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Pára...Dlouho byla hybnou silou železnice. Počátek 90. let 20. století ji však zastihl už jen paběrkující, coby topné médium,
navíc i v této pozici pokračoval její znatelný útlum.
foto Robert Kubica
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2 Konec období "páry" (19881995)

(...aneb začínáme topit elektricky, se všemi důsledky, které to pro provoz
brejlovců bude mít)

„Naše depa“ jsme opustili na
přelomu let 1 988 a 1 989 v době,
kdy jejich svěřenci jezdili mnohdy s
dvojím označením – starým, podle
ing. Kryšpína, a novým tzv.
počítačovým. Byla to však jen malá
změna ve srovnání s těmi, které
měly v následujících šesti letech
ovlivnit chod všech dep. Hned na

počátku tohoto období se změnila
struktura ČSD. Všechna tři sledovaná depa tak nově náležela do
správy Olomouckého obchodněprovozního ředitelství (viz Kapitola
o struktuře dep). V červenci 1 991
došlo k osamostatnění Krnova a tak
jeho 21 „brejlovců“ bylo nyní nově
vedeno s příslušností k LD Krnov.

Z pohledu budoucích rošád v
působnosti „brejlovců“ však důležitější změna nastala v roce 1 990. V
té době se řešil nedostatek
dieselových lokomotiv s elektrickým
vytápěním vlaku – tímto způsobem
vytápění disponovalo pouze 86
strojů řady 754 a jeden, v té době
prakticky neprovozní, stroj řady

nahoře:
První trvale domácí "nulkou" se
stala na jaře roku 1993 750.097
lokomotivního depa Ostrava. Na
snímku je zachycena po odjezdu z
FrýdkuMístku 4. prosince 1993.

foto Jiří Vlček

dole:
Avšak prvními "nulkami", které se
proháněly na výkonech
valašskomeziříčského depa byly
750.159 a 750.160. Ty sice byly po
provedené rekonstrukci předány do
Brna, fyzicky se však na Valašsku
vyskytovaly až do září. Právě 1. září
1992 byly před halou depa zvěčněny
750.159, 750.160 společně s 753.042
nebo 753.043.

foto Jan Novotný

www.lokomotivy.net
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nahoře:
I 753.119 patřila mezi
stroje, jež někdy byly
vybaveny zimním
pluhem. U "stodeva
tenáctky" to bylo v
březnu roku 1991. Na
snímku je zachycena
23. března 1993 při
odjezdu z Ostravy
hlavního nádraží.

foto Pavel Matěj

dole:
V dubnu 1990 byla
753.118 zvěčněna v
Bašce.

foto Jiří Vlček

759). V létě 1 990 tak byly 753.242
a 753.1 81 přistaveny k rekonstrukci, při které mělo dojít k odstranění
parního generátoru PG500 a
nainstalování nezbytných součástí
pro možnost elektrického vytápění
vlakových souprav. V lednu 1 991
jako první opouští správkárnu
brněnského depa lokomotiva
750T242, počátkem února ji pak ve
Zvolenu následuje 750.1 81 . Rekonstrukce na „elektrické nulky“ se
záhy rozjely ve velkém. Zpočátku je
provádělo pouze LD Brno-dolní a
ŽOS Zvolen, jenž měly v síti ČSD
„monopol“ pro opravy dvěstě126

třicítkových motorů a tak jsou zde
přistavovány na periodické opravy
vyšších stupňů „brejlovci“ všech
dep v republice. A právě lokomotivy, jež v roce 1 991 přicházejí podle
plánu do zvolenských dílen, tak
rychle rozšiřují počty strojů řady
750. Tento postup pak spouští
různé přesuny lokomotiv, motivované snahou „nové“ lokomotivy v
depech sdružovat. V obvodu
působnosti Olomouckého OPŘ se
tímto vybraným depem stalo LD
Brno-dolní. Proto, když přijde na
podzim roku 1 991 (v případě stroje
753.1 75 na přelomu let 1 991 -1 992)

čas pro přístavbu krnovských
„brejlovců“ 753.1 76, 753.21 3 a
753.1 75 do zvolenských dílen,
podstoupí automaticky i rekonstrukci na elektrické vytápění vlaku.
Krátce po dokončení opravy a
rekonstrukce jsou však předány do
lokomotivního depa Brno-dolní,
čímž je zahájen kolotoč přesunů,
který se zastaví až v květnu 1 995,
kdy se DKV Valašské Meziříčí
rozloučí s posledním trojkovým
„brejlovcem“ a DKV Ostrava dokonce s „brejlovci“ všemi.
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Setkání dvou krnovských "brejlovců" v Opavě východním nádraží. 753.194 a první krnovská "nulka"  750.077 v roce 1995.

