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10 Když se nedaří, aneb "brejlovec" s šestiválcem a
hranatýma okýnkama

Každý složitější stroj je složen z
mnoha součástí a nejen u
„brejlovců“ je tomu stejně. A tak,
ačkoli mají z výroby vyjíždět stroje
„na chlup“ stejné a nerozeznatelné,
ve skutečnosti, ať už je to dílem
kvality materiálů, zpracováním,
nebo třeba jen lepší kombinací
povolené tolerance dílů, se už z

výroby „kvalita“ „brejlovců“ lišila. Po
příchodu stroje do depa ČSD jeho
osud dále ovlivnilo zařazení mezi
turnusové nebo případně letmo
zařazené stroje. Turnusové stroje,
mnohdy pod pečlivým dohledem a
s péčí „svých“ fírů, na tom přece jen
byly lépe, než leťácké mašiny, které
byly všech a nikoho. To co dříve

bývalo u turnusových strojů běžné,
tj. starání se o zevnějšek i nitro
stroje nad rámec služby, se
postupným „zvyšováním efektivity“
práce strojvedoucích vytratilo (čest
výjimkám, kteří i v dnešní době o
své stroje pečují se stejným
nasazením jako kdysi).
Samozřejmě ani turnusovým stronahoře:
Kolem předvěsti vjezdo
vého návěstidla do
Kunčic pod Ondřejní
kem od Frýdlantu nad
Ostravicí projíždí
749.253 s Os 3130,
28. dubna 2009.

foto Jakub Sigmund

dole:
Zpětným pohledem
nešťastně zvolená kom
pozice snímku 742.390,
jenž přivezla do Frýdku
Místku osobní vlak s
neschopnou "čtverkou".
V kusé koleji stojí
754.039 jenž nastoupí
do čela místo
"buchara", 21. ledna
2003.

foto Jakub Sigmund
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jům se neschopnosti nevyhýbaly, a
to nemluvě o neschopnostech způsobených mimo jakoukoli moc
techniky, jako byly střety na železničních přejezdech nebo různé
nehodové události. V počátečním
období si i lokomotivy řady T478.3,
tak jako většina jiných, prošly počátečními problémy a „dětskými nemocemi“. V té době byli chybějící
„brejlovci“ nahrazováni stroji, jež
obvykle měli nahradit právě oni. A
tak nebylo výjimkou nasazeních
parních lokomotiv řady 354.1 .

Pamětníci vzpomínají na okamžiky,
kdy v první polovině 70. let došla
za tehdy turnusovou řadu T478.1 i
záloha v podobě lokomotiv 354.1 a
do čela vlaku z Frýdku-Místku do
Českého Těšína místo „berty“ nastoupil „štokr“. Těžko říct, zda se
podobné náhrady někdy dočkali i
přicházející „brejlovci“.
V době, kdy byli „brejlovci“ nasazování v rámci DKV Valašské Meziříčí, bývali zálohováni lokomotivami
téže řady. Jediným obdobím (krátké
zapůjčení „berty“ 749.051 v prosinci

Speciál 2018

1 993 nepočítaje), kdy bylo možno v
čele vlaku spatřit místo „brejlovce“
„bertu“, bylo od března do podzimu
1 996, kdy do Valašského Meziříčí
byly zapůjčeny 3 stroje řady 749.
Po příchodu „čtverek“ v roce 2000
zálohu přebrala více než dostatečná skupina „nulek“. V únoru 2003
nastala krize s počtem provozuschopných strojů v PJ Veselí nad
Moravou. Proto tam byl z mateřského depa na týden zapůjčen „Ruda“ 754.068. Po přesunu „čtverek“
z Valašského Meziříčí do Ostravy v

nahoře:
Charakteristické
"chrochtání" motoru
K6S310DR se neslo
29. srpna 2005 Pržnem při
odjezdu Os 3137, v jehož
čele mimořádně místo
"brejlovce" stanula 751.093.

foto Jakub Sigmund

dole:
Ani ostravská "berta" s
nejvyšším inverntárním
číslem se nevyhnula
nasazení v osobní dopravě a
20. října 2005 odvezla mimo
jiné i Os 3120 z Kunčic pod
Ondřejníkem do Frenštátu
pod Radhoštěm.

