-overeni/) je 
úspěšným edukativním nástrojem zaměřeným 
na transfer technologií a inovační rozvoj. Na 
jeho přípravě úzce spolupracovaly firmy, vysoké 
školy a výzkumně-vývojové instituce.