foto Dušan Kuchař

PLD Krnov/LD Krnov/DKV Krnov
První skutečnost, která ovlivnila
krnovské obrýlené lokomotivy, se
paradoxně přihodila v tehdy ještě
mateřském LD Ostrava krátce před
osamostatněním LD Krnov. V
červnu 1 991 došlo k neschopnosti

(spalovací motor) 753.289, která
tím zahájila období více než dvouletého odstavení. Jako náhrada za
odstavenou lokomotivu byla do SS
Frýdek-Místek předána právě
krnovská 753.31 6. Stroj známý

753.362 s osobním vlakem z Opavy do Ostravy v OstravěTřebovicích 6. května 1992.

www.lokomotivy.net

spíše z vedení nákladních vlaků z
Krnova do Olomouce se tak
najednou objevoval v čele osobních
vlaků okolo Frýdku-Místku. Jak bylo
uvedeno výše, na konci roku 1 991
odešly do zvolenských dílen
foto Jiří Vlček
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Prvními stroji, tehdy již samostatného
lokomotivního depa, jež se dočkaly
rekonstrukce na řadu 750 byly 753.175,
753.176 a 753.213. Po provedení
rekonstrukce však všechny tři stroje zamířily
do Brna.

nahoře:
Ve stanici Opava východ stál 24. března 1990
v čele nákladního vlaku k odjezdu připravený
T478.3175.

foto Jan Novotný
uprostřed:
Taktéž s nákladním vlakem, tentokráte však
T478.3176 v OstravěPorubě 29. 11. 1989.

foto Ivo Raab
dole:
Pouhé 4 roky sloužila 753.213 v krnovském
depu. 23. dubna 1991 byla zvěčněna v
OstravěPorubě.

foto Ladislav Kroul

753.1 76 a 753.21 3, následované na
přelomu let 1 991 -1 992 i 753.1 75.
Všechny tři ve Zvolenu prodělaly i
modernizaci na řadu 750. Po
dokončení rekonstrukce byly všechny
tři stroje předány do lokomotivního
depa Brno-dolní. Jako náhrada byly
za tyto stroje z Brna předány tři trojky
– za 753.1 76 to byla 753.1 45
(1 2. 11 . 1 991 ), místo 753.21 3 dorazila
753.064 (1 . 1 2. 1 991 ) a třetí byla na
začátku roku 1 992 753.1 20.
U lokomotivy 753.1 45 se nepodařilo
přesněji zjistit data předání z LD
Krnov do Ostravy a zpět. Je však
jisté, že minimálně na konci roku
1 992 byla vedena ve stavu LD
Ostrava. V prosinci 1 993 však byla už
zpět v Krnově. Dalším krnovským
128
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Dokonce i měsíc po rozdělení ČSD byly některé stroje svým označením "zakonzervovány" v podobě připomínající dobu již několik let
minulou. Podobně působila T478.3192 v Mikulovicích 30. ledna 1993.
foto Jiří Vlček

„brejlovcem“, který prodělal rekonstrukci na řadu 750, byl 753.259.
Po návratu v červnu 1 993 však
opět nezůstal v Krnově, ale odešel
do Ostravy. V říjnu 1 993 se z
frýdecké anabáze vrátila 753.31 6.

Ještě rok je vše v krnovském depu
při starém. Až v srpnu 1 994 přichází z Plzně první vlaštovka v
podobě elektricky topící 750.077.
Jako poslední (z námi sledovaných
dep) tak krnovské depo zahájilo

provoz nulkových „brejlovců“. Po
„sedmasedmdesátce“ se do Krnova
začaly pomalu trousit nulky z jiných
dep: 750.308 a 750.387 z Turnova,
750.1 03 z Loun a z Hradce Králové
v září 750.250. Posledním přírůst-

Zatím stále ještě běžný pohled do zákulisí krnovského "velkodepa". 753.383 se 5. října 1992 připravuje na opuštění depa
a nasazení na další výkon.
foto Jiří Vlček

www.lokomotivy.net
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Za 753.175, 753.176 a 753.213,
které po rekonstrukci odešly
do Brna, přišly z Brna
náhradou jiné stroje.

nahoře vlevo: Jako první (na

začátku prosince 1991)
dorazila 753.064. Na snímku
ze 14. dubna 1992 je
zachycena v Olomouci.

foto Jan Novotný
uprostřed: Na konci prosince

1991 ji následovala 753.145,
která se pak na chvíli dostala
i do stavu LD Ostrava. Právě
v tomto období (zřejmě 20.
prosince 1992) stojí
připravena v Ostravě u
frýdlantských nástupišť v
čele Os 3130 vyrazit do
Beskyd. Na vedlejší kolejí v
čele Os 3132 stojí připravena
753.211.

foto Pavel Matěj
dole: Poslední příchozí byla v únoru 1992 753.120. Fotoaparát Jana Novotného ji zastihl 18. června 1992 v Olomouci.
foto Jan Novotný
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naproti nahoře vpravo: 753.177 stojí s
osobním vlakem u opavského
nástupiště v OstravěPorubě.
Kalendář ukazoval 8. leden 1992

foto Pavel Matěj
nahoře: První krnovskou "nulkou" byla

750.077, která v červenci 1994 dorazila z
Plzně. Na snímku je 20. srpna 1995 v
Olomouci.

foto Jan Novotný
uprostřed: Mezi dalšími příchozími stroji

byla i exhradecká 750.250. U některých
osobních vlaků z Opavy do Ostravy
Poruby pokračoval vlak jako soupravový
do Ostravy hlavního nádraží, kde byl
odstaven do doby zpátečního výkonu.
Právě s tímto soupravovým vlakem v
Ostravě hlavním nádraží vyčkávala 22.
června 1995 750.250.

foto Jan Novotný

kem roku 1 994 byla českobudějovická 750.21 0, která dorazila
1 2. prosince. Za tři z do-razivších
„nulek“ byla předána do původního
depa náhrada v podobě trojkového
stroje. Celkem očekávaně padla
volba na stroje, jež Krnov dostal
jako náhradu za své stroje rekonstruované na „nulky“ a poté předané do Brna. A tak v září odjíždí
753.1 20 do Loun (za 750.1 03).
Koncem září odchází do Hradce
753.064, coby plánovaná náhrada
za 750.250. Po pár dnech je však
lokomotiva zpátky v Krnově a do
Hradce putuje, nyní už úspěšně,
753.1 45. Nakonec došlo i na
753.064, které se staronovým domovem v říjnu stává LD Brno-dolní
(za 750.257). Na konci roku 1 994
se tak počet nulkových „brejlovců“
ustálí na pěti kusech. Ti jsou
zařazení do provozu společně s
krnovskými „trojkami“, kterých se
stávající změny zatím nedotkly
(zatímco „náhradníci“ 064, 1 45 a
1 20 byli „odejiti“). To se však s
příchodem roku 1 995 mělo změnit.
S výhledem na plánované omezení osobní vozby v nezávislé trakci
v DKV Ostrava, připadla na
počátku roku 1 995 SS Opava pod
správu DKV Krnov. Tím se ve
stavu krnovského depa objevují
další dvě „nulky“ - opavské
750.258 a 750.287. První zásahem
do stavu krnovských „trojek“ je
„zrušení“ odstavené 753.260. V
době, kdy byl vydán rušící výnos
na tento stroj, však byl reálně v
téměř provozním stavu po opravě
provedené v domovském depu.
Proto se hledalo řešení, jakým
způsobem opravenou lokomotivu
vrátit do provozu. Volba nakonec
padla na hradeckou 753.049, která
byla od července 1 993 odstavena.
Byla předána do Krnova a pod
jejím číslem vyjela opravená
753.260. 753.049 přeznačená na
753.260 postávala v krnovském
depu až do září 1 996, kdy se
www.lokomotivy.net

Exturnovská 750.388, nyní pod hlavičkou DKV Krnov, stojí 23. července 1995 s Os 3187 ve
Valašském Meziříčí.

foto Jan Novotný
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přesunula do DKV Valašské
Meziříčí pro výzisk použitelných
dílů. V okolí Krnova tak bylo
možno od ledna 1 995 potkávat
čtyřsvětelnou 753.049, jež navíc
obdržela značně atypický nátěr.
V lednu, resp. květnu 1 995
dorazily zbývající dvě turnovské
„nulky“ – 750.388 a 750.386,
přičemž výměnou za ně do
Turnova zamířily první dvě
původní krnovské „trojky“, jež
vylétly z domovského „hnízda“ 753.31 7 a 753.31 6.
Posledními přírůstky se v roce
1 995 staly známé stroje –
750.259, který do Krnova
nakonec doputoval z DKV Valašské Meziříčí, 750.400 původně z Ostravy čtyřletou oklikou
přes Brno a 750.288, který
poněkud „pozapomenut“ opustil
DKV Ostrava až v říjnu 1 995. V
listopadu 1 995 dochází ještě k
předání 753.1 77 do Valašského
Meziříčí, ale to už je pro tento 753.120 v čele osobního vlaku 29. července 1994 v Třemešné ve Slezsku.
foto Gerard van Vliet
rok opravdu vše.
Hlavní váha provozu krnovských „brejlovců“ zůstávala nezměněna. Dál je bylo možno vídat od Olomouce přes
Krnov po Jeseník a Ostravu. Po přidělení Opavy pod DKV Krnov přešla veškerá osobní vozba mezi Ostravou a
Opavou na bedra krnovského depa a na jeho „brejlovce“ a případně „dvěstědvaašedesátky“.

750.399, 19. srpna 1994 v Olomouci.

753.178, 24. března 1990 u žst. Opava východ.
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foto Jan Novotný

foto Ivo Raab

753.389 vytápí soupravu osobního vlaku v Olomouci hlavním
nádraží 24. února 1993.

foto Jan Novotný

753.315, 24. března 1990 v prostoru krnovského depa.

foto Jan Novotný
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LD Ostrava/DKV Ostrava
Podobným osudem, jen vzhledem k
nižšímu počtu „brejlovců“ v menším
měřítku, jako LD Krnov si prošly i
stroje v lokomotivním depu Ostrava. Změny ve stavu místního depa
však proběhly ještě dříve, než se
prohnal - v případě Ostravy jen vánek - vyvolaný stroji řady 750. V listopadu 1 989 se vrátila do Valaš-

ského Meziříčí „honda“ 753.11 9. O
rok a půl později, v červnu 1 991
byla do Ostravy naopak z Valašského Meziříčí předána 753.099.
Po dvou dnech však byla vrácena a
do Ostravy putovala 753.097, u
které už předání proběhlo v
pořádku. Jak bylo psáno výše, v
červnu 1 991 byla jako náhrada za

753.289 do SS Frýdek-Místek poskytnuta krnovská 753.31 6. Na podzim roku 1 991 odešla do dílen
frýdeckomístecká 753.400. Podobně jako v případě krnovských
753.21 3, 1 75 a 1 76 i „čtyřstovka“ po
rekonstrukci na elektrické vytápění
zamířila do Brna. Náhradou přišla z
Brna v říjnu 1 991 753.1 22. V té

nahoře:

Opavská (logo shodné s logem
na 753.258 je patrné nad
tabulkou na bočnici) 753.288
odjíždí 14. května 1994 s Os 3187
z Valašského Meziříčí.

foto Jan Novotný

dole:
LD Ostrava přišlo o jediný stroj,
který byl na počátu devadesá
tých let přistaven do dílen,
přičemž byl rekonstruován na
řadu 750 a následně předán do
jiného depa (Brno). Tím strojem
byla frýdeckomístecká 753.400,
jež byla 1. listopadu 1989
zvěčněna v Kunčicích pod
Ondřejníkem.

foto Jan Novotný

www.lokomotivy.net
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Jednou z provozních jednotek
Ostravského depa byla PJ
FrýdekMístek. Mimo místních
strojů zde bývaly k vidění i stroje
jiných dep.

nahoře:
Na příjezdu do FrýdkuMístku
byla na mostě přes řeku Morávku
zastižena 22. března 1992
valašskomeziříčská 753.211.

uprostřed:
S typickou soupravou výkonů
povětšinou ostravských "hond"
přijíždí v dubnu 1990 753.097 do
FrýdkuMístku.

dole:
753.274 projíždí s osobním
vlakem výhybky na bašském
zhlaví žst. FrýdekMístek.
2. června 1990.

foto 3x Jiří Vlček

době byl v Ostravě provozován i stroj v atypickém
nátěru. Byl jím modrožlutý
753.258, jenž tento lak
dostal v polovině roku
1 991 . Byo to v době, kdy
dobře známé atypické
nátěry brněnských „brejlovců“ byly přetřeny červenožlutými nátěry a do těch
budoucích ještě nějaký ten
rok chyběl. Tím se tento
stroj stal dočasně asi
jediným trojkovým „brejlovcem“ v neunifikovaném
nátěru. Pokud ne v celé
síti ČSD, tak minimálně v
rozsahu působnosti Olomouckého OPŘ. Ostatní
stroje řad 753 a 750 se
honosily unifikovanými nátěry vzor 82 a vzor 88,
případně nátěry z nich
vycházejících. Navíc se
začaly objevovat různé
varianty vzešlé z původní
šedozelené podoby lokomotiv řady T478.3. V
jednom z těchto nátěrů se
ze Zvolena vrátila i
750.097 – v březnu 1 993
(první ostravská „nulka“).
Její rám však neměl šedou, ale modrozelenou
barvu, která se tehdy
nějakou dobu ve Zvolenu
na rámy používala (např.
chomutovská 754.065, liberecká 750.356, hradecká 754.081 a další). Na
obou čelech byla lokomotiva vybavena úzkými
žlutými proužky. Krátce po
příchodu 750.097 ji následovala taktéž rekonstruovaná bývalá krnovská
750.259. Ve stejnou dobu
v lokomotivní depu Ostrava došlo ke zprovoznění
134
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nahoře:
Strojvedoucí 753.197 očekává u
nástupiště v žst. FrýdekMístek
vypravení svého vlaku směrem k
Lískovci. 7. července 1991

uprostřed:
Domácí (frýdeckomístecká) 753.118
odjížděla 3. dubna 1993 z Frýdku
Místku.

