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Nová lokomotiva ŠKODA 109E vyjede poprvé 
s cestujícími  
 

PRAHA, 14. prosince 2010 – Tento týden ve středu vyjede poprvé s vagony s cestujícími 
nová rychlíková lokomotiva ŠKODA 109E/ČD ř. 380, kterou vyvinula a vyrobila 
společnost ŠKODA TRANSPORTATION pro České dráhy. Nová lokomotiva potáhne 
vlak InterCity 571 Zdeněk Fibich z Prahy do Břeclavi s pravidelným odjezdem ve 12.39 
z Hlavního nádraží. Doposud jezdila pouze s nákladními vlaky. 

Od 15. prosince budou první dvě lokomotivy Škoda 109E zařazeny ve zkušebním provozu 

v novém grafikonu Českých drah. Podle údajů Českých drah lokomotiva ŠKODA 109E/ČD 

ř. 380 povede především vlaky InterCity a EuroCity mezi Prahou a Břeclaví. Směrem z Prahy 

na Moravu půjde o vlaky Zdeněk Fibich a Carl Maria von Weber, opačným směrem pak 

o vlaky Brněnský drak a Josef Václav Myslbek. Kromě toho zajistí dopravu několika spojů 

mezi Brnem a Břeclaví. Pojedou tak na tratích s oběma typy napájecích soustav v ČR (3 kV ss 

a 25 kV 50 Hz), a to i v čele vlakových souprav s maximální rychlostí 160 km/h, což je 

nejvyšší povolená rychlost vlaků na síti Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Každá 

z nových lokomotiv ujede denně kolem 600 kilometrů.  

„Nová třísystémová čtyřnápravová lokomotiva pro maximální rychlost 200 km/h je 

nejvýkonnější lokomotivou svého druhu na světě a proto očekáváme zájem o ni i od dalších 

evropských železničních dopravců,“ uvedl Josef Bernard, generální ředitel společnosti 

ŠKODA TRANSPORTATION. 

 

Čtyři lokomotivy do konce roku 

Letos získala tato nová lokomotiva povolení ke zkušebnímu provozu na veřejné železnici od 

Drážního úřadu. Již předtím prošla náročnými zkouškami na zkušebním okruhu v Cerhenicích 

u Velimi. Od května vozila nákladní vlaky ČD Cargo a nyní přichází na řadu provoz v čele 

rychlíkových souprav. 

České dráhy objednaly celkem 20 těchto strojů za 2,6 miliardy korun. První čtyři lokomotivy 

dostanou České dráhy do konce roku, zbylých 16 pak v průběhu roku 2011. Jejich provoz se 

tak během roku 2011 postupně rozšíří i na další tratě v České republice, především na 

2. koridor Břeclav – Bohumín a následně také na koridor Praha – Bohumín. Na mezinárodní 

tratě budou nasazeny po schválení u zahraničních drážních úřadů. Lokomotiva je ve 

schvalovacím procesu podle nejnovějších evropských předpisů TSI HS RST. Dokončuje se 

schvalovací dokumentace a pokračují práce na získání průkazu způsobilosti v ČR, Německu 

a Rakousku.  
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Výrobce předpokládá, že České dráhy objednají ještě další stroje této řady. ŠKODA 

TRANSPORTATION dodá příští rok dvě obdobné lokomotivy na Slovensko a intenzivně 

jedná s dalšími zájemci ze střední Evropy. Podle technického ředitele Vladimíra Malého je 

podnik nyní schopen vyrábět na jedné lince v nové hale v Plzni 12 lokomotiv ročně. 

V případě vyšší poptávky má ještě jednu obdobnou linku a dále může vyrábět lokomotivy ve 

čtyřech dalších sesterských firmách patřících do skupiny TRANSPORTATION společnosti 

ŠKODA HOLDING.  

 

Škoda 109E 

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E je určena pro provoz na tratích v ČR, Německu, 

Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Umožňuje plynule přejíždět území 

s rozdílnými napájecími systémy, a to se střídavým napětím 25 kV/50 Hz, stejnosměrným 

napětím 3 kV nebo 15 kV/16,7 Hz, který používají v Německu a Rakousku.  

Plzeňská Škodovka se proslavila početnými řadami vynikajících parních a elektrických 

lokomotiv vyráběných v početných sériích. Na tuto tradici nyní naváže ŠKODA 109E. I když 

byly dodávky plzeňského výrobce v 15 minulých letech přerušeny, vývoj nových lokomotiv 

se tu nikdy nezastavil. Nová lokomotiva ze Škodovky je obrovským úspěchem českého 

průmyslu a vrací jej na evropskou špičku v tomto oboru. Rychlíkovou lokomotivu ŠKODA 

109E pro České dráhy připravovali vývojáři, technici a výzkumníci 3,5 roku. 

 

Další informace: 

Jolana Číhová 
mluvčí ŠKODA HOLDING 
tel. (+420) 378 182 510 ; (+420) 737 281 550 
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