foto Petr Zgut

www.lokomotivy.net
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751.088 odjíždí z FrýdkuMístku s Os 3123, 12. srpna 2005.

foto Jakub Sigmund

Díky výluce byla 12. srpna 2006 na Sp 1643 nasazena výluková
souprava s 751.151. Na snímku během průjezdu Pržnem.

foto Jakub Sigmund

Další z ostravských "bert", 751.151, byla nasazena taktéž při výluce 26. dubna 2004. Před několika okamžiky zastavila u nástupiště
žst. Paskov.
foto Jakub Sigmund
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nahoře:
Nejen "berty" zaskakovaly za
neschopné "brejlovce". V
případě problémů přímo na trati
byly většinou po ruce stroje řady
742. Tak jako v tomto případě,
kdy z manipulačního vlaku
odstoupivší 742.084 vypomohla
neschopné 754.021.

foto Jakub Sigmund

uprostřed:
742.061 vyčkává v Lískovci na
svolení k odjezdu při výluce
Lískovec  Paskov. V pozadí
jeden ze čtyřkových "brejlovců",
který soupravu dovezl do
Lískovce.

foto Jakub Sigmund

dole:
Neschopné 754.025 uvízlé
15. července 2005 s Os 3122 na
trati mezi FrýdkemMístkem a
Lískovcem musela nakonec
pomoci 742.377. Snímek byl
pořízen v Lískovci.

foto Jakub Sigmund

www.lokomotivy.net
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roce 2004 se však věci razantně
změnily. Situace ve Valašském Meziříčí byla pro „brejlovce“ relativně
dobrá. Z několika málo typů vozidel, 742, 754, 81 0 a 842 měli relativně prioritní pozici, protože je
mohl nahradit jen netopící „buchar“
řady 742 nebo motorový vůz. V
Ostravě byla situace odlišná. Byla
zde početná skupina lokomotiv různorodých řad od „šestikoláků“ přes
„berty“ po „čmeláky“, přičemž „brejlovec“ tam byl 9 let neviděný stroj.
Navíc „čtverka“ tam dosud nebyla

přidělena nikdy. Postupným rušením či přesouváním strojů už ani
záloha nebyla tak početná jako v
době příchodu „čtverek“ do Valašského Meziříčí. A tak již v létě roku
2005 bylo možno potkat s osobními
vlaky v okolí Ostravy místní „berty“
751 .088, 093, 1 49, 1 52 a 374.
Někdy byly nasazeny z důvodu
vysokého počtu neprovozních strojů, jindy z důvodu různých výluk,
které krátkodobě zvyšovaly potřebu
lokomotiv.
V roce 2006 občasné nasazování

„bert“ pokračovalo. V březnu tak šlo
potkat v čele osobních vlaků dokonce zapůjčenou olomouckou
749.1 07 nebo místní ostravskou
751 .1 49. V červnu to byla opět
751 .1 49 a v srpnu 751 .1 51 společně s 751 .088. S blížícím se podzimem to bez možnosti topení bylo
přece jen horší. Například v říjnu
2006 tak situaci zachraňovala olomoucká 749.250. Na jaře 2007 to
byly opět stroje 751 .374 a 751 .088,
ale četnost náhrad postupně klesala. V září 2007 si osobní dopravu

nahoře:
751.088 stojí připravena s
osobním vlakem u
nástupiště Ostravy hl. n.,
červenec 2007.

foto Pavel Matěj

dole:
U OstravyTřebovic
projížděla 2. září 2006 s
Os 3425 lokomotiva 751.105.