dole:
Ve své době naprosto atypickým
nátěrem honosící se opavská 753.258
stála 1. září 1991 ve FrýdkuMístku.

foto 3x Jiří Vlček

odstavené 289. Ta během opravy
prodělala v domovském depu i
rekonstrukci na 750.289. Obdržela dokonce i nový nátěr,
který ale byl „naštětkován“ svépomoci, což se na kvalitě laku
brzo projevilo. Po zprovoznění se
750.289 vrátila do SS FrýdekMístek. V listopadu 1 993 do
Ostravy dorazila chomutovská
753.1 56 a z dílen se vrátil nejstarší ostravský „brejlovec“ v
nulkovém provedení – 750.11 8.
V průběhu roku 1 994 se dál
rozšiřoval počet rekonstruovaných „nulek“: 750.1 80, 258,
287, 288 a konečně v prosinci
1 994 i 750.1 56. V létě 1 994
přímo v LD Ostrava rekonstruovali 750.258 a 750.287,
zatímco ve stejnou dobu odjela
do Zvolena 753.288. Pravděpodobně i z důvodu snížení
počtu provozních „brejlovců“ byl
do Ostravy v červenci na půl
roku předán turnovský 750.038.
V závěru roku 1 994 tak mělo LD
Ostrava ve stavu celkem 1 4
„brejlovců“ – 1 0 nulek: 038, 097,
11 8, 1 56, 1 80, 258, 259, 287,
288, 289 a poslední čtyři trojky:
www.lokomotivy.net
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nahoře:
Dvoudenní turnusová
skupina 40 Provozní
jednotky FrýdekMístek
z podzimu 1991.
Průměrný denní běh
vozidla činil 256 km.

vlevo:
753.122 zastavila
21. září 1991 s
osobním vlakem ve
Vratimově.

foto Jiří Vlček

1 22, 1 97, 21 2 a 274. To už však
byla labutí píseň místních strojů. V
lednu 1 995 Ostrava přišla rovnou o
6 strojů. Převedením SS Opava
pod DKV Krnov to byly zdejší stroje
– 750.258 a 750.287, obdobný
případ bylo i předání SS FrýdekMístek pod správu DKV Valašské
Meziříčí – zde to byly stroje
750.11 8 a 750.289. Zbývajícími
stroji byly 750.038 a 753.21 2
předané spo-lečně do DKV Plzeň.
Se změnou grafikonu v květnu
1 995 zanikla osobní vozba v
136

„brejlovcích“ úplně. Tím také padl
důvod pro dislokaci „brejlovců“,
neboť Ostrava byla plná „čmeláků“,
kteří byli pro nákladní dopravu
vhodnější, a „banglí“, které tam,
kde „čmeláci“ neměli přechodnost,
dokázali „brejlovce“ nahradit mnohdy již dříve, než v květnu pětadevadesátého roku. A tak bývalí
svěřenci ostravského depa začali
hledat domov jinde. V případě
„nulek“ bylo řešení jednoduché –
kromě 259 a 288 našly nový domov
nedaleko, ve Valašském Meziříčí.

Tamtéž v dubnu zamířila i 259, ale
po dvou měsících byla v červnu
1 995 předána zpět do svého
původního mateřského depa – DKV
Krnov. Tam v říjnu 1 995 odjel i
poslední ostravský „brejlovec“
750.288. Zbývající tři „trojky“ našly
nové uplatnění ve vzdálenějších
depech – 1 22 a 274 v Chomutově a
1 97 v Lounech. Tím byla na
následujících devět let uzavřena
kapitola „brejlovců“ v Ostravě.
provoz@lokomotivy.net
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nahoře vlevo: 753.289 v Ostravě hlavním nádraží ještě
v původní podobě.

foto Pavel Matěj
nahoře vpravo: 750.289 ve FrýdkuMístku 18. ledna
1994

foto Jiří Vlček
uprostřed: Zapůjčené krnovské 753.316, zaskakující

za dlouhodobě odstavenou 753.289 se 21. září 1993
její "frýdecká mise" již chýlila k závěru. Na snímku
před pár okamžiky opustila stanici Vratimov.

foto Jiří Vlček
dole: 753.156 9. března 1994 při napěťové výluce v
Hranicích na Moravě.

foto Jan Novotný

www.lokomotivy.net
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nahoře:

750.180 opouští 31.10.1993 s
osobním vlakem zastávku
Pržno.

foto Jiří Vlček

vlevo:

