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DvaletecképohledynaOstravuhlavnínádraží9.července1997.Nasnímcíchjedobřepatrnédepoifrýdlantskánástupiště.

foto 2x Miroslav Raudenský
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4 Povodně (1997)

Vydatné srážky, které v období od
4. do 8. července zasáhly území
povodí Odry a Moravy, způsobily
prudké zvýšení hladin toků v této
oblasti, následkem čehož bylo
postupné vylévání řek z koryt. To
se samozřejmě dotklo i železničního provozu. Krnovské nádraží a
depo ležící na soutoku Opavice a
Opavy se ocitly pod vodou a hladina zde kulminovala 7. července.

Ve směru od Olomouce se jezdilo
po Bruntál případně Brantice s tím,
že některé z motorových vlaků
dojely až před Krnov, kde se vystupovalo/nastupovalo na širé trati.
Sloužily mimo jiné i jako zásobování pitnou vodou a potravinami.
Z pohledu železničního provozu byl
však větším problémem stržený
most ve Skrochovicích. Frýdeckomístecko zvládalo povodně díky

přehradám Morávka a Šance lépe.
Problém nastal v okamžiku, kdy u
plné přehradní nádrže Šance bylo
zjištěno riziko ujetí svahu do přehrady. Proto vodohospodáři přistoupili v noci z 8. na 9. července
k navýšení vypouštěného množství
vody z přehrady na maximální
možnou mez. V době zvýšené
hladiny Ostravice byla zastavena
vlaková doprava mezi Frýdkem-

nahoře:

V první fázi sloužila
trať z Ostravy do
Valašského Meziříčí i
pro jízdu mimořádně
zavedených rychlíků.
Právě v čele jednoho z
nich stanula
meziříčská 750.312,
která byla zvěčněna
22. července za
Vratimovem.

foto Michal Valošek

dole:

750.289 je zachycena u
Trojanovic pravděpo
dobně také s jedním ze
zvláštních rychlíků
16. července 1997.

foto Jiří Vlček
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Neviděný, nicméně díky sklonovým poměrům tušený, postrk pomáhá 750.119 zvládnout jeden ze zvláštních rychlíků spojujících v
době nesjízdnosti hlavní trati Ostravsko se zbytkem republiky. 16. července 1997.
foto Jiří Vlček

Místkem a Ostravou. Na opačné
straně trati došlo k přerušení provozu mezi Valašským Meziříčím a
Hostašovicemi. Mezi Valašským
Meziříčím (příp. Hostašovicemi) a
Frýdkem-Místkem byly vedeny
osobní vlaky podle možností.
Ostravské depo bylo podobně jako
krnovské také přímo zasaženo
velkou vodou. Kromě řady elektrických a dieselových lokomotiv
příslušejících přímo DKV Ostrava
byly v Ostravě zastiženy i dvě
valašskomeziříčské „nulky“ 750.1 21
a 750.1 80.
Na hlavní trati spojující Ostravsko
se zbytkem republiky došlo

7. července 1 997 u Suchdola nad
Odrou k vykolejení vlaku EC 1 04
„Sobieski“ na podemletém a následně zříceném mostě. Hlavní trať
se tak stala nesjízdnou.
I po opadnutí velké vody tak byla z
pohledu železničního severní Morava téměř odříznuta od zbytku republiky. Jedinou vnitrostátní spojnicí umožňující přívoz a odvoz
zboží z tohoto koutu republiky tak
byla, po zprovoznění úseku z
Valašského Meziříčí do Hostašovic,
trať mezi Ostravou a Valašským
Meziříčím. Proto, jako i několikrát v
následujících letech, posloužila tato
trať jako záložní trasa za hlavní