foto Petr Zgut
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střihla ještě 751 .1 05. To už ale bylo
v podání ostravských „bert“ vše,
neboť od prosince 2007 se o případné náhrady muselo starat DKV
Olomouc, do kterého byli nově
„brejlovci“ předáni, resp. do jeho PJ
Bohumín.
A první velká zkouška přišla hned o
Vánocích 2007, kdy nastala taková
krize, že místo „klasik“ na trať vyrazila i souprava 81 0+2x01 0. Taktéž
byly nasazeny obě brněnské „čtver-

ky“ 754.022 a 754.066, které měly
Vánoce původně trávit čekající na
zpáteční výkon do Brna v zátiší
bohumínského depa.
Od začátku roku 2008 tak jako
náhrady za „čtverky“ vyrážely v případě nedostatku provozních strojů
olomoucké lokomotivy řady 749.
Postupně se tu vystřídala snad celá
flotila ještě provozních olomouckých „bert“, blíže viz přiložená
tabulka
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Na Nový rok 2009 byl nasazen
dokonce i stroj ČD Cargo 749.251 .
Od 9. 1 . do 1 6.1 . 2009 pak byly do
Bohumína zapůjčeny brněnské
750.1 43 a 754.022. Opravy neprovozních „čtyřek“ se kromě Bohumína prováděly i v bývalém mateřském depu ve Valašském Meziříčí,
kde šlo v únoru 2008 například o
754.031 , 064 a 068.
V srpnu 2009 opět nastal větší
nedostatek provozních lokomotiv a

nahoře:
V únoru 2008 už byly
díky vzniku společnosti
ČD Cargo "berty" řady
751 historií. Roli zach
ránců bohumínských
"brejlovců" tak přev
zaly olomoucké "berty"
řady 749, tak jako
749.260 dne 11. února
2008 s Os 3121 u
Kunčic pod
Ondřejníkem.

foto Vít Blahovec

dole:
Ještě jednou vzpo
mínka na lokomotivy
řady 751 z léta 2007,
kdy 751.145 odvážela
osobní vlak z rozko
pané OstravyStřed.

foto Pavel Matěj

www.lokomotivy.net
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nahoře:
Výpravčí v žst. Kunčice pod
Ondřejníkem vypravil 10. února
Os 3118. Za pár okamžiků dosud
ve volnoběžných otáčkách
odpočívající diesel ožije a
poveze vlak k cíli jeho cesty.

foto Jan Šantrůček

uprostřed:
I 12. února 2008 vydrželo
nasazení 749.260, kdy byla
zvěčněna pár set metrů za
zastávkou OstravaKunčičky,
kterou s Os 3156 projel.

foto Vít Blahovec

dole:
Večerním Sp 1641 přijíždí 20.
června 2008 do FrýdkuMístku.
Díky výluce byla mimořádně
nasazena olomoucká 749.214.

foto Jakub Sigmund
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Mimo 749.260 se však na beskydskou trať podívaly
i jiné olomoucké "berty"...

nahoře:
749.121 přijíždí 21. října 2008 s Os 3122 do
žst. Vratimov.

foto Jakub Sigmund

uprostřed:
V listopadu 2009 došla provozní situace
"brejlovců" až tak daleko, že v jeden den jezdily
dokonce i dvě "berty". A tak zatímco na Os 3119 z
Pržna do Bašky burácela 749.256...

dole:
...tak o několik minut později, po vykřižování
Os 3119 a Os 3116 ve FrýdkuMístku uháněla z
Bašky do Pržna 749.250 právě s Os 3116.

2x foto Jakub Sigmund

www.lokomotivy.net
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nahoře:
Z Bašky odjíždí Os 3148
s 749.256, 1. září 2009.

foto Jakub Sigmund

dole:
A pro změnu z Paskova
odjíždí Os 3128 s
749.042 dne 27. června
2010.

foto Jakub Sigmund

tak byly místo „čtyřek“ k vidění
749.042, 256, 742.275 nebo
dokonce 81 0.678 (28. 8.). Do Olomouce nově předané 754.021 a
020, jež byly určeny pro budoucí
nasazení na šumperských výkonech, byly dočasně nasazeny v
Bohumíně. V té době bylo ve stavu
DKV Olomouc PJ Bohumín 1 6
brejlovců: 750.042, 259 a 754.020,
021 , 031 , 039, 040, 047, 064, 065,
068, 077, 079, 080, 081 , 086,

412

přičemž neprovozní byly minimálně
obě „nulky“ a 754.039, 040, 047,
080 a 086, tzn. pro zajištění
sedmidenního turnusu zůstávalo 9
strojů
Někdy to bylo i naopak a „čtverka“
zaskakovala za jiné řady vozidel.
Tak jako v únoru a v březnu 201 2
stroj 754.039 jezdící místo „kvatra“
na trati 303.
V březnu 201 5 zatím naposledy
zachraňovala situaci bohumínských

„čtyřek“ na trati 323 „berta“
749.1 07. Vzhledem k počtu provozních „bert“ v DKV Olomouc, kdy
aktuálně zbývá pouze šumperská
749.265, byl tento záskok asi
definitivně poslední. Situace v
březnu 201 5 dostoupila dokonce
tak daleko, že znovu místo „velkých“ souprav vyrazil do boje i
motorový vůz 81 0, konkrétně
81 0.507 se dvěma vleky řady 01 0.

provoz@lokomotivy.net
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Byť v daleko menší míře než o pár let dříve, ale i tak se i v roce 2012 dostaly "berty" do Beskyd. Bylo tomu tak i ve dnech 10. a
11. května, kdy byla nasazena 749.257. Druhý z uvedených dnů pak vezla ranní Os 3113 při odjezdu z Pržna.

foto Jakub Sigmund

I v roce 2011 to byla právě 749.257, která 2. listopadu 2011 vezla Os 3122 mezi Ostravou hl. n. a OstravouStodolní.

foto Vít Blahovec

www.lokomotivy.net
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nahoře:
Do ještě nerekonstruované
stanice Kunčice pod
Ondřejníkem přijíždí 7. března
2010 vlak Os 3123 vedený
strojem 749.250.

foto Vít Blahovec

uprostřed:
V žst. OstravaStřed se na
jednom vlaku potkaly 749.246 a
749.259 dne 25. února 2013.

foto Vít Blahovec

dole:
749.259 jako vlaková lokomotiv
výlukové náhrady Sp 1643
projíždí nedaleko Hulína,
18. srpna 2012.

foto Aleš Krška
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nahoře:
"Berty" zaskakovaly za brejlovce
nejen na jejich turnusových
výkonech, ale i na výlukových
nasazeních, tak jako 749.257 s
Os 2908 v Bocanovicích 25. října
2010.

foto Roman Slowiaczek

uprostřed:
Druhou lokomotivou nasazenou
na "napěťovku" 25. října 2010
byla 749.261 na snímku z Návsí
vezoucí EC 143 "Kysuca".

foto Roman Slowiaczek

dole:
Díky výlukám na českosloven
ském pomezí se lokomotivy řady
749 suplující "brejlovce" dostaly
i na území Slovenské republiky.
Návštěva těchto lokomotiv je o
to vzácnější, protože ZSSK a její
předchůdci nikdy nepřistoupily k
rekonstrukci lokomotiv řady 751
na elektrické vytápění. 749.250 v
Čadci najela na přípřež EC 144
"Detvan", 25. března 2010.

foto Pavol Vlček

www.lokomotivy.net
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V březnu 2015 zavítala do Bohumína jedna ze dvou
posledních zástupkyň řady 749 v DKV Olomouc 
749.107 (druhá je 749.265). Tato návštěva stroje
řady 749 byla zatím posledním výskytem stroje
této řady pod hlavičkou Českých drah.

nahoře:
Z FrýdkuMístku do Lískovce jede 749.107 s
Os 3141, 21. března 2015.

foto Jakub Sigmund
uprostřed:
Pod siluetou Lysé hory se v již rekonstruované
stanici Frýdlant nad Ostravicí potkala 749.107 s
Os 3141 a 754.081 s Os 3159, 17. března 2017.

foto Jakub Sigmund

dole:
Mezi Kunčicemi pod Ondřejníkem a Frenštátem pod
Radhoštěm projíždí 749.107 s Os 3134, 21. března
2015.

foto Jan Šantrůček
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V březnu 2015 opět nastala krize "velkých
dieselů" v PJ Bohumín. Mimo 749.107, na
horním snímku jedoucí s Os 3128, byla do
akce nasazena i souprava vozů 010 s
lokomotivou 742.045, která jela na Os 3129 
viz. dolní foto.

2x foto Jakub Sigmund

dole:
Na stejném místě, jen o několik let dřív, byla
zastižena i 742.275 s Os 3129, 1. září 2009.

foto Jakub Sigmund

www.lokomotivy.net
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nahoře:
Nejen "berty" zaskakovaly za "brejlovce". Dne
14. června 2014 se za FrýdkemMístkem
tohoto úkolu zhostila 742.279 s Os 3161.

foto Jakub Sigmund

dole:
Na stejném místě, jen o několik let dřív, byla
zastižena i 742.275 s Os 3129, 1. září 2009.

foto Jakub Sigmund
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nahoře:
Vzhledem k charakteru provozu
bývají i při neschopnosti
málokdy k vidění přípřeže dvou
brejlovců. Při neschopnosti
brejlovce na vlaku bývá ten
nejčastěji odřeknut a cestující
využívají další spoj. Přípřeže tak
bývaly vidět ponejvíce při
přetazích lokomotiv různě mezi
Ostravou a Valašským Meziříčím
a opačně. Na snímku z
27. prosince 2007 odjíždí z
FrýdkuMístku Os 3123 s přípřeží
strojů 754.064 a 754.047.

foto Jakub Sigmund

uprostřed:
Naopak, pravděpodobně při
přetahu neschopné lokomotivy
do Valašského Meziříčí, pomohla
přípřežní 754.080. V žst. Ostrava
Střed se tak v únoru 2007 naskytl
pohled na dva brejlovce v čele
osobního vlaku čekajícího na
odjezd.

foto Pavel Matěj

dole:
Neschopnost postihla 754.076
dne 30. srpna 2017 na Os 3147 v
žst. Ostrava Střed. Kouř na
snímku vznikl po použití ručního
hasicího přístroje strojvedoucím.

foto Petr Šibík

www.lokomotivy.net
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nahoře:
Když je nejhůř a dojdou všechna
"obvyklá" vozidla, přijde řada na
dříve všudypřítomné motorové
vozy řady 810. Klasická
souprava byla nahrazena
sestavou 810.385 + 010 + 010
pravděpodobně na Os 3125 i
27. prosince 2007.

foto Jakub Sigmund

uprostřed:
Okamžitým řešením neschop
nosti 754.076 v pátek 19. května
2017 v Ostravě, bylo odřeknutí
vlaku v trase Ostrava hl. n. 
FrýdekMístek. Z FrýdkuMístku
do Frenštátu pod Radhoštěm a z
Frenštátu do Vratimova byl
nasazen motorový vůz 810.173.
Ve Vratimově pak proběhl
přestup do soupravy s narychlo
povolanou 754.040. Na snímku
přijíždí motorový vůz 810.173 do
FrýdkuMístku jako Os 3145.

foto Jakub Sigmund

dole:
Pod novou "dominantou"
FrýdkuMístku projíždí
"okouzlující lokálková soup
rava" v podobě 810.507 s dvěma
"bafíky". Nejedná se však o
příjemnou výletovou atmosféru,
neb tato souprava suplovala 4
klasické vozy, které na tomto
výkonu v podobně slunečný
víkendový den ,jako byl
21. květen 2015, bývají běžně
plné výletníků do Beskyd. Proto
je snad lepší nekomentovat
kulturu cestování v takovéto
vytížené "náhradní soupravě".

foto Jakub Sigmund
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V prosinci 2007 dolehla na
bohumínské "brejlovce" krize.
Proto byly "do boje" povolány i
dva brněnské stroje odstavené v
Bohumíně mezi "brňáky".

nahoře:
Oba jihomoravské stroje se
podařilo zvěčnit na jednom
snímku 28. prosince 2007. Stroj
754.066 vyčkává s Os 3120 na
příjezd protijedoucího Os 3125 s
754.022, který se již blíží k
nástupišti v žst. FrýdekMístek.

foto Jakub Sigmund

A nyní dvakrát samostatně...

uprostřed:
Po příjezdu Os 3125 již nic
nebránilo postavení vlakové
cesty pro Os 3120 a jeho
vypravení směrem do Bašky.
Stanicí se tak nesl zvuk do
výkonu jdoucího motoru
doplňovaný typickým zvukem
turbodmychadla.

foto Jakub Sigmund

dole:
Již 27. prosince 2007 byla
754.022 nasazena na Os 3118
přijíždějící do FrýdkuMístku.

foto Jakub Sigmund
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nahoře:
V lednu 2009 vyvrcholila krize
bohumínských strojů zapůjčením
lokomotiv z Brna. Tentokráte se
jednalo přímo o zapůjčení
750.143 a 754.022. Na trati se
podařilo zdokumentovat jen
první z nich, a to 11. ledna 2009 s
Os 3128.

foto Jakub Sigmund

uprostřed:
Ne vždy byly "čtverky" v pozici
zachraňované lokomotivní řady.
Čas od času se tak i "brejlovci"
stali "zachránci" situace, jako
například v únoru 2012, kdy
754.039 několik dní zaskakovala
za "kvatro" řady 842. Na snímku
z 6. února projíždí nedaleko
Hulína s Os 3904.

foto Votěch Gášek

dole:
Začátkem roku 2003 nastal v
tehdejší PJ Veselí nad Moravou
nedostatek provozuschopných
lokomotiv řady 754. Kritická
situace byla řešena krátkodobým
zapůjčením lokomotivy stejné
řady z PJ Valašské Mezříčí, a tak
si přibližně týden zajezdil
valašský "rudý ďábel" 754.068
po vlárských kolejích. Lokomo
tivu však provázela smůla. Při
prvním nasazení na výkony v PJ
Veselí došlo k závadě chlazení a
068 musela být neplánovaně
stažena z vlaku 721 do depa na
opravu. Během opakovaného
nasazení na stejný vlak zase
přišla po střetu s letícím bažan
tem o sklo v levém čelním okně a
opět následovala neplánovaná
výměna HV během pobytu rych
líku 721 v žst. Veselí nad
Moravou. Na snímku z 3. února
2003 projíždí R 721 "Vlára" s
valašskou lokomotivou 754.068
okolo vjezdového návěstidla žst.
Nemotice. Strojvedoucí hrdinsky
pokračuje v mrazivém počasí
dál, přestože místo levého okna
zeje obrovská díra.

foto Tomáš Paška
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„Po uzávěrce“, ale přesto:
Na konci roku 2017 se provozní
situace „čtyřek“ v Bohumíně
opět zhoršila. Dlouhodobé
odstavení 754.086 od listopadu
2017 kvůli prasklému bloku
motoru a větší či menší
problémy zbývajících strojů od
pootočených obručí po vibrace
trakčního dynama, vedly znovu k
tomu, že se počet provozních
strojů rovnal mnohdy čtyřem,
což byl minimální počet lokomo
tiv pro vyježdění pětidenního
turnusu. Situaci nezachránilo ani
povolání olomoucké zálohy v
podobě 754.079. Ta naopak sama
skončila s pootočenými obruče
mi. Po neschopnosti 754.081 v
pondělí 8. ledna tak znovu do
boje vyrazil motorový vůz,
jmenovitě 810.077. V úterý
9. ledna dorazila do Bohumína
výpomoc v podobě českotřebov
ské 754.059 a hned následující
den vyrazila v čele Os 3152 do
Frýdlantu nad Ostravicí.

nahoře:
754.059 přijíždí 12. ledna 2018 se
zpožděným Os 3158 do
Vratimova, kde bude křižovat s
protijedoucím Os 3137.

foto Jan Šantrůček

uprostřed:
Již na paskovském zhlaví
žst. Vratimov projíždí 754.059 s
Os 3158 12. ledna 2018. V pozadí
odjíždí Os 3137 vedený 754.068.

foto Jan Šantrůček

dole:
754.059 přijíždí 13. ledna 2018 s
Os 3131 do Pržna.

foto Jakub Sigmund
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Snad naprostá náhoda tomu chtěla, že v sobotu 13. ledna 2018 v době příjezdu Os 3134 do Vratimova vysvitlo na jinak nízkou
oblačostí zakryté obloze slunce a umožnilo tak zvěčnit „cizinku“ 754.059.

foto Jan Šantrůček

Ani zapůjčení olomoucké 754.079 krizi nepomohlo vyřešit. Slunečný předposlední den roku 2017 vezla v úseku mezi Baškou a
Pržnem Sp 1642. O teplotní „pohodě“ v kabině svědčí zimní výbava strojvedoucího.

foto Jakub Sigmund
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