Pouze dva roky ostravská
750.259 přijíždí s "dvojitými
patry" do žst. Ostravastřed,
27. ledna 1994

foto Jiří Vlček

Provozní nasazení ostravských
„brejlovců“ se příliš neměnilo.
Částečně pokrývali osobní i nákladní vlaky mezi Opavou a Ostravou a nejen s patrovými jednotkami
pak vyráželi do Beskyd. Někteří
„brejlovci“ se vyskytli i na pro ně
nečekaných výkonech, jako např.
753.1 80, jenž na počátku devadesátých let sloužil (a vydržel tam
pár let) na posunu „čtvrtý pravý“ v
Ostravě.
138

Předáním 750.288 se prozatím
uzavřela 22letá historie obrýlených
lokomotiv v rotundě ostravského
depa. DKV Ostrava se tak stala
zázemím pro stroje v nákladní
dopravě – elektrickou osobní vozbu
zajišťovalo DKV Bohumín a osobní
doprava v nezávislé trakci odešla s
brejlovci do Valašského Meziříčí. V
následujících letech se tak Ostrava
stala – v pohledu dieselových lokomotiv – baštou šestiválcových

motorů, ať už místních „čmeláků“,
nebo později je nahradivších „bert“.
„Brejlovci“ však byli v Ostravě k
vidění stále. Ať už krnovští,
zajíždějící od severu až do areálu
Nové Huti, nebo valmezští, jenž
zastoupili stroje DKV Ostrava a
obsluhovali trať Ostrava - Kojetín.

provoz@lokomotivy.net
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nahoře vlevo:

753.287 u perónů ostravského
Hlavního nádraží, 24. srpna
1990.

foto Pavel Matěj
nahoře vpravo:

Krátký návštěvník ostravského
depa (5.7.1994 7.1.1995)
zachycen 31. července 1994 na
točně domovského depa.

foto Daniel Pavlíček
uprostřed :

Atypicky zbarvená 753.197
27.12.1994 ve Valašském
Meziříčí. Na severu Moravy už
si odkroutila 20 let služby, ale
pomalu se blížil její závěr a
předání do Chomutova.

foto Jan Novotný
dole:

Na začátku května 1995 stále
ještě běžné setkání ostravské
"trojky" s valašskou "nulkou".
Měsíc po pořízení snímku
(5. května) však již byla
působnost "brejlovců" v
ostravském depu historií.
Setkávání tentokráte již jen
valmezských, brněnských a
krnovských strojů však
pokračovalo i nadále.

foto Pavel Matěj

www.lokomotivy.net
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LD Valašské Meziříčí/DKV Valašské Meziříčí
Rok 1 989 začal v LD Valašské
Meziříčí klasicky. V listopadu 1 989
se po dvou letech služby v Ostravě
vrátila 753.11 9. V září 1 990 došlo k
nehodě, když se mezi Nemšovou a
Horným Srniem čelně srazila
valašskomeziříčská 753.062 s
teplanským „bucharem“ T466.2388.
Více k nehodě je uvedeno v popisu
753.062. „Brejlovec“ byl po nehodě

v prosinci 1 990 zrušen. K dalšímu
snížení počtu „brejlovců“, tentokráte
však plánovanému, došlo v červnu
1 991 – 753.097 byla předána do
Ostravy (po neúspěšném předání
753.099) a 753.1 58 odešla do
Brna-dolního. V průběhu roku 1 991
byla do Brna zapůjčena i 753.11 9.
Podobně jako v Krnově a Ostravě,
ani Valašské Meziříčí nebylo ušet-

řeno změnám způsobeným přesuny
kvůli strojům řady 750. Proto, když
jsou v na jaře 1 992 přistaveny do
zvolenských dílen stroje 753.1 59 a
753.1 60, jsou zároveň i rekonstruovány na stroje 750.1 59 a 750.1 60.
Po dokončení opravy jsou oba
stroje papírově předány do LD
Brno-dolní (SS Tišnov). Fyzicky se
tam však přesunou později –

nahoře:

Krátce po provedení
rekonstrukce na řadu 750
byla 750.162 zastižena v
čele Sp 1646 v Holešově.
7. února 1994.

foto Jan Novotný

dole:

Naopak ještě původní
753.043 se soupravou
patrových vozů ve
Valašském Meziříčí 29.
října 1993.

