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�a !eskou "elezni!ní sí# vtrhne nov$ plnokrevník ze 
stáje %esk$ch drah. Dopravce toti" zakoupil lo-

komotivu Siemens Vectron z roku 2010 s na-
jet$mi 100 tisíci kilometry. %ty&sys-
témov$ stroj 193.902 byl doposud 
pou"íván jen pro testování a je 
ji" z v$roby vybaven$ nejnov'j-
(í palubní !ástí ETCS základní 
specifikace Baseline 3. 
Do %eské republiky Vectron 
dorazí na konci roku. 

„Vyu"ili jsme jedine!nou 
p&íle"itost po&ídit lokomo-
tivu Vectron od spole!nosti Sie-
mens Mobility, která posílí ná( park 
moderních interoperabilních stroj) na 33 ku-
s),“ up&esnil Michal Kraus, !len p&edstavenstva 

Elektrická lokomotiva Siemens Vectron na!konci roku roz"í#í 
flotilu hnacích vozidel $esk%ch drah. Zárove& se postaví po!bok 
sv%ch deseti pronajat%ch kolegy&, které jinak slou'í na!rameni 
z!Prahy do!Hamburku. Krom( b('n%ch v%kon) bude zap)j*ována 
i!V%zkumnému Ústavu +elezni*nímu (VUZ), dce#iné spole*nosti $D.  
Ten ji bude pou'ívat p#i testování vozidel na!cerhenickém okruhu. 

Nov% Vectron  
se objeví i!na!okruhu

a nám'stek generálního &editele %D pro 
provoz.  Kupní smlouvu se spole!ností 
Siemens Mobility %R dopravce podepsal 
na konci dubna. 
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Krom' b'"ného provozu bude jezdit 
i na cerhenickém okruhu pod hlavi!kou 
dce&iné spole!nosti %D V$zkumného 
Ústavu *elezni!ního. „P)jde p&ibli"n' 
o 20 % kapacity. Zb$vajících 80 % ale p&i-
padne na v$kony realizované v !ele na-
(ich vlak) po celé republice i v zahrani!í, 
kde v sou!asnosti jezdí pronajaté Vectro-
ny nebo lokomotivy &ad 380 a 1216,“ vy-
sv'tlil Michal Kraus.  „Je !ty&systémová, 
tak"e ji m)"eme vyu"ívat i p&i testování 
vozidel na napájení 1 500 V pou"ívané 
v Nizozemí nebo ve Francii. Jde nejspí( 
o jedinou lokomotivu, která je schopná 
jezdit na !ty&i hlavní napájecí systémy, 
je" se vyskytují v Evrop'. Pro rychlé testy 
na okruhu má zv$(enou maximální 
rychlost na 210 km/h a je vybavená nej-
vy((í úrovní zabezpe!ova!e ETCS podle 
specifikace Baseline 3, co" vyhovuje p&i 
testování systému ERTMS/ETCS,“ doplnil 
Martin B'l!ík, generální &editel VUZ. Lo-
komotiva Vectron úsp'(n' absolvovala 
testy kompatibility na obou národních 
tranzitních "elezni!ních koridorech vy-
baven$ch tra#ovou !ástí ETCS.

Stroj pro %D byl vyroben v Mnichov'-Al-
lachu a Siemens ho doposud vyu"íval p&i 
testování. %esk$m drahám ho firma p&e-
dá do konce leto(ního roku. Krom' jednot-
ného evropského vlakového zabezpe!ova!e 
ETCS bude vybaven GSM-R a dálkovou dia-
gnostikou. Vzhledem ke své modulární 
koncepci ho %eské dráhy získají s vybave-
ním pro provoz v %eské republice, N'mec-
ku, Rakousku, Polsku, na Slovensku 
a v Ma+arsku a m)"e b$t dovybaven pake-
ty pro provoz i v dal(ích zemích. 
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Siemens prodal ji" p&es 1 000 lokomotiv 
Vectron, které ujely více ne" 300 milion) 
kilometr) a jsou v sou!asné chvíli schvá-

lené pro provoz v Rakousku, Bulhar-
sku, Chorvatsku, %eské republice, 

Finsku, N'mecku, Ma+arsku, Itálii, 
Nizozemí, Norsku, Polsku, Ru-
munsku, Srbsku, Slovensku, ,véd-
sku, ,v$carsku, Turecku a nov' 
i v Belgii. %D nedávno zakoupily 
i dal(í dv' lokomotivy &ady 1216 

z roku 2007 od Siemensu, zná-
mé pod obchodním názvem 
Taurus. V barvách národního 
dopravce se objevují p&edev(ím 

v !ele mezinárodních rychlík) 
na rameni z Bohumína 

do B&eclavi. !


