
ELEKTRICKÉ 
LOKOMOTIVY



VYSOKÝ VÝKON
INTEROPERABILITA PRO EVROPSKÉ TRATĚ

VYSOKORYCHLOSTNÍ PROVOZ
NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Výroba lokomotiv ve firmě Škoda Transportation vychází 

z dlouhodobé tradice. První elektrická lokomotiva typu 1ELo 

byla vyrobena již v roce 1927. Od té doby bylo vyrobeno více než 

pět a půl tisíce elektrických lokomotiv. Lokomotivy byly a jsou 

určeny pro různé rozchody, napájecí systémy a rychlosti.

Nejmodernější lokomotivy typové platformy Emil Zátopek 

jsou určeny pro plynulý provoz na tratích železničních koridorů 

všech sousedních zemí České republiky a v Maďarsku. Díky 

Wmodulárnímu uspořádání elektrické části lze lokomotivu použít 

v režimu rozdílných napájecích systémů – 25 kV/50 Hz nebo 15 

kV/16,7 Hz se střídavým napětím, případně i se stejnosměrným 

napětím 3 kV. 

Lokomotivy typové platformy Emil Zátopek jsou také 

připraveny na využití jednotného evropského zabezpečovacího 

a kontrolního systému ECTS/ERMTS, umožňují hospodárné 

elektro-dynamické rekuperační brzdění. Díky své univerzálnosti 

jsou lokomotivy typové platformy Emil Zátopek schopné 

interoperability po celé Evropě.
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Nejvýkonnější tuzemská lokomotiva Emil Zátopek splňuje veškeré náročné 

technologické parametry i nejnovější evropské bezpečnostní předpisy TSI.  

Na přání zákazníka je lokomotivu možné vybavit například vnějším kamerovým 

systémem nebo čelními informačními tabulemi. 

Aerodynamický tvar čela hrubé stavby vozidla minimalizuje i při vysokých 

rychlostech hodnoty aerodynamického hluku a čelního odporu. Kabiny lokomotivy 

jsou tlakotěsné, k samozřejmostem patří systém topení, ventilace a klimatizace. 

Součástí řídicího systému je subsystém provozní, poruchové a servisní diagnostiky. 

Údaje z provozu lokomotivy jsou v reálném čase odesílány pomocí systému Datarail 

nebo MIP na centrální server k případnému dalšímu vyhodnocení. Lze samozřejmě 

využít i jiného diagnostického systému podle požadavků zákazníka.

Návrh a vývoj lokomotiv je přizpůsoben požadavkům zákazníka, který určuje 

finální podobu a provedení lokomotivy.

Při výrobě používáme osvědčené komponenty od renomovaných dodavatelů,  

které zajišťují vysokou kvalitu našich výrobků. 

Naše technické know-how vychází z dlouhodobých zkušeností s výrobou 

lokomotiv, moderního technického zázemí a kvalitních lidských zdrojů.

INOVACE 

TECHNICKÝ VÝVOJ
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RYCHLÍKOVÁ 
LOKOMOTIVA

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETR RYCHLÍKOVÁ LOKOMOTIVA

Uspořádání dvojkolí B'o B'o

Trvalý výkon 6 400 kW 

Rozchod 1 435 mm 

Průměr kol 1 250 mm / 1 170 mm 

Rozjezdová tažná síla 275 kN 

Trvalá tažná síla  220 kN

Hmotnost 88 t 

109E 109E2 109E3

Napájecí systémy
3 kv DC 

25 kV/50 Hz
15 kV/16,7 Hz

3 kv DC 
25 kV/50 Hz

15 kV/16,7 Hz
15 kV/16,7 Hz

Maximální rychlost 200 km/h 160 km/h 200 km/h

UNIVERZÁLNÍ 
LOKOMOTIVA

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETR UNIVERZÁLNÍ LOKOMOTIVA

Uspořádání dvojkolí B'o B'o 

Trvalý výkon 5 000 kW až 6 400 kW 

Rozchod 1 435 – 1 520 mm

Průměr kol 1 250 mm / 1 170 mm 

Rozjezdová tažná síla 300 – 350 kN

Trvalá tažná síla 250 kN až 310 kN

Hmotnost 85 t až 100 t

Maximální rychlost 160 km/h

Napájecí systémy

3 kv DC
1,5 kV 

25 kV/50 Hz
15 kV/16,7 Hz

3 kv DC 
25 kV/50 Hz 3 kV DC 25 kV/50 Hz

PŘI VÝROBĚ LOKOMOTIVY EMIL ZÁTOPEK BYLY 
POUŽITY I VLÁKNOVÉ KOMPOZITY PODOBNÉ TĚM, 
JAKÉ SLOUŽÍ U VOZŮ FORMULE 1.
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BEZPEČNOST 
A SPOLEHLIVOST 
Provedení kabiny odpovídá crashovým scénářům dle EN 15 227. 

Pro zvýšení vnitřní bezpečnosti obsluhujícího personálu se 

využívá systému, který zabezpečuje přístupnost do jednotlivých 

elektrických částí až po jejich bezpečném uzemnění.

Spolehlivost jednotlivých komponent je ověřena zátěžovými 

testy a vychází vždy z koncepce osvědčené v provozu. Jednotlivé 

komponenty trakčního pohonového řetězce jsou při něm optimálně 

zatěžovány takovým způsobem, aby se dosáhlo nejvyšší možné 

účinnosti a minimalizovala se spotřeba energie podle aktuálního 

provozního zatížení. 

VÝKON 
A EFEKTIVITA
Čtyřnápravový pohon činí z lokomotivy typové platformy Emil 

Zátopek jednu z nejvýkonnějších lokomotiv svého druhu na světě.

Další výhody reprezentuje vysoká efektivita vzhledem 

k celkovým provozním nákladům, vycházející z nízkých výdajů 

na životní cyklus vozidel (LCC – Life Cycle Cost). 

Hodnoty spotřeby elektrické energie jsou on-line přenášeny 

provozovateli z elektroměru. Naměřené hodnoty jsou ukládány 

i ve vozidle.

Uspořádání stanoviště strojvedoucího lze uzpůsobit podle 

požadavků zákazníka. Může být doplněno například o mycí 

kout, termobox, pohyblivý stupínek, odkládací prostory a další.
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ŠETRNOST 
K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ
Nízké náklady na údržbu lokomotiv a redukce spotřeby energie znamenají úsporu 

provozních nákladů, což má mimo jiné také pozitivní vliv na životní prostředí.

Komponenty a prvky, z nichž je konstruována lokomotiva,  

jsou z více než 95 % recyklovatelné.

Dle normy EN ISO 14001 zohledňuje Škoda Transportation vztah a vliv na životní 

prostředí i při samotné výrobě lokomotiv. Stejnou strategií se řídí i dodavatelé.

FULL SERVIS
Životnost lokomotiv činí více než 35 let. Škoda Transportation ke svým produktům 

poskytuje garanční servis v rozsahu záruky sjednané se zákazníkem. 

Trendem evropským a světovým je však komplexní péče a údržba vozidel  

– tzv. full servis. 

Škoda Transportation je díky neustálému vývoji tohoto odvětví schopna 

poskytnout full servis lokomotiv po celé Evropě.
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ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Emila Škody 2922/1
301 00 Plzeň

T +420 378 186 666
F +420 378 186 455
E transportation@skoda.cz

www.skoda.cz
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