






















ČESKÝ ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSL
• 200letá TRADICE železničního průmyslu 
• EXPORT tvořící téměř 60% celkového obratu 

• Tvorba PRACOVNÍCH MÍST: 20.000 zaměstnanců a 30.000 u 

subdodavatelů 
• INVESTICE do vlastních PRODUKTŮ a nových TECHNOLOGIÍ 
• KONKURENCESCHOPNÉ výrobní odvětví



  
Asociace podniků českého železničního průmyslu



Sdělovací, zabezpečovací a                        informační 
technika  

• Vývoj a výroba zabezpečovací, 
telekomunikační, informační a automatizační 
techniky. 

• Implementace ETCS.  
• Modernizace železničních koridorů včetně 

modernizace a rekonstrukce jednotlivých 
železničních tratí a přejezdů. 

• Instalace zabezpečovacích zařízení, zavádění 
systémů automatického vedení metra. 

• Dodávka a činnost v řadě zemí: Slovensko, 
Litva, Bělorusko, Polsko, Srbsko, Černá Hora, 
Bosna a Hercegovina, Makedonie, Chorvatsko, 
Řecko, Turecko, Bulharsko, Malajsie, 
Ázerbájdžán či Gruzie. 





• Výroba kolejnic vysoké kvality pro 
budování a modernizaci železniční 
infrastruktury ve více než 60 zemích 
všech světadílů. 

• Výroba širokopatních kolejnic, které se 
používají pro stavbu vysokorychlostních 
železničních tratí, válcující se do délky 
75 m. 

• V roce 2015 se prodalo 976 tisíc tun 
válcovaného drátu . Při průměru 5,5 
mm by tento drát spojil 13x Zemi s 
Měsícem.

Infrastruktura  



Železniční kolejová vozidla  
kompletní vývoj, výroba a dodávky  

• Tlako-těsné vlakové soupravy pro DB určené na 
provoz na vysokorychlostních tratích. 

• Elektrické jednotky pro Slovensko, Lotyšsko, Litvu, 
Ukrajinu, ČR. 

• Tramvaje do několik desítek měst v řadě zemí 
například pro Německo, Finsko, Polsko, Maďarsko, 
Turecko, Lotyšsko, USA, Itálie, Slovensko, Česko. 

• Soupravy metra pro města Petrohrad a Varšavu. 
• Dieselové lokomotivy do řady zemí.  
• Trolejbusy v Evropských zemích i ve                        

světě např. Rumunsko, Bulharsko,                              
Itálie, Maďarsko, Lotyško, Slovensko. 



Výroba komponentů a dílů



• Železnice je nejméně znečišťujícím 
prostředkem veřejné dopravy, na celkovém 
znečištění z dopravy se podílí 0,5% emisí CO2. 

ZELENÁ DOHODA PRO EVROPU  
BEZ-EMISNÍ ŽELEZNICE

                                                               Dekarbonizace dopravy 
závisí právě na zvýšení podílu kolejových vozidel a                         

bez emisních vozidel na trhu dopravy.

• V protikladu stále rostoucími emisemi 
z dopravy, emise železničního sektoru se 
v posledních třech desetiletích významně 
snížily a tento trend pokračuje i nadále. 

▪ Železniční kolejová vozidla na elektrický pohon jsou v ČR bezemisní více než 100 let 
(trať Tábor – Bechyně zprovozněna v roce 1903). 

▪ Tramvaje jsou bez emisní vozidla v ČR již více než 129 let (od roku 1891) 
▪ Trolejbus je bez emisní kolové vozidlo v ČR již více než 84 let (od roku 1936)



ACRI 
 ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU 

Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8 

www.acri.cz


