
Správa železnic po-
staví novou budovu 
železničního nádraží 

v pražském Veleslavíně 
podle návrhu architektů 
Dalibora Hlaváčka a Zuzany 
Kučerové ze studia Idhea 
architekti. Stavba stanice 
by měla začít v roce 2024. 
Nádraží bude součástí při-
pravované trati na pražské 
letiště.

„Vítězný návrh účelně 
řeší železnici s návazností 
na metro i další přímé vazby 
na okolí. Vybrané prvky na-
víc použijeme jako jednotící 
design v dalších stanicích 
a zastávkách trati Praha –
Kladno,“ uvedl generální 
ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Část stanice bude na mís-
tě současného autobuso-
vého nádraží. Místo něj 
budou v blízkosti stanice 
zastávky. SŽDC předpoklá-
dá, že po vzniku trati se 
cestující směřující na letiště 
přesunou z autobusů právě 
do vlaků, autobusové nádra-
ží v současném rozsahu by 
tak už nemělo být potřebné.

Stanice bude součástí že-
leznice, která spojí centrum 
Prahy s Letištěm Václava 
Havla v Praze. Příprava tratě 
je rozdělena do několika 
úseků, v současnosti se za-
tím pracuje pouze na úseku, 
který povede po Negrelliho 
viaduktu. Kompletní úprava 
jednokolejné a neelektrizo-
vané trati do Kladna s od-
bočkou na pražské letiště by 
podle odhadu SŽDC měla 
vyjít na zhruba 31 miliard 
korun. /čtk/

Daniel NOVÁK

Automobilový start-up Carva-
go a přepravní společnost Ge-
fco vybudovaly v průmyslové 
zóně Ovčáry u Kolína vedle 
automobilky TPCA středis-
ko, které prověřuje kvalitu 
dovážených ojetých vozidel. 
Pilotní projekt TechYard se 
má stát odrazovým můstkem 
ke stejným technologickým 
areálům v Německu, Polsku 
a na Slovensku. 

„Prodej ojetých aut s garan-
tovanou kvalitou je jedním 
z oborů budoucnosti,“ řekl 
Aleksander Raczynski, šéf 
společnosti Gefco v Česku 
a na Slovensku.

Testovací centrum vzniklo 
v areálu, který má Gefco v Ov-
čárech kvůli spolupráci s au-
tomobilkou TPCA. TechYard 
kromě mechanických kontrol 
zajišťuje i testování řídicích 
jednotek, digitální kontrolu 
laku nebo měření emisí. 
Společnost Carvago, která 
bazarům a dealerům zajišťuje 
ojeté vozy z celé Evropy, do pi-
lotního projektu investovala 
miliony korun, hlavně do soft-
waru a technologií. 

Projekt testování
ojetých aut míří 
do Evropy

„Z hlediska logistiky je 
projekt téměř hodinářskou 
prací. Jsou to individuální 
přepravy, které je kvůli 
optimalizaci nákladů třeba 
uskutečnit jako doklád-
ku k běžným logistickým 
tokům. Jen tak může být 
projekt ekonomicky konku-
renceschopný,“ poznamenal 
ředitel divize hotových vozů 
Gefco Miloš Mrázek. 

Skupina EAG zastřešu-
jící Carvago se zaměřuje 
na investice do inovativních 
projektů v byznysu s auto-
mobily. Polovina EAG patří 
investiční společnosti Porti-
va. O druhou se dělí hlavně 
bývalý vrcholový manažer 
Volkswagenu Kranát a zakla-
datel e-shopu Košík.cz Jakub 
Šulta. Pět procent drží též 
podnikatel Petr Kratochvíl.

„Naším cílem je vybu-
dovat síť center TechYard 
v dalších evropských státech 
a postupně zajišťovat 
nejpřísnější kontrolu všech 
vozů. Carvago není jen lo-
kálním start-upem, chceme 
vybudovat ojedinělé on-line 
transparentní prostředí pro 
prodej automobilů napříč 
kontinentem,“ dodal Kranát. 

„Technický stav je nejdůle-
žitější parametr při nákupu 
ojetého vozu. Stáčení kilome-
trů či jiné podvody mohou 
být jedním z důvodů, proč 
zákazníci prodejcům mnohdy 
nedůvěřují,“ uvedl Jan Kranát, 
spolumajitel skupiny EAG, 
do níž Carvago patří. 

Start-up staví byznys 
na analýze velkých dat 
a nepřetržitém monitoringu 
evropského trhu s ojetinami. 
Pokud narazí na vůz, který 
nějaký tuzemský velkood-
běratel poptává, ve spolu-
práci se společností Gefco 
následuje převoz do Česka 
a prověrka v centru TechY-
ard. 
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31
miliard korun 

má podle správy 
železnic stát celá 

výstavba trati.

Start-up Carvago 
staví byznys 
na analýze velkých 
dat a nepřetržitém 
monitoringu 
evropského trhu 
s ojetinami. 
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První stanice trati 
na letiště Ruzyně 
má svou podobu

BUDOUCÍ INTERIÉR. Stavba stanice na Veleslavíně podle 

návrhu architektonického studia Idhea architekti by měla začít 

v roce 2024.
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