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ÚVOD 

 
CZ LOKO, a.s. (dříve ČMKS holding,a.s.) je dnes jediným výrobcem motorových lokomotiv a 

současně i nejvýznamnějším dodavatelem modernizovaných motorových lokomotiv v České republice. 
Ve výrobním programu jsou dnes dvou až šestinápravové motorové lokomotivy o výkonu 200 až 
1500 kW převážně s motory Caterpillar. 

 
V loňském roce uplynulo již patnáct let, co byla v depu Jihlava (později Jihlavská lokomotivní 

společnost - JLS) modernizována první dvounápravová motorová lokomotiva na řadu 799. O pět let 
později, vystavila již Jihlavská lokomotivní společnost na mezinárodním veletrhu v Brně 1997 celkem 
tři modernizované lokomotivy s motory Caterpillar, dvounápravovou 703.702 (CAT 3306), třínápravo-
vou 711.702 (CAT 3406) a především čtyřnápravovou 744.701 (CAT 3512). Právě lokomotiva 744 
položila základ pro typovou řadu modernizací (tehdy JLS, později ČMKS a dnes CZ LOKO) motoro-
vých lokomotiv s motory Caterpillar. V roce 2006 pak naše společnost ještě jako ČMKS holding vysta-
vila na Innotransu v Berlíně novou dvounápravovou lokomotivu 709.702 s motorem C 15, který byl 
dvěstěpadesátým  motorem Caterpillar zabudovaným do modernizovaných popřípadě nově vyrábě-
ných kolejových vozidel v České a Slovenské republice. Během těchto deseti let byla navržena a mo-
dernizována celá řada motorových lokomotiv dvou až šestinápravových lokomotiv a tento vývoj logicky 
vyústil v novovýrobu zatím dvounápravových lokomotiv. 

 
Historie společnosti CZ LOKO přímo souvisí s historií společnosti ČMKS holding, a.s. Ta 

vznikla v roce 1995 pod původním obchodním názvem Českomoravská komerční společnost, a. s. 
(ČMKS) jako výsledek hledání právního subjektu schopného zajistit správu majetkových účastí 
v právně samostatných výrobních společnostech, které podnikaly v oboru modernizace a oprav želez-
ničních kolejových vozidel. I přes odlišný historický vývoj jednotlivých firem se cílenou koordinací čin-
ností podařilo vytvořit konkurenceschopnou skupinu společností, komplexně zabezpečujících celé 
spektrum činností a služeb souvisejících s provozem drážní vozidel.  

 
V roce 1999 došlo k přejmenování Českomoravské komerční společnosti,a.s., na společnost 

ČMKS holding,a.s. Současně byla zaregistrována ochranná známka ČMKS. Pod značkou ČMKS tak 
působila řada podniků z oboru. Z oblasti modernizací kolejových vozidel pak především Jihlavská 
lokomotivní společnost a ŽOS Česká Třebová, která byla následně přejmenována na ČMKS Lokomo-
tivy. Začátkem roku 2001 byl vytvořen centrální konstrukční útvar, do nějž byly převedeny rozhodující 
projekční a konstrukční kapacity ostatních výrobních společností. Prakticky souběžně byl zaveden 
také systém řízení jakosti dle ISO - následně prošly společnosti holdingu auditem systému řízení ja-
kosti dle ČSN ISO 9001: 2001 se zaměřením na vývoj, konstrukci a výrobu kolejových vozidel. 

 
Koncem roku 2004 došlo k zásadní změně majetkovým vstupem nového strategického part-

nera a akcionáře - společnosti Phoenix-Zeppelin, zástupce americké firmy CATERPILLAR pro Českou 
a Slovenskou republiku. Současně následoval odprodej společností holdingu bez přímé vazby na 
kolejová vozidla a utlumení některých dalších aktivit. Tak byly vytvořeny základní předpoklady pro 
další rozvoj HOLDINGU ČMKS v oboru kolejových vozidel s možností ještě širšího uplatnění spalova-
cích motorů Catepillar. 