foto Jan Novotný
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750.1 59 v září a 750.1 60 v listopadu 1 992. Jako náhrada do Valmezu
dorazí 753.061 (září 1 992) a
753.047 (prosinec 1 992). První
jmenovaná ve stavu LD Valašské
Meziříčí moc dlouho nevydrží. Již o
rok později je v Brně podrobena
rekonstrukci na řadu 750. Podle
dostupných informací se měla do
LD Valašské Meziříčí vrátit zapůjčena i jako 750.061 , ale její fyzickou přítomnost se nepodařilo nikde
ověřit. V květnu 1 993 je dokončena

v domovském depu rekonstrukce
750.240, který jako první „elektrický
brejlovec“ ve zdejším depu zůstává.
Na podzim roku 1 993 se flotila
místních „brejlovců“ rozšíří o
753.294 z Nymburka a 753.406 z
České Lípy. Zřejmě nejkratší dobu
působil ve stavu valašskomeziříčského depa stroj 753.1 89. Jako
„vánoční dárek“ byl předán 23. 1 2.
1 993 z Hradce Králové, ale již
1 8. ledna 1 994 se tamtéž vrátil. Na
začátku roku 1 994 se rozšíří počet

Speciál 2018

elektricky topících „brejlovců“, když
se v lednu ze Zvolena vrátí
750.1 21 , následovaná 750.1 62, jež
tutéž rekonstrukci prodělala v
dílnách v České Třebové. V únoru
je navíc v domovském depu
dokončená rekonstrukce 750.11 9. V
prosinci 1 994 následuje trojice
750.042 (rekonstrukce ve VM),
750.043 (rekonstrukce v ŽOS ČT) a
750.1 95 (rekonstrukce v ŽOS
Nymburk). Všechny tři byly oficiálně
přeznačeny na řadu 750 k 1 . 1 2.
nahoře:

Čtvrtým "dvouokým
brejlovcem", jenž sloužil ve
Valašském Meziříčí, byl
753.061. Z Brna přišel v září
1992 a hned 30. října 1992
byl zastižen s Os 3904 v
Osíčku.

foto Jan Novotný

dole:

V lednu 1995 se pomalu
naplňoval osud
valašskomeziříčských
"trojek". To jim však
nebránilo v nasazování do
čela osobních vlaků. Na
snímku z 13. ledna 1995 je
753.099 v čele Sp 1646 u
Holešova.

foto Jan Novotný

www.lokomotivy.net
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V krátkém mezidobí po
dokončením rekonstrukce na řadu
750, před předáním do Brna,
sloužila 750.159 i nadále ve
Valašském Meziříčím. 10. července
1992 byla zastižena v Ostravě
hlavním nádraží.

foto Jiří Vlček
uprostřed:

Během přepravy ze zvolenských
dílen do domovského depa
vyčkávala 750.160 na další cestu
20. srpna 1992 v Povážské Bystrici.

foto Jan Novotný
dole:

A zde již před halou
valašskomeziříčského depa. 20.
srpna 1992.

foto Jan Novotný

1 994. Na konci roku 1 994 tak
má DKV Valašské Meziříčí ve
stavu 1 2 „brejlovců“:
7
„nulek“ – 042, 043, 11 9, 1 21 ,
1 62, 1 95 a 240, a 5 „trojek“:
047, 099, 211 , 294 a 406. To
už se ale blíží velké rošády
roku 1 995. Jak bylo popsáno
výše, v lednu 1 995 Strojová
stanice Frýdek-Místek připadne pod správu DKV
Valašské Meziříčí, včetně
místních strojů 750.11 8 a
750.289. Na jaře 1 995 navíc
začínají přicházet bývalé
ostravské stroje – 750.259 –
v dubnu (aby hned v červnu
odešel do Krnova) a v květnu
750.097, 750.1 56 a 750.1 80.
Tři (750.259 se díky brzkému
odchodu neuvažuje) ostravské stroje doplní tři zdické –
750.21 8 (březen 1 995),
750.31 2 (květen) a 750.293
(červen). Takový přísun nulkových „brejlovců“ znamená
samozřejmě útlum „trojek“.
Do Plzně jsou postupně předány všechny zbývající trojkové stroje – v květnu dvojice
753.294 a 406, později následované 753.047 (červen),
753.099 (červenec) a nakonec 753.211 v listopadu
1 995. Neznamená to však
ještě úplný konec trojkových
brejlovců neb před odchodem 753.211 přichází do
Valašského Meziříčí z Krnova
753.1 77.
Provoz „brejlovců“ v LD
Valašské Meziříčí se zpočátku moc neměnil. Hlavním
a neměnným úkolem byly
osobní vlaky spojující Ostravu s Kojetínem. První větší
změna – spíše doplňková – v
jejich nasazení nastává až
na začátku devadesátých let
142
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V prosinci 1993 proběhlo v LD Jihlava porovnávání strojů řad 749, 750 a 754. Zástupce řady 750 byla valašskomeziříčská 750.240, za
kterou byla naopak pro srovnání s místními "brejlovci" do Valašského Meziříčí poskytnuta jihlavská 749.051.
Na horním snímku byla 9. prosince 1993 zastižena ve Vsetíně.
Na dolním snímku pak 10. prosince 1993 ve Valašském Meziříčí.

foto 2x Jan Novotný

www.lokomotivy.net
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nahoře:

Pravidelný turnusový výkon  753.099 s manipulačním vlakem v Horní Lidči, 29.června 1992.

dole:

Stejný stroj, stejná stanice, stejný výkon, jen v barevném podání  753.099, 3. března 1993.

foto 2x Jan Novotný
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nahoře:

Z fotografie lze po letech těžko
zjistit, zda se jednalo o přípřež
nebo neschopnost
"pielsticka". Ať tak či tak
753.158 byla spolu s
neznámým strojem řady 735
zachycena v čele nákladního
vlaku v Hulíně 10. března 1991.

foto Jan Novotný

uprostřed:

Nejen 753.099 bývala
nasazována na manipulační
vlak na trati 280. Například
27. dubna 1991 si tento výkon
připsala 753.159. Na snímku u
nástupiště ve Vsetíně.

foto Jan Novotný

dole:

Opět 753.159 v omšelém nátěru,
tentokráte v Horní Lidči, 12. října
1991.

foto Jiří Vlček

www.lokomotivy.net
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Jen necelé čtyři týdny sloužila 753.189 na Moravě. Na snímku z 28. prosince 1993 je v čele Os 3110 ve stanici Ostrava střed.

foto Pavěl Matěj

Další původem brněnské "dvouočko" 753.047 ve FrýdkuMístku, 18. ledna 1994.
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foto Jiří Vlček
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V říjnu 1993 přišly do Valašského Meziříčí z Nymburka dva stroje.

nahoře:

753.294, 6. ledna 1995 za FrýdkemMístkem.

foto Jiří Vlček

753.406 u Ostravy střed, 28. prosince 1993.

foto Jan Novotný

dole:

www.lokomotivy.net
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nahoře:

Na Štědrý den roku 1994 vezla
Os 3104 750.042.. Na snímku u
Holešova.

foto Jan Novotný
uprostřed:

Ve vizuálně podobném provedení
přijíždí 750.121 do Frenštátu od
Radhoštěm.

foto Ladislav Hrbáč
dole:

První místní rekonstruovaná
nulka: 750.240, 8. května 1994 u
Kunčic pod Ondřejníkem.

foto Jiří Vlček

v souvislosti s odstavováním
valašských „sergejů“. Právě
místo nich začaly valmezské
„trojky“ vozit manipulační
vlaky z Valašského Meziříčí
až do Horní Lidče. V roce
1 992 pod LD Valašské
Meziříčí připadla SS Kroměříž. S příchodem grafikonu
1 993/1 994 na rok skončily
pravidelné pondělní zájezdy
s R11 04 z Trenčína do
Valašského Meziříčí (vlak
dále pokračoval do Prahy),
aby po roce, s příchodem
GVD 1 994/1 995, začaly
vozit taktéž pondělní R1 520
z Bylnice do Valašského
Meziříčí. S odchodem „trojkových" strojů skončilo i
pravidelné nasazení na
lidečských „bumlácích“.
Zajímavým zpestřením nadvlády místních „brejlovců“
bylo v prosinci 1 993 (od 6.
do 1 3. prosince) zapůjčení
jihlavské 749.051 pro zkušební jízdy pro srovnání s
řadou 750. Ve stejnou dobu
byla do Jihlavy zapůjčená
meziříčská 750.240 (a táborská 754.020) pro srovnávací
jízdy s řadou 749.
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nahoře:

753.211 odjíždí 28. července
1993 z FrýdkuMístku.

foto Jiří Vlček

uprostřed:

753.294 odjíždí z Frenštátu pod
Radhoštěm.

foto Ladislav Hrbáč

dole:

Necelé 4 týdny po návratu z
nymburských dílen, kde byla provedena i
rekonstrukce na řadu 750, stála ještě
stále novotou se lesknoucí 750.195 v
depu ve Valašském Meziříčí, 27.12.1994.

foto Jan Novotný

Na konci roku 1 995 je tak stav v
Krnově (až na obměnu lokomotiv
řady 750 za 753) relativně
setrvalý. Ostrava je už bez
„brejlovců“ a Valašské Meziříčí má
1 5 lokomotiv řady 750: 042, 043,
097, 11 8, 11 9, 1 21 , 1 56, 1 62, 1 80,
1 95, 21 8, 240, 289, 293 a 31 2 a
jednu „trojku“: 1 77. Obě zbylá
depa s „brejlovci“ však v
následujících letech čeká rozdílný
osud – zatímco Krnov bude
stagnovat a s omezováním klasických souprav a příchodem „bert“
řady 749 budou místní „brejlovci“
na razantním ústupu, Valašské
Meziříčí má před sebou 8 let vlády
nad rozhlehlým „panstvím“ jak
prostorově tak početním stavem
strojů.
www.lokomotivy.net
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