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Pardubice, 6. září 2018 

České dráhy a Univerzita Pardubice spole čně 
na kolejích 
České dráhy a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzi ty Pardubice spojuje 
nejen dlouholeté partnerství, ale nyní také originá lní lokomotiva se speciálním 
polepem. Elektrická lokomotiva 151 006-4 v atypické m barevném provedení 
nese prvky historie i sou časnosti obou organizací se sloganem: „Jedeme v tom 
spolu!“. 

Základem barevného provedení lokomotivy jsou odstíny modrých a bílých barev, které používají České dráhy 
a Dopravní fakulta Jana Pernera. Univerzita Pardubice používá červenou barvu, proto je v designu 
zakomponována také. Cílem bylo vyjádřit eleganci a dynamiku, korunovanou znakem univerzity s latinským 
nápisem „Universitas Pardubicensis“ na čele lokomotivy. Cílem projektu je zároveň propagace vysoké školy 
a studia dopravních a železničních oborů. 

Grafické řešení připravilo studio DTP Futura pod vedením zástupců Českých drah a Dopravní fakulty Jana 
Pernera. Grafika je provedena celovozovým polepem – folií. 

Domovskou tratí lokomotivy s novým barevným vizuálem bude relace Bohumín – Praha. V některých dnech se 
s ní potkají cestující i v Ústí nad Labem a také ve slovenské Žilině. 

Historie elektrické lokomotivy 151 se začala psát před 40 lety. V roce 1978 vyrobila lokomotivka Škoda v Plzni 
27 expresních lokomotiv řady E 499.2, později označených jako řada 150, pro dopravu těžkých expresů 
a rychlíků mezi Prahou a východním Slovenskem, kde musely zdolávat náročné horské tratě na hranicích 
mezi Moravou a Slovenskem, a tzv. štrbskou rampou. Původně byly lokomotivy určeny pro rychlost do 140 
km/h, v letech 1998 až 2008 jich byla část modernizována pro provoz rychlostí 160 km/h. Dnes jezdí těchto 
lokomotiv celkem 13, nejčastěji jsou v provozu mezi Prahou a Bohumínem.  

Hlavní technické parametry lokomotivy 151 (Banán) 

• Systém napájení 3 kV  

• Nejvyšší dovolená rychlost: 160 km/h   

• Hmotnost: 82 t 

• Délka vozidla přes nárazníky 16 740 mm  

• Výkon (kW): 4 000 kW  

• Rok výroby (modernizace): 1978 (1998 – 2005) 

• Výrobce (zhotovitel modernizace): Škoda Plzeň   

Dopravní fakulta Jana Pernera je nástupnickou dopravní fakultou v České republice po rozpadu federace 
po federální Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Vznikla vyhláškou 7/93 rektora Vysoké školy chemicko-
technologické dnem 1. 4. 1993 a byla její třetí fakultou. Díky vzniku Dopravní fakulty Jana Pernera a na základě 
souhlasu Parlamentu ČR v podobě zákona s platností od 31. 3. 1994 vznikla Univerzita Pardubice jako 
nástupce Vysoké školy chemicko-technologické. 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 

Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 175 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky miliard korun do nákupu a modernizace vozidel. 

 