 



 
 

Koncem roku 2006 rozhodla valná hromada společnosti o změně názvu a sídla firmy Nový 
název CZ LOKO byl zvolen především z důvodu jednoznačného vymezení předmětu činnosti společ-
nosti a také pro snadnější výslovnost a identifikaci sídla společnosti v zahraničí. Přesun sídla do Čes-
ké Třebové pak souvisel s připravovanou fúzí s ČMKS Lokomotivy. Tato fúze proběhla k 1. 6. 2007 
s cílem zjednodušit koncernovou strukturu společnost CZ LOKO, a.s. (dříve ČMKS holding, a.s.) 
a završila řadu dílčích organizačních kroků, které proběhly v několika posledních letech. Vedení spo-
lečnosti dále sídlí v Nymburce, kde je rovněž sídlo obchodního a technického útvaru. Nejvýznamnější 
výrobní provozovny jsou v České Třebové a v Jihlavě. 

 
SOUČASNÝ VÝROBNÍ PROGRAM CZ LOKO 

V současné době může CZ LOKO nabídnout svým zákazníkům řadu provozně spolehlivých 
a úsporných železničních kolejových vozidel koncepčně vycházejících z úspěšných dodávek provozně 
osvědčených modernizovaných lokomotiv řad 703.7, 797.7, 797.8 na pojezdu dvounápravových loko-
motiv řady 700 až 703. V oblasti čtyřnápravových lokomotiv pak jde především o modernizace prů-
myslových lokomotiv řady 740 ucelenou typovou řadou 724.6, 724.7 a 744.7 o výkonech 400 až 
1000 kW. Z produkce posledních let nelze vynechat modernizované lokomotivy řady 753.7, dodávané 
především do Itálie. Pro České dráhy  byl v poslední době realizován projekt modernizované traťové 
lokomotivy řady 755 (motor Caterpillar 3512 B o výkonu 1 455 kW) s předáním prvních dvou strojů 
v roce 2005. 

 
Od roku 2000 byl v HOLDINGU ČMKS souběžně s dalšími projekty intenzivně řešen vývoj no-

vé dvounápravové dieselelektrické lokomotivy řady 709. Prvním nově vyrobeným vozidlem tohoto typu 
byla lokomotiva 709.701. Celý proces vyvrcholil 14. 9. 2004 slavnostním představením lokomotivy 
709.401 v provedení s naftovým motorem C15 o výkonu 392 kW (cílový projekt vozidla s určením pro 
Srbské státní železnice). Potvrzením správně zvolené koncepce je skutečnost, že lokomotiva řady 
709.4, nazvaná „Effishunter", vzbudila jako hlavní exponát HOLDINGU ČMKS značnou pozornost 
u návštěvníků veletrhu InnoTrans 2004. V roce 2005 pak první sériová lokomotiva pro Srbské železni-
ce dostala na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně zlatou medaili. V roce 2006 pak byla vyro-
bena první dvounápravová lokomotiva 709.7 v těžké verzi s celkovou hmotností 44 tun pro Mosteckou 
uhelnou společnost. V loňském roce byly dodány první dvě lokomotivy 709 pro České dráhy. 

 
 Současně byla v roce 2005 zahájena modernizace šestinápravové lokomotivy řady 

770 pro Sokolovskou uhelnou společnost. První lokomotiva 774 je úspěšně provozována od roku 
2006, v loňském roce byly  podle naší dokumentace a s dodávkou rozhodujících dílů z CZ LOKO mo-
dernizovány první lokomotivy typu ČME 3 na Ukrajině a v Litvě. Modernizace v letošním pak úspěšně 
pokračují. 

 
DALŠÍ VÝHLED VÝROBNÍHO PROGRAMU CZ LOKO 

Současný výrobní program s motory Caterpillar odpovídá platným emisním předpisům. Záro-
veň je však nutno mít na paměti, že v následujících letech postupně vstoupí v platnost termíny zave-
dení nových emisních limitů dané vyhláškou 209/2006 z 5.5.2006 o požadavcích na přípustné emise 
znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího motoru drážního vozidla. Tato vyhláška zapra-
covává do naší legislativy příslušné předpisy Evropských společenství ve znění následujících úprav. 
Vyhláška dělí spalovací motory drážních vozidel do několika kategorií a přesně stanoví termíny od kdy 
která kategorie bude muset splňovat stále přísnější emisní limity. To samozřejmě přinese „čistější“ 
ovzduší, na druhé straně nic není zadarmo a tak ekologie bude zaplacena vyšší měrnou spotřebou 
a především konstrukčními komplikacemi při zabudování „nových, ekologických“ motorů do drážních 
vozidel.  

 
Zatímco naše dvounápravové lokomotivy typu 709 a čtyřnápravovou lokomotivu 724.6, nebu-

de nutno v nejbližším období  upravovat, protože použitý motor Caterpillar  C 15  již dnes vyhovuje 
předpisům pro příštích několik let, je situace u lokomotiv s výkonem nad 560 kW složitější. Dosud 
používané motory typu Caterpillar typu 3412 a 3508 a 3512 novým předpisům nevyhovují. Pro a pro 
zástavbu do schválených typů je možno je zabudovat nejpozději do konce roku 2010. 

 
Pak budou muset být použity nové motory splňující emisní limity stage III A. Jak již bylo uve-

deno ekologie bude zaplacena vyšší měrnou spotřebou, ale především konstrukčními komplikacemi 
při zabudování „nových, ekologických“ motorů do drážních vozidel. Samozřejmě tyto úpravy se pro-
mítnou i do ceny nových motorů. Nové „ekologické“ motory budou mít ale především podstatně větší 



 
 

nároky na chlazení, a to především v okruhu chlazení plnicího vzduchu pro turbodmychadla. To pove-
de k nárůstu rozměrů chladičů a rovněž i spalovacích motorů.  A to se samozřejmě promítne do řešení 
zástavby vozidla. 

  
Motory typu 3412 budou nahrazeny novými motory C 27, rozměry chladičů pak narostou tak, 

že již nebude možno použít princip „automobilních“ chladičů a lokomotivy 724.7 s motory C 27 (výkon 
cca 700 kW) budou vybaveny klasickým chladicím blokem. Rozměry motoru ale nenarostou natolik, 
aby  je nebylo možno zabudovat do stávajících kapot.  

 
 U výkonnějších motorů řady 3500 je již situace složitější. Dnešní motory typu 3508 B 

a 3512 B budou nahrazeny motory typu 3508 C a 3512 C splňujícími požadované emisní limity. Moto-
ry však budou mít větší chladiče a především větší mezichladiče, které se nevejdou do stávajících 
kapot.  U skříňových lokomotivy řady 755 bude možno motor CAT 3512 C se zvětšeným mezichladi-
čem v podstatě bez větších problémů zabudovat, u kapotových lokomotiv nárůst rozměrů motorů a 
jejich chladičů přinese určité komplikace. Na stávajících typech modernizovaných lokomotiv 744.7 
a 774.7 bude  nutno zvýšit v prostoru motorové kapoty střechu  a dojde tak bohužel k dost podstatné-
mu omezení výhledu z kabiny strojvedoucího.  

 
Současně se již v  CZLOKO připravují nová řešení pro nejznámější a nejžádanější moderni-

zované lokomotivy řady 740 a do budoucna zřejmě i 742. Pro nejbližší budoucnost jsou pak připravo-
vány i nové lokomotivy dvou a čtyřnápravové. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumé 
 
CZ LOKO, a.s. je dnes je dnes jediným výrobcem motorových lokomotiv a současně i nejvý-

znamnějším dodavatelem modernizovaných motorových lokomotiv v České republice. Ve výrobním 
programu jsou dnes dvou až šestinápravové motorové lokomotivy o výkonu 200 až 1500 kW převážně 
s motory Caterpillar. V přednášce je podán přehled výrobního programu včetně výhledu dalšího vývo-
je motorových lokomotiv CZ LOKO především s ohledem na nové emisní požadavky na spalovací 
motory. . 

 
 


