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Čestným prezidentem spolku Zelená 
železnice je Václav Nebeský 

Václav Nebeský se stal čestným prezidentem spolku Zelená železnice. Jeho nominaci 

schválila valná hromada spolku dne 27. dubna 2022. Václav Nebeský byl doposud 

členem předsednictva spolku, na tomto postu ho vystřídal Jiří Ješeta z Českých drah.  

V roli čestného prezidenta se Václav Nebeský zapojí do naplňování cíle spolku, kterým 

je koordinovaný rozvoj bezemisní železniční dopravy tak, aby zajistila obyvatelstvu 

i hospodářství České republiky kvalitní mobilitu a zároveň, aby investice do vývoje, výroby 

vozidel, ale také do budování související infrastruktury byly efektivní a pro dopravce 

i objednatele finančně dostupné. Spolek prezentuje nesporné výhody železnice, a to nejen 

z hlediska bezpečnosti, ale také s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí a svou aktivní 

činností chce pomáhat rozvoji železniční dopravy v České republice.  

Informace o Václavu Nebeském  

Václav Nebeský má bohaté zkušenosti s řízením firem v oblasti dopravy a informatiky 

i se státní správou. Svou kariéru začínal ve skupině České dráhy, kde působil jak v samotných 

Českých drahách, tak v managementu dceřiných firem jako ČD - Telematika. Poté zastával 

manažerské funkce v CDT (následně RPP International), UniControls, VISEFI a XT-Card. 

Pracoval jako poradce a posléze i jako náměstek ministryně na Ministerstvu pro místní rozvoj 

České republiky. Byl členem Řídícího výboru Českých drah a členem Rady vlády pro 

informační společnost. V letech 2019 – 2020 se vrátil do Českých drah jako předseda 

představenstva a generální ředitel a ve vrcholovém managementu skupiny zůstal až do roku 

2022. Václav Nebeský je absolventem Střední průmyslové školy dopravní v Praze, vystudoval 

bakalářský obor dopravní management, marketing a logistika na Dopravní fakultě Jana 

Pernera Univerzity Pardubice a získal titul Corporate Master of Laws (LL.M.) na CEMI. 

Informace o spolku Zelená železnice 

Spolek Zelená železnice byl oficiálně založen 17. září 2021 (symbolicky – na Den Železnice). 

Jeho hlavním cílem je koordinovaný rozvoj bezemisní dopravy tak, aby investice do vývoje a 
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výroby vozidel, ale také do budování související infrastruktury byly efektivní a pro dopravce i 

objednatele finančně dostupné. Spolek chce být zároveň partnerem státu a regionálních 

samospráv při vytvoření potřebného legislativního rámce této významné změny v rámci 

Zelené Dohody pro Evropu. 

Řádnými členy spolku Zelená železnice jsou CZ LOKO, České dráhy, ČD Cargo, ČEPRO, 

Siemens Mobility ČR a Škoda Transportation. Přidruženými členy spolku Zelená železnice 

jsou ČEZ ESCO, GX CORPFIN a Vysoká škola logistiky v Přerově. 

 

Kontakt pro novináře: 

Spolek Zelená železnice 

Antonín Felber, telefon: +420 737 671 007 

E-mail: info@greenrail.cz  

WWW: https://greenrail.cz/ 

Sledujte naše novinky na Twitter: https://twitter.com/zelenazeleznice 

Nebo na LinkedIn https://www.linkedin.com/company/zelenazeleznice 
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