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12 Vyvazovací opravy

První „čtyřka“, jež prošla vyvazovací opravou ve Valašském Meziříčí, byla 754.048. Na finální seřízení vyrazila do Veselí nad
Moravou, kde přecijen byly v té době větší zkušenosti s rozsáhlejšími stupni oprav lokomotiv řady 754. Právě ve Veselském depu
se potkala s místní 754.066 poslední listopadový den roku 2000.
foto Leoš Tomančák

V minulé kapitole, pojednávající o
výskytech jiných než „domácích“
„brejlovců“, byl vynechán bod 3,
pod kterým jsou zahrnuty různé
zkušební jízdy po opravě.
Na těch se tu různé stroje začaly
objevovat od roku 1 997, kdy se ve
Valašském Meziříčí začaly dělat
vyvazovací opravy nulkových a
trojkových „brejlovců“. První rea-

lizovanou opravou byla domácí
750.11 8, jež byla násilně poškozena v roce 1 995 najetím na odstavenou patrovou jednotku v Ostravě.
Znovuvzkříšení se dočkala v září
1 997, kdy se vrátila na koleje po
dokončené vyvazovací opravě. V
roce 1 998 na ni navázaly další
domácí stroje v podobě 750.1 62,
750.1 95 a první „cizí“ 750.409. Pro

výzisk použitelných dílů byly v
listopadu do Valašského Meziříčí z
Brna předány 753.007 a 01 2, k
nimž se později po příchodu
„čtyřek“ a postupném odstavování
nulkových „brejlovců“ přidala i
750.097. Seznam lokomotiv, jež
prošly vyvazovací opravou ve
Valašském Meziříčí je uveden v
přiložené tabulce.

Úplně prvním „brejlovcem“, jenž
se podrobil vyvazovací opravě ve
valašskomeziříčském depu, byl již
v roce 1997 domácí 750.118. Čtyři
měsíce po zprovoznění, 27. ledna
1998, vezla Os 3108 nedaleko
Holešova.

foto Jan Novotný
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Zhruba ve stejnou dobu, na přelomu let
1 997/1 998, začala vyvazovací opravy čtyřkových „brejlovců“ provádět i služebna ve Veselí
nad Moravou, kde na rozdíl od Valašského
Meziříčí byly tradice a zkušenosti s opravami
vyšších stupňů větší. Původně to mělo být
řešení stavu, kdy příchozí „čtverky“ byly v
neutěšeném technickém stavu, který plynul z
překročených kilometrických proběhů do
periodických oprav (některé z nich již byly
neprovozní kvůli motoru), a vedení Českých
drah nedokázalo akceptovat ceny nedlouho
předtím privatizovaných ŽOS. Bylo tak
přistoupeno k opravě 754.077, která byla
dlouhodobě neprovozní právě kvůli motoru.
Ten se po vyvázání poslal na opravu do
smíchovské motorárny, zatímco osiřelý zbytek
754.077 mezitím sloužil jako zdroj náhradních
dílů pro zbývající stroje. Díky tomu došlo k
situaci, že když opravený motor dorazil,
zjistilo se, že z 754.077 zůstala jen holá skříň.
Motor se proto zavázal do nedávno odstavené 754.01 6, která díky tomu stála jen
krátkou dobu a zprovozněna byla na podzim
1 997, jejíž motor se poslal do opravy a
754.077 se mezitím měla zkompletovat. Při
takovém rozsahu opravy bylo rovnou přistoupeno k provedení MVy včetně rekonstrukce
na sloupky. Podobně došlo ke zprovoznění i
dalších veselských „čtyřek“ jako 754.025
(dokončena v dubnu 1 998, stála na motor od
podzimu 1 997) a 754.067 (dokončena v
listopadu 1 998, neprovozní kvůli motoru od
října 1 997). Jediná 754.067 zůstala na
závěskách, ostatní byly předělány na sloupky.
V roce 1 998 bylo rozhodnuto, že se ve Veselí
nad Moravou začnou dělat plánované vyvazovací opravy lokomotiv řady 754. V následujících letech tak místní depo opouštěly 754 po
provedené MVy – 754.066 (1 2/98), 049
(5/99), 027 (6/99), 01 2 (9/99), 009 (2/00), 063
(7/00), 042 (9/00), 01 3 (11 /00), 075 (1 2/00),
007 (7/01 ), 037 (9/01 ), 008 (6/02), 028 (8/02)
a 030 (4/03). Na jaře 2003 oficiální seznam
strojů prošlých vyvazovací opravou ve Veselí
nad Moravou uzavřela 754.030. Poslední
větší „akcí“ veselského depa nakonec byl
převaz motoru ze 750.1 56 do 754.066 (vyjela
v srpnu 2003) a převaz motoru a provedení
nového laku u brněnské 754.025 v prosinci
2004.

Ještě jeden záběr na 754.048 ve Veselí nad
Moravou v listopadu 2000.

foto Tomáš Paška
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nahoře:
Jeden únorový den roku 2000
vezla mimo jiné i Os 3113
hradecká 750.341. Ve Vratimově
vyčkávala na vypravení k
odjezdu.

foto Michal Valošek

uprostřed:
Tatáž lokomotiva již 21. prosince
1999 za asistence valmezské
750.160 odvezla Os 3109, se
kterým zrovna zastavila v
žst. Frenštát pod Radhoštěm.

foto Ladislav Hrbáč

dole:
750.235 na zkušební jízdě u
Veřovic.

foto Zdeněk Sýkora

www.lokomotivy.net

445

MAGAZÍN FOTOGALERIE LOKOMOTIVY.NET

Důvod ukončení provádění vyvazovacích oprav ve Veselí nad
Moravou byl prostý. Mateřské depo ve Valašském Meziříčí v
roce 2000 obdrželo „své“ čtyřky z Hradce Králové a
Chomutova. Mezi nimi byly i tři neprovozní stroje: 754.048, 068
a 086. Právě ex-chomutovská 048 byla první čtyřka, jež
podstoupila vyvazovací opravu přímo ve Valašském Meziříčí.
Díky zkušenostem veselského depa se čtyřkovými stroji byla
tehdy seřizována na suchém odporu ve Veselí nad Moravou.
Každopádně ke konci roku 2001 mateřské depo rozhodlo, že
vyvazovací opravy „čtyřek“ se budou dělat již pouze ve
Valašském Meziříčí. Z tohoto důvodu nastala redukce přistavovaných „čtyřek“ do veselského depa a naopak ve Valašském
Meziříčí to byly právě čtyřky, jež zde nahradily „nulky“ a „trojky“,
jejichž poslední zástupci zde byli k MVy přistaveni v roce 2000 750.235 a 753.233. V případě sériových „trojek“ se jednalo o
poslední vyvazovací opravu u ČD vůbec. Na přelomu let 2000 a
2001 ještě následoval 750.41 0 a v roce 2002 muzejní prototyp
753.001 . U muzejního prototypu 753.001 , byly provedeny
některé atypické úpravy: mezichladič kompresoru byl přemístěn
pod střechu strojovny, aby zvenčí vypadal jako po vyrobení a
skříň motoru s rovnými zámky byla výjimečně opatřena původní
posuvnou regulací vstřikovacích čerpadel. Po první dokončené
„čtverce“ následovaly další domácí stroje – 754.086, 068, 081 a
pak již brněnská 754.026.
Ne vždy se však při opravách dařilo, jako například u plzeňské
754.029, které kvůli požáru při provádění MVy darovala kabinu
a část bočnice 750.097. Podobně pro 754.078 byly u jedné
vyvazovací opravy „spotřebovány“ postupně tři motory – první
motor padl při požáru strojovny a druhému se staly osudné
uvolněné okuje po svařování olejových trubek, jež zamířily do
motoru.
nahoře a uprostřed:
Zatímco v hale valašskomeziříčského depa se
ukrývala 750.176 po prodělané vyvazovací
opravě, tak na kolejích před halou stála místní
750.119 taktéž po MVy, červenec 2000.

foto Vít Blahovec

dole:
Zatímco depo ve Valašském Meziříčí se
věnovalo útrobám "brejlovců", ty, kterým bylo
určeno obdržet i nový nátěr, si pak do péče vzal
Olpas Krnov, kde se postarali i o jejich
zevnějšek. Na cestě z Valašského Meziříčí do
Krnova tak prototypové 750.410 asistovala
742.261 a společně tvořily Lv 83851, který 7.
listopadu 2000 zastavil ve Štramberku.

foto Ladislav Hrbáč
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nahoře:
Zatím se bohužel nepodařilo
přijít na důvod, proč se
16. listopadu 1999 ve Valašském
Meziříčí objevila 750.349.

