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CZ LOKO předala Českým drahám první z 19 lokomotiv 

Praha, Česká Třebová, 7. ledna 2011 

Akciová společnost CZ LOKO dnes Českým drahám slavnostně předala první 
modernizovanou lokomotivu nové řady 750.7. Stalo se tak na pražském Hlavním nádraží za 
účasti představitelů obou firem.  

CZ LOKO pro České dráhy do poloviny roku 2012 zmodernizuje celkem 19 těchto 
motorových lokomotiv řady 750, známých pod přezdívkou „Brejlovec“. Celkové náklady na 
modernizaci včetně finančních nákladů na leasing budou 678 miliónů Kč. Zakázku financuje 
Impuls-Leasing-Austria z bankovní skupiny Raiffeisenlandesbank.  

„České dráhy jsou našim nejvýznamnějším zákazníkem a spolupráce s nimi nám pomáhá víc 
pronikat na další trhy. Kvalita výrobce se ukáže právě tehdy, když uspěje i v zahraničí,“ říká 
Josef Bárta, generální ředitel CZ LOKO, které třetinu svých tržeb realizuje ve více než deseti 
státech a postupně tento podíl zvyšuje. Firma celkem zaměstnává 650 lidí a její loňský 
(2010) obrat dosáhl téměř 1,8 miliardy Kč.  

Akciová společnost CZ LOKO, která je největší českou firmou zaměřenou na modernizace, 
opravy a výrobu dieselelektrických lokomotiv, má s modernizacemi lokomotiv řady 750/753 
bohaté zkušenosti. V Česku je například úspěšně využívá ČD Cargo nebo AWT (dříve OKD 
Doprava), další pak jezdí v Itálii. Od nich se nová lokomotiva 750.701-5 předaná dnes 
Českým drahám liší kromě některých vylepšení (například podle požadavku provozovatele 
jsou lokomotivy osazeny automatickou regulací rychlosti, automatickým vedením vlaku či 
zařízením pro bezdrátový přenos dat TeleRail) především novým elektronickým řídicím 
systémem a topným alternátorem, kterým bude zabezpečeno vytápění tažených vlakových 
souprav.  

Při těchto modernizacích vzniká prakticky nová lokomotiva, neboť veškeré strojní zařízení 
nad jejím hlavním rámem, který projde hlavní opravou, se mění. Stroje mají nový výkonnější, 
ale úspornější, spalovací motor Caterpillar. Proti současnému provedení se tím sníží emise 
výfukových plynů, hluk i provozní náklady. Nové jsou i pomocné pohony, chlazení, kompletní 
vybavení kabiny či řízení. Takto rekonstruovaná lokomotiva je levnější než zcela nová, 
přitom v provozu vydrží další nejméně dvě desítky let.   

*** 

Akciová společnost CZ LOKO má vedle základního závodu v České Třebové ještě 
provozovny v Jihlavě a Nymburce. Její součástí jsou rovněž dceřiné společnosti Letohradské 
strojírny, Lokomont Brno, CZ LOKO Polska a CZ Logistics. V roce 2010 CZ LOKO získalo 
cenu za projekt a výrobu prototypu nové šestinápravové diesel-elektrické lokomotivy TMX 
pro ruský trh v rámci soutěže Českých 100 nejlepších. 