železniční koridor. Nejprve to byly
zvláštními depešemi zavedené 3
páry rychlíků v trase Praha Havlíčkův Brod - Brno – Hulín –
Valašské Meziříčí – Ostrava
Vítkovice. Od 1 5. července pak byl
zahájen provoz odkloněných nákladních vlaků vedených místní-mi
stroji řad 742 a 750. Pro zvládnutí
tohoto úkolu bylo nutno provést
několik opatření. Jedním bylo
zavedení náhradní autobusové
dopravy místo některých (některé
zdroje uvádějí místo všech) vlaků
osobní dopravy pro zvýšení propustnosti trati. Druhým krokem bylo
zapůjčení několika lokomotiv z

Pohled, jenž se poskytl náhodným kolemjdoucím v okamžiku, kdy u Kunčic pod Ondřejníkem duněla dvojice lokomotiv řady 750 s
10ti vozovým zvláštním rychlíkem do Ostravy.
foto Petr Zgut
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Dva pohledy dokreslující situaci přibližně během kulminace vody na Ostravském hlavním nádraží a v depu.

2x foto Richard Ondrůšek
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I po opadnutí vody bylo možno na odstavených "čmelácích" poznat, kam až voda dosahovala.
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foto Jiří Vlček

V jednom koutě ostravského nádraží voda zatopila lokomotivy a v druhém "rozházela" prázdné kotlové vozy jako vagónky na
modelovém kolejišti.
foto Jiří Vlček

www.lokomotivy.net
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Jeden vlak, ze dvou míst a ze dvou pohledů. Tak by se dala nazvat dvojice snímků z Kunčic pod Ondřejníkem. Na prostředním
snímku je zachycena vlaková 742.083 s přípřežní 750.210, zatímco na dolním snímku je postrková brněnská 750.175. 17. července
1997

horní foto Petr Zgut
dolní foto Jiří Vlček
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nahoře:
Málem letecký záběr
na odklon
zdolávající trať
nedaleko Kunčic
pod Ondřejníkem,
17. července 1997.

foto Jiří Vlček

dole:
750.163 + 750.312 v
čele zvláštního
"povodňového"
rychlíku u Kunčic
pod Ondřejníkem.

foto Jiří Vlček

jiných dep. Z jihomoravské metropole tak do Valmezu byly zapůjčeny
4 stroje: 750.1 63, 750.1 75, 750.223
a 750.224. Na odklonových vlacích
se však pravděpodobně vyskytly i
některé olomoucké stroje (zdokumentován je výskyt minimálně
750.21 0). Následující týden – do
zprovoznění mostního provizoria u

www.lokomotivy.net

Suchdola nad Odrou – tak v
Beskydech duněl „jeden náklad za
druhým“ - z dnešního pohledu až
neuvěřitel-ných 34 vlaků denně.
Zápůjčka brněnských lokomotiv
trvala měsíc (jediná 750.223 se
vrátila již na začátku srpna). Po
alespoň provizorní opravě problémových míst na hlavní trati došlo k

návratu tranzitní dopravy na přímou
trasu z Ostravy do Hranic na
Moravě přes Suchdol nad Odrou a
doprava na trati přes Kunčice pod
Ondřejníkem se vrátila do běžné
podoby.
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750.163, 750.223 a 750.224

Přípřežní 750.223 pomáhá vlakové lokomotivě 742 zvládnout odklonový nákladní vlak u Kunčic
pod Ondřejníkem, 17. července 1997
foto Jiří Vlček

Všichni tři „brejlovci“ byli z výroby
dodání do lokomotivního depa Brnodolní a sloužili tam nepřetržitě až do
roku 1 997. V září 1 992 (750.1 63,
realizováno v LD Brno) resp. v březnu
1 993 (750.223, realizováno v LD Brno) a
červenci 1 993 (750.224, realizováno v
Nymburce) prodělali rekonstrukci na
řadu 750. Pro zvládnutí zvýšeného
provozu povodňových odklonových

vlaků byli v červenci 1 997 zapůjčeni do
DKV Valašské Meziříčí. 750.223 se
vrátila 1 . