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Abstrakt 
Železniční doprava potřebuje pro zlepšení ekonomiky provozu nová moderní kolejová vozidla. 

Kritériem pro rozhodování, jak dokonalá vozidla si vybrat a jak organizovat provoz, aby výnosy 
z provozování železniční dopravy pokryly provozní náklady včetně zisku. Nejdůležitějším kritériem by 
měly být náklady životního cyklu (LCC). Velmi však také záleží na kreativitě dopravce, zda se vydá 
cestou klasických osvědčených vozidel na úrovni techniky konce minulého tisíciletí nebo zda, poučen 
historií, projeví odvahu pořídit si vozidla nekonvenční, avšak v provozu rovněž osvědčená. 
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Trocha historie 
Již z dávné historie železniční dopravy jsou známy snahy nekonvenčním způsobem řešit pro-

blémy s pohonem a ekonomikou provozu železničních vozidel. Tato řešení bývají většinou ve své 
době úspěšná, avšak brzy bývají zapomenuta, aby byla po čase znovu s velkou slávou objevena. 

Považujeme-li za konvenční pohon z počátku železnice parní lokomotivu a jí tažené vozy, ne-
konvenčním pohonem bylo jakékoliv jiné řešení vozidla (kombinování lokomotivy a vozů) nebo použití 
jiného pohonného agregátu. 

Prvním takovým řešením je zlevnění provozu parních vlaků spojením lokomotivy a služebního 
vozu – známé parní vozy Elbel – Gölsdorf. Podobně bylo zlevnění řešeno Ringhofferovou továrnou i 
pro Loketskou místní dráhu spojením parního stroje s osobním vozem. Spojením těchto řešení a na-
hrazením parního stroje spalovacím motorem vznikly o mnoho let později velké motorové vozy, které 
měly pohonnou jednotku buď ve strojovně nebo přímo v podvozku a spolu s oddílem pro cestující 
měly i zavazadlový oddíl. A spojení dvounápravové „malé lokomotivy“ a jednopodvozkového vozu se 
uplatňuje v dnešní konstrukci vozidel zejména firmy Stadler (typ GTW použitý i u vozů řady 840  
a 425 ZSSK). 

Dalším netradičním řešením pohonu je z historického hlediska použití elektřiny. Protože však 
elektrizace trati je velice nákladnou záležitostí, první elektrická vozidla byla akumulátorová (Křižíkův 
vůz zkoušený na trati Nusle – Měchenice), aby akumálotory byly brzy zapomenuty ve prospěch závis-
lé trakce  
a znovu objeveny ve dvacátých letech pro posunovací lokomotivy při řešení problému odkouření praž-
ských nádraží.  

Málokdo si také uvědomuje, že prvním automobilem, který překonal rychlost 100 km/h by elek-
tromobil poháněný baterií. A tak zatím co akumulátorová lokomotiva je díky historickému provozu 
zejména v Praze vnímána jako něco archaického, co již bylo dávno překonáno, elektromobil nebo 
hybridní automobil jsou vnímány jako vozidlo budoucnosti. Přitom fyzikální zákony o akumulaci ener-
gie hovoří zcela opačně. 

Pro zkoušky prvních motorových lokomotiv byly ve světě stavěny speciální velké spalovací 
motory, u kterých byl především problém s přenesením výkonu motoru na kola lokomotivy. Pro zlev-
nění provozu na místních tratích však bylo potřeba poměrně malých výkonů pro první motorové vozy – 
kolejové autobusy. Tehdy byl využit prudký rozvoj automobilové dopravy během první světové války a 
těsně po ní a pro motorové vozy skoro všechny firmy vyrábějící tato vozidla využily automobilové mo-
tory nejen pro kolejové autobusy, ale i pro velké čtyřnápravové vozy. 

 
Závislost na ropě 
Prudký nárůst ceny ropy na světových trzích potvrzuje, že její prodejní cenu určuje především 

obchodně-politické hledisko. A také není podstatné, zda její zásoby jsou na desítky nebo stovku let. 
Podstatná je však skutečnost, že tyto zásoby jsou stejně jako u uhlí konečné a neobnovitelné. Protože 
doprava (i železniční) je na ropě silně závislá, je třeba neustále hledat cesty na snížení energetické 
náročnosti vozidel a závislosti na ropě.  



Snižování energetické náročnosti přináší i další pozitivní efekt, t.j. snižování emisí a tím i 
ochranu životního prostředí. 

Snižování energetické náročnosti je jednou z cest snižování závislosti na ropě. Druhou cestou 
je využívání pohonu vozidel na ropě nezávislých - akumulátorových nebo elektrických závislých vozi-
del na elektrizovaných tratích. 

 
Nejvyšší úspory 
Je všeobecně známou skutečností, že lokomotiva v posunovací službě využívá v provozu 

svého maximálního výkonu, který má k dispozici, jen zcela minimálně. Podrobná měření, která byla 
svého času prováděna, uvádějí kolem 1% práce plným výkonem z celkové doby práce motoru a 
střední použitý výkon pak zpravidla dosahuje cca 10 až 20% instalovaného výkonu. Tato fakta nelze 
přitom změnit sebelepší organizací práce a instalovaný výkon z mnoha důvodů také není možné a ani 
výhodné snižovat. 

Proto byly, jsou a budou stále hledány cesty, jak energetickou bilancí lokomotiv v posunovací 
službě zlepšit. Jednou z nich jsou nekonvenční zdroje energie pohonu lokomotiv.  

Podrobnou analýzou energetická bilance běžných posunovacích lokomotiv byly vytipovány tři 
nejzávažnější faktory nepříznivě ovlivňující energetickou bilanci konvenčních motorových lokomotiv: 
vysoká spotřeba chodu naprázdno, vysoká spotřeba při zatížení nízkým výkonem a ztráty pohybové 
energie při brzdění třecími brzdami. 

Ke snížení spotřeby při nízkých výkonech a volnoběhu je vhodné použít menšího, nejlépe au-
tomobilového motoru a k využití pohybové energie (rekuperační brzdění) je nutno instalovat na vozidle 
akumulátor. Tím byly dány dva „nové“ komponenty pro pohon lokomotiv.  

Spirálou dějin se tak konstrukce železničních vozidel vrátila v Československu v osmdesátých 
letech k prvkům použitým již před mnoha desetiletími.  

 
Nekonvenční lokomotivy na našich kolejích 
 
Akumulátorová lokomotiva  
Přes usilovnou snahu tisíců odborníků, zabývajících se na celém světě elektromechanickými, 

elektrochemickými nebo elektrotepelnými principy skladování energie, mají stále ještě tradiční olověné 
nebo nikl-kadmiové akumulátorové baterie dominantní uplatnění v praktických aplikacích. Baterie jsou 
však značně velké a těžké, na 1 kWh mají hmotnost cca 40 kg a stejnou energii jako z jednoho litru 
nafty nebo benzínu lze získat z baterie o hmotnosti cca 120 kg a objemu přibližně 60 litrů. Proto se 
konvenční baterie nehodí pro pohon automobilů, které by byly schopné konkurovat automobilům se 
spalovacím motorem (buď se do automobilu vejdou baterie nebo cestující). Jiná situace je však u lo-
komotiv. Nízký jízdní odpor železničního vozidla a poměrně krátký denní běh zejména na posunu 
nevyžadují energeticky příliš vydatnou baterii a uložení několik tun těžké baterie na posunovací loko-
motivě je též bezproblémové, protože většina takovýchto lokomotiv je z adhezních důvodů záměrně 
balastována. 

Převedeno do řeči čísel to znamená zhruba 4 kWh baterie na 1 km posunu, což je cca 160 kg 
baterií a tedy na průměrný celodenní provoz 50 km je to cca 8 t baterií,jejichž uložení na lokomotivě je 
bezproblémové. 

Akumulátorová lokomotiva využívá výhod elektrických lokomotiv, tj. čistý a tichý provoz a ne-
závislost motorových lokomotiv. Tyto výhody však nejsou neomezené. Limituje je jejich dojezd a doba 
provozu, resp. nabíjení. Tato omezení jsou dána velikostí a tím i kapacitou akumulátorů. Použití aku-
mulátorových lokomotiv je vhodné tam, kde tato omezení nevadí a akumulátorové lokomotivy jsou zde 
ideálními vozidly s levným provozem. To platí zejména na posunu a na vlečkách. 

Ekologická čistota elektrických lokomotiv bývá v podstatě oprávněně kritizována, že nekouří 
tam, kde pracují, ale tam, kde je pro ně vyráběna energie. Toto samozřejmě platí i pro akumulátorové 
lokomotivy. Jejich ekologický význam je však tam, kde jde o místní ekologii (tovární haly, blízkost 
obytných zón apod.), jejichž čistotu preferujeme na úkor ekologického prohřešku jinde. 

 
Hybridní lokomotiva  
Hybridní lokomotiva spojuje lokomotivu motorovou a akumulátorovou. Hybridní provoz umož-

ňuje lokomotivu používat jako čistě akumulátorovou se všemi výhodami tohoto provedení, dále jako 
lokomotivu čistě motorovou, kde umožňuje použití menšího motoru využití jeho plného výkonu 
v delším časovém úseku a kombinaci těchto pohonů, kdy sloučením jejich výkonů se v omezeném 
časovém úseku zvyšuje výkon lokomotivy. Tento zvýšený výkon je možno využívat v rozsahu kapacity 
baterie. Stejně jako u akumulátorové lokomotivy je možno baterii dobíjet rekuperačním brzděním, čímž 



se zvyšuje akční rádius lokomotivy. Navíc je možno baterii dobíjet i provozem spalovacího motoru, i 
když toto dobíjení je dražší než ze všeobecné elektrické sítě. 

 
Nekonvenční lokomotivy z ČKD Praha 
 
TA 436.0501 (718 501-0) 
V rámci státního úkolu technického rozvoje byl navržen a v první polovině roku 1986 postaven 

funkční model hybridní lokomotivy pod závodovým označením DA 600. S ohledem na možnost vzá-
jemného porovnání vlastností s klasickou dieselelektrickou lokomotivou byl řešen tak, aby se jak vněj-
šími rozměry, tak celkovým instalovaným výkonem co nejvíce podobal lokomotivě řady T 457.0 (dnes 
řada 730). 

Lokomotiva DA 600 je řešena jako kapotová, s vyvýšenou kabinou strojvedoucího, umístně-
nou ve středu hlavního rámu. Kabina byla proti lokomotivě řady 730 navržena do statického obrysu při 
shodných půdorysových rozměrech jako u řady 730. V části kapot přiléhajících ke kabině jsou z obou 
stran umístněny trakční baterie. Celkem 480 článků MKS 300 je uloženo v pěti bednách pouze v jedné 
vrstvě v plné šířce hlavního rámu. Pro usnadnění údržby je kapota nad bateriovým prostorem řešena 
jako odsuvná. 

V čelním prostoru zadní kapoty je umístněn automobilový naftový motor LIAZ s trakčním alter-
nátorem a dynamostartérem. Samotný blok chlazení je tvořen chladícími články používanými běžně u 
motorových lokomotiv ČKD a ventilátorem s elektrickým pohonem. Také ventilátor chlazení trakčních 
motorů předního podvozku je poháněn elektromotorem. Kapoty jsou řešeny tak, aby bylo možno kapo-
tu bateriového prostoru přesunout přes kapotu motorovou. Dveře do kabiny jsou zapuštěné na boku 
kabiny. V přední čelní kapotě, řešené obdobným způsobem, je umístněn elektrický rozváděč, blok 
pneumatických přístrojů, elektricky poháněný kompresor 3 DSK 100 a ventilátor chlazení trakčních 
motorů zadního podvozku. 

Svařovaný hlavní rám obvyklé koncepce ČKD (dva podélníky tvaru I navzájem propojené 
příčkami a čelníky) je uložen pomocí pryžokovových lamel na dvou dvounápravových podvozcích 
klasické koncepce ČKD s tlapovými trakčními motory TE 015. Pod rámem jsou kromě běžných dílů 
(pomocné baterie o napětí 110 V, vzduchojemů a naftové nádrže) uloženy též pulsní měniče pro na-
pájení trakčních motorů, vyhlazovací tlumivky a filtrační kondenzátory. Hlavní rám je vybaven pouze 
tažným hákem bez přípravy pro montáž automatického spřáhla. 

Základ elektrické výzbroje tvoří síť trakčního obvodu o jmenovitém napětí 600 V stejnosměrných 
se zdroji (trakční akumulátorová baterie, trakční alternátor s usměrňovačem a řízený usměrňovač pro 
možnost vnějšího napájení ze sítě 3 x 400 V) a se spotřebiči (dvě dvojice trakčních motorů v sérii napá-
jených přes pulsní měniče, motor kompresoru napájený přes pulsní měnič a topnice kaloriferu). Síť 
pomocného napětí 110 V je napájena z dynamostartéru a pomocné baterie a zajišťuje pohon ventilá-
torů vodního chlazení naftového motoru, elektromotorů chlazení trakčních motorů, startování naftové-
ho motoru a běžnou spotřebu. Plně elektrický pohon pomocných strojů umožňuje provoz lokomotivy 
DA 600 i s nečinným naftovým motorem. Chod všech agregátů lokomotivy je plně automatizován a 
řízen elektronicky. Pro zajištění bezpečnosti při údržbě trakční baterie je lokomotiva vybavena rychlo-
vypínači a odpojovači, které umožňují baterii rozpojit na osm sekcí.   

Na dobu vzniku lokomotivy byla použita v řešení elektrické výzbroje řada zcela nových prvků a 
principů, např. zpětně vodivé tyristory a silové tranzistory ČKD. 

Lokomotivu je možno provozovat ve třech režimech: jako klasickou motorovou lokomotivu o 
výkonu 190 kW, jako akumulátorovou lokomotivu o výkonu 410 kW a jako hybridní lokomotivu o špič-
kovém výkonu 600 kW.  

Lokomotiva byla od roku 1986 v provozu u ČSD v depu Olomouc, kde byla vyzkoušena na 
všech staničních zálohách a porovnávána s lokomotivami řady 730 a 770. Lokomotiva byla poměrně 
úspěšně zkoušena v listopadu 1992 i v OKD Doprava, kde byla porovnávána s lokomotivami T 448.0 
(740). Úspory nejen paliva byly pečlivě vyhodnocovány a byla vypracována podrobná zpráva ze zkou-
šek. 

Pro příklad uvádím spotřeby nafty za 1 hodinu na posunu v Olomouci: 
 

 Druh posunu Spotřeba dm3/h Poměr spotřeb 
730 (T 457.0) 718 (TA 436.0) 

Z 4 Odrazy a rozvoz zátěže 13,62 10,33 0,76 
Z 8 Přetahy zátěže 12,87 10,86 0,84 

 
Z uvedeného vyplývá, že úspora nafty je 2 až 3,3 l za hodinu oproti řadě 730, což při dnešních 

cenách činí cca 60 až 100 Kč za hodinu. Při průměrném provozu 20 hod. denně a 300 dnů v roce 



může úspora činit až 600 000 Kč a při provozu 24 hod. denně 365 dní v roce až 875 000 Kč za rok 
pouze na palivu. 

Pokračováním vývoje hybridní lokomotivy v ČKD Praha byla řada motorových lokomotiv dvou i 
čtyřnápravových s automobilním motorem a dvounápravová akumulátorová lokomotiva. 

 
Akumulátorová lokomotiva A 219.0001 
Lokomotiva A 219.0001 byla v roce 1993 postavena v ČKD Praha místo lokomotivy 

T 238.0049 jako jedna ze série motorových lokomotiv řady T 238.0. Použity byly všechny hlavní části 
této lokomotivy (hlavní rám, kabina, celá pojezdová část včetně vzduchotlaké brzdy, trakční motory 
apod.). hlavní změnou je však pohon lokomotivy. Místo spalovacího motoru je použita olověná trakční 
akumulátorová baterie. Baterie může být i alkalická. Lokomotiva využívá všechny tehdy nejmodernější 
prvky, ověřené provozem tisíců motorových lokomotiv ČKD s elektrickým přenosem výkonu a tramvají 
ČKD: osvědčené trakční motory, mikroprocesorový řídící systém, pulsní měnič s GTO tyristorem pro 
jízdu i brzdění s rekuperací, vestavěný nabíječ baterií z vnější sítě 3x400 V.  

Lokomotiva vznikla jako pokračování vývoje hybridní lokomotivy. Je vhodná do provozu všude 
tam, kde je vyžadován čistý a tichý provoz (okolí obytných zón, uvnitř závodů a výrobních hal), kde 
nelze zavést trolej (násypky, tovární haly s mostovými jeřáby, překladiště) nebo je nutno trolej 
z bezpečnostních důvodů vypínat při opravách (tunely, nádraží) a nebo kde je využití lokomotivy nízké 
a nepravidelné (u motorové lokomotivy by musel spalovací motor často běžet dlouho na volnoběh a 
zatrolejování by se nevyplatilo). 

Díky svým parametrům (hmotnost 44 t) je lokomotiva vhodná pro lehký až střední posun do 
hmotnosti zátěže cca 800 t při rychlosti cca 20 km/h nebo s nižší zátěží do 150 t při rychlosti 60 km/h. 
Samotná lokomotiva může jet rychlostí 80 km/h jak vlastní silou, tak tažená. 

Energetický obsah baterie umožňuje vykonat práci odpovídající cca 80 litrům nafty. Při plném 
dobíjení baterií je odběr cca 300 kWh ze sítě 3x400 V/50Hz. Akční rádius (dojezd) je cca 200 km při 
jízdě samotné lokomotivy a cca 50 km při zatížení. Tyto parametry byly ověřeny rozsáhlými zkouškami 
v provozu jak na ČSD, tak u ŐBB a DB, kde byla lokomotiva provozována v různých režimech na 
mnoha vybraných nádražích jako náhrada stávajících motorových lokomotiv, tak i v provozu na růz-
ných vlečkách. 

Podíl rekuperace při provozu na posunu dosahuje od 30 do 45%, což zvyšuje možnost vyko-
nané práce. 

 V případě nasazení namísto čtyřnápravových motorových lokomotiv byly pozitivně hodnoceny 
i trakční vlastnosti, i když výkon lokomotivy A 219.0 (165 kW) byl ve srovnání se standardně používa-
nými motorovými lokomotivami (550 – 900 kW) výrazně nižší. Akumulátorová lokomotiva je však živěj-
ší, protože je schopna okamžitě pracovat plným výkonem, zatím co u motorové lokomotivy narůstá 
výkon z nuly na maximum zhruba 10 až 15 sekund. 

Pro porovnání na záloze Z1 v Táboře, kde byla standardně nasazena lokomotiva řady 742 
s průměrnou spotřebou cca 212 litrů nafty za den, lokomotiva A 219.0 na stejném výkonu spotřebova-
la cca 204 kWh ze sítě. Přepočteno na dnešní ceny (nafta cca 30 Kč/l a elektřina při velkoodběru cca 
1.70 Kč/ kWh) spotřeba nafty činí 6 360 Kč a spotřeba elektrické energie  347 Kč denně. Rozdíl činí 
6013 Kč denně a 2 194 745 Kč za rok. Při zaokrouhlení můžeme počítat s úsporou cca 2 mil. Kč ročně 
pouze na palivu. 

 
Vývoj v ČKD Praha na přelomu tisíciletí 
Počátkem devadesátých let došlo vlivem politických změn ve společnosti u všech výrobců lo-

komotiv u nás k velké krizi. Rozpadly se východní trhy, které byly hlavním odběratelem velkého množ-
ství různých lokomotiv, vlivem nepodařené privatizace se výrobci i jejich odběratelé dostali do krize a 
díky nové legislativě, která nepřála a nepřeje železniční dopravě nastal obrovský přesun dopravy ze 
železnice na silnici. Tyto příčiny by si vyžádaly zvláštní studii. 

Důsledkem této situace bylo nejprve zastavení vývoje lokomotiv v ČKD Praha, útlum a později 
úplné zastavení výroby a nakonec zbourání největšího výrobce motorových lokomotiv na světě. 

Lokomotivy 718 501-0 a A 219.0001 byly ještě nějaký čas v provozu, ale protože již nebylo 
s kým spolupracovat, byly vráceny výrobci a dostaly se do majetku rozprodávaného v rámci konkursu.  

 
Znovuuvádění lokomotiv ČKD do provozu 
Přes různé prodeje po krachu ČKD jsou nyní obě lokomotivy v majetku firmy MAX Cargo, 

s.r.o., která se je snaží znovu uvést do provozu. Na lokomotivách se však podepsalo jejich dlouhodo-
bé odstavení a na lokomotivě 718 i vykradení regulace. 

 
 



A 219.0001 
Přes stáří akumulátorové lokomotivy 15 let a její dlouhodobé odstavení je lokomotiva A 

219.0001 po opravě již schopná provozu. Lokomotiva je v původním provedení a i baterie je provozu-
schopná pouze po opravě. Její ekonomické parametry jsou v dnešní době ještě zajímavější než 
v době jejího vzniku. 

 
718 501-0 
U hybridní lokomotivy je situace poněkud složitější. Lokomotivu čeká velká dílenská oprava a 

nahrazení původní regulace. Uvedení do provozu původní lokomotivy nebude tak jednoduché jako u 
akumulátorové lokomotivy, ale perspektivy provozu jsou naopak lepší.  

 
Nekonvenční lokomotivy v současném provozu ČD Cargo a ZSSK 

Cargo 
V současnosti jsou u velkých dopravců provozovány malé lokomotivy s nekonvenčním poho-

nem.  
U Železniční společnosti Cargo Slovakia jsou to dvounápravové akumulátorové lokomotivy řa-

dy 199 o výkonu 37,5 kW. 
U ČD Cargo jsou to malé hybridní lokomotivy řady 799 o výkonu spalovacího motoru 37 kW a 

baterie 19,5 kW.  
Obě řady lokomotiv vznikly přestavbou původních lokomotiv řad 700 až 703. Lokomotivy jsou 

používány na posunu v depech, kde dokazují své přednosti oproti původním konvenčním lokomoti-
vám. Lokomotivy jsou spolehlivé a úsporné. 

 
Perspektivy akumulátorových vozidel 
Na vlečce průmyslového podniku, kde se uvažuje s vyzkoušením opravené lokomotivy A 

219.0001 byly zjištěny výkony stávající motorové lokomotivy řady 740:  
 
 

ujeté km    4076 
doba provozu (motohodiny)  490 h 
přepravovaná zátěž   do 800 t po rovině 
spotřeba nafty    4380 l    cca 150 000 Sk  
spotřeba motorového oleje  60 l    cca     2 500 Sk 
spotřeba brzdových zdrží  30 ks    cca   15 000 Sk 
protáčení v zimním období  0  (remíza je vytápěna) 
Celkem bez amortizace   cca 167 000 Sk 

 
Plánované náklady na lokomotivu A 219.0001 na stejný výkon zahrnují pouze náklady na 

trakční energii, která činí cca 12 300 kWh, tj. cca 29 000 Sk. Úspora tedy činí přibližně  
138 až 140 tis. Sk. měsíčně, tj. přibližně 1,68 mil Sk (cca 1,3 mil. Kč.) bez nákladů na opravy. 

Jak je vidět, pouze úspory za trakční energii jsou nezanedbatelné a i v uvažovaném provozu 
na vlečce korespondují s úsporami v provozu u státního dopravce. Připočteme-li i úspory za údržbu 
lokomotivy (náklady na opotřebení spalovacího motoru, poloviční počet trakčních motorů a dvojkolí 
atd.), jsou i tyto další úspory nezanedbatelné a stavba akumulátorových lokomotiv je dnes velmi aktu-
ální. 

 
Perspektivy hybridních vozidel 
Hybridní pohony jsou dnes hitem v automobilovém průmyslu, kde jsou však automobily hendi-

kepovány hmotností akumulátorů. U lokomotivy tato hmotnost není na závadu  a naopak u posunova-
cí lokomotivy je spíše přínosem. Hybridní železniční vozidla s velkou slávou v minulém roce objevili i 
v USA a Japonsku a z neznalosti je prezentují jako první na světě. 

Hybridní lokomotiva má však mnohem větší využití nejen díky svému výkonu 600 kW, který 
postačuje pro většinu výkonů na posunu a vlečkách, ale i v lehké traťové službě. Oproti akumulátoro-
vé lokomotivě není omezena dojezdem, ale pokud postačuje výkon spalovacího motoru, je její dojezd 
prakticky neomezený. A díky využívání automobilových motorů může být osazena špičkovým spalo-
vacím motorem, splňujícím nejpřísnější emisní limity a díky sériové výrobě velkého počtu těchto moto-
rů je jejich cena poměrně nízká a náklady na údržbu jsou také nepoměrně nižší než u speciálních 
dráhových motorů. A cena alkalické baterie a náklady na její údržbu jsou spolu s náklady na automobi-
lový motor omnoho nižší než cena speciálního dráhového spalovacího motoru a náklady na jeho 



údržbu. Pouze elektrická výzbroj je nepatrně dražší než u klasické dieselové lokomotivy. Ceny auto-
mobilového motoru umožňují místo nákladných generálních oprav speciálního motoru v ceně skoro 
nového motoru častěji inovovat pohon lokomotivy podle nejnovějších poznatků vývoje techniky a za 
relativně nízké náklady. 

I regulace lokomotivy ve všech režimech dnes dokáže ještě úspornější provoz než původní lo-
komotiva. 

Existují dokonce výkony u státního dopravce, kdy lokomotiva vyváží prázdné vozy o hmotnosti 
cca 70 t na vzdálenost cca 25 km s průměrným stoupáním 20‰. Zpět je dopravována zátěž ložených 
vozů cca 250 t. Hybridní lokomotiva takovýto výkon zvládne pouze na baterii, kterou cestou dolů plně 
dobije (ještě je potřebné přebytečnou energii mařit buď dynamickou nebo vzduchovou brzdou. Spalo-
vací motor slouží pouze jako záložní pohonná jednotka v případě nepředvídaných situací a provoz na 
takovémto extrémním výkonu je prakticky zadarmo. Samozřejmě existují i opačné výkony, kde hybrid-
ní lokomotiva se svým výkonem nepostačuje a je potřeba nasadit výkonnější vozidlo. Přesto se jeví 
použití hybridní lokomotivy jako velmi ekonomické a zajímavější než použití sice modernizovaných, 
ale méně ekonomicky výhodných lokomotiv čistě motorových. A v případě pokračování ve vývoji je 
možné dosáhnout ještě lepších parametrů a vytvořit tak vozidlo špičkové konstrukce a špičkových 
parametrů nejen technických ale i provozně ekonomických. 

 
Závěr 
Při podrobnějších propočtech životního cyklu lokomotivy (LCC) vychází použití akumulátorové 

i hybridní lokomotivy stále zajímavěji a pokud bude cena ropy stoupat stejným tempem jako počátkem 
letošního roku, ekonomika provozu těchto lokomotiv bude stále lepší. S ohledem na to, že tyto loko-
motivy je možno stavět dle poznatků současné vědy, nikoliv na technické úrovni konce minulého tisíci-
letí jako dílčí modernizaci již totálně zastaralých a neekonomických motorových lokomotiv, má jejich 
použití dobrou perspektivu. 

 