foto Ladislav Hrbáč

uprostřed:
Jen krátkou dobu po provedení
vyvazovací opravy jezdil stroj
754.068 v atypicky upraveném,
ale přitom barevně relativně
ladícím nátěru. V čele osobního
vlaku se takto "vytuněný"
"brejlovec" blíží k OstravěStřed.

foto Vít Blahovec
dole:
Ještě jednou snímek atypické
754.068, tentokráte s Os 3104 ve
Frýdlantu nad Ostravicí
7. března. Na vedlejší koleji stojí
754.064.

foto Petr Zgut

Posledním „brejlovcem“,
jenž ve Valašském Meziříčí
podstoupil opravu v rozsahu MVy, byl opět domácí
754.064. S ním se uzavřela sedmiletá kapitola soustředěných vyvazovacích
oprav, kdy správkárnou
Provozní jednotky Valašské Meziříčí prošlo 39
obrýlených strojů. Z provozního pohledu to bylo
zajímavé proto, že kvůli
zkušebním jízdám se tak
mohly na výkonech valašskomeziříčského depa vyskytnout zajímavé cizí stroje.
Nejen s DKV Valašské
Meziříčí však byly spojeny
opravy brejlovců na severní Moravě a ve Slezsku.
Druhou společností, která
se zabývala pro změnu
vnějším vzhledem lokomotiv, byl Olpas Moravia
s.r.o. Obojí spolu souviselo, jelikož mnohdy po provedení vyvazovací opravy
následovala i realizace
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Depem ve Valašském Meziříčí
prošla i početná skupina
plzeňských strojů, které vždy
upoutaly svým bílomodrým
lakem.

nahoře:
Ve Veřovicích zastavil 15. ledna
2002 Os 3102, který byl v té době
tvořen patrovou jednotkou. S pro
něj atypickou soupravou tak byl
zachycen 754.029.

foto Zdeněk Sýkora

uprostřed:
V srpnu 2002 byly v krnovském
Olpasu dokončeny plzeňské
754.058 a 363.082. Spolu zamířily
zpět do své domoviny. Štítinou
projížděly 10. srpna 2002.

foto Petr Hinze
dole:
Ještě předtím však bylo třeba
prověřit, že vše funguje tak, jak
má. A proto se ani 754.058
nevyhnula zkušebnímu nasazení
na trati 323. Před Lískovcem
vezla 18. července 2002 Os 3104.

foto Petr Zgut

nového laku lokomotiv. Neplatilo to však vždy, nebo
případně ne vždy hned po
vyvazovací opravě, zejména kvůli omezené kapacitě
lakovny. A tak zatímco
754.040 byla přelakována
do nového laku relativně
krátce po vyvazovací opravě, ve stejnou dobu opravována 754.039 jezdila
delší dobu pouze s nově
nalakovaným hlavním rámem a celým spodkem,
zatímco zbytek byl původní. Taková 754.078 v
této podobě (šedý rám,
červenožlutý vrch karoserie) díky kvalitnímu původnímu laku (při MH opravě v
roce 1 995) vydržela až do
svého předání do Trutnova. Mimo MVy pak byla
ještě v prosinci 2004
provedena rekonstrukce
754.050 na sloupky s
dokončením v březnu
2005.
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nahoře:
Ve Veřovicích zastavil 17. července 2002 Sv 3194 s
plzeňskou 754.058. Jednalo se návoz soupravy
(příjezd 21:30) na ranní Os 3124.

foto Zdeněk Sýkora

uprostřed:
Ačkoli 754.020 byla na trati 323 k vidění už v
červenci 2003, na začátku roku 2004 se do
Valašského Meziříčí vrátila. Zpět do Plzně se pak
vracela společně se 754.024. Obě lokomotivy
15. března 2004 projížděly Veřovicemi.

foto Zdeněk Sýkora

dole:
Kolem mechanických návěstidel v žst. Frýdek
Místek projíždí 754.024 s Os 3116, 10. března 2004.

foto Petr Zgut
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nahoře:
754.006 u Veřovic s Os 3106, 12. června 2003.

foto Zdeněk Sýkora

uprostřed:
754.006 přejíždí u žst. Ostrava Střed přes most přes
řeku Ostravici, 12. června 2003.

foto Petr Hinze

dole:
754.020 se blíží k předvěsti vjezdového návěstidla
žst. Kunčice pod Ondřejníkem s Os 3115, 18. října
2003.

foto Petr Zgut
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nahoře:
Pod siluetou těžní věže bývalého
dolu Alexander v Ostravě
Kunčičkách projíždí 754.020 s
Os 3106, 31. října 2003.

foto Petr Zgut

uprostřed:
754.006 odjíždí 12. června 2003 s
Os 3106 z Frýdlantu nad
Ostravicí.

foto Vít Blahovec

dole:
I na trať do Ostravice zavítaly
plzeňské stroje. V sobotu
6. března 2003 to byla s vlakem
Os 3145 u Ostravice zastávky
754.020.

foto Petr Zgut
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nahoře:
A zde již 754.068 v nátěru, který
"čtyřky" dostávaly z výroby.

foto Vít Blahovec

uprostřed:
754.026 na zvedácích v hale
meziříčského depa.

foto Vít Blahovec

dole:
A zde již po dokončení
vyvazovací opravy a provedení
nového nátěru odjíždí z Ostravy
Střed.

foto Vít Blahovec
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Další brněnskou "čtverkou" byla 754.041, která však na rozdíl od 754.026 nedostala kompletní nový lak. Z FrýdkuMístku odjížděla
od provizorního nástupiště během výstavby podchodu.
foto Martin Škoda

Poslední "trojkou", která prodělala MVy ve Valašském Meziříčí byla prototypová T478.3001. Na zkušebních jízdách zavítala i do
Rožnova pod Radhoštěm odkud 20. července 2002 vezla Mn 82942.
foto Zdeněk Sýkora
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T478.3001 v roce 2002 prošla jak
vyvazovací opravou tak obdržela
v Olpasu nový nátěr. A to rovnou
dvakrát.

nahoře:
T478.3001 během vyvazovací
opravy v DKV Valašské Meziříčí.

foto Vít Blahovec

uprostřed:
V průběhu lakování v Olpasu
Krnov 7. června 2002.

foto Petr Hinze

dole:
A hotová T478.3001. Tedy ve
smyslu T478.3001 varianta 1,
19. června 2002.

foto Vít Blahovec
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V této podobě se dokonce i
vrátila do Valašského Meziříčí.

foto Vít Blahovec

uprostřed:
Díky špatné barvě rámu se vrátila
do Krnova, kde napodruhé
dostala správnou a požadovanou
podobu bez žlutého lemu pluhu a
bílého olemování nárazníků.
Srovnání dvou šedozelených
"brejlovců" v Krnově proběhlo
24. června 2002.

foto Vít Blahovec

dole:
T478.3001 na zkušební jízdě ve
Valašském Meziříčí.

foto Martin Škoda
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nahoře:
754.041 odjíždí z Frýdlantu nad
Ostravicí.

foto Vít Blahovec

uprostřed:
"Strakatá" 754.029, kterou při
MVy postihl požár a pro její
opravu pak posloužily díly z
odstavené 750.097.

foto Vít Blahovec

dole:
754.044 s Pn 60052 projela
zastávkou OstravaKunčičky
16. prosince 2003.

foto Petr Zgut
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Pár fotografií z Olpasu Krnov, kde
lokomotivy dostávaly „nový
kabátek“.

nahoře:
Valašskomeziříčská 754.081 po
vyvazovací opravě ještě stále ve
svém původním laku 15. dubna
2002.

foto Petr Hinze

uprostřed:
Na rozdíl od 754.039 a 754.040
obdržela 754.077 lak hned po
dokončení vyvazovací opravy. Na
snímku během posunu v Olpasu
Krnov.

foto Vít Blahovec

dole:
Ještě jednou 754.077, tentokráte
už k nepoznání po odstranění
starého nátěru.

foto Vít Blahovec
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nahoře:
V základní barvě na světlo
"vykukuje" plzeňská 754.057,
7. června 2002.

foto Petr Hinze

uprostřed:
A zde tentýž stroj 754.057 s již
základními prvky laku, 18. června
2002.

foto Petr Hinze

dole:
A takto vypadá lokomotiva po
dokončení MVy. Zde 754.064 v
hale DKV Valašské Meziříčí
24. června 2004. U 754.064 byla
provedena poslední oficiální
vyvazovací oprava v DKV
Valašské Meziříčí.

foto Martin Škoda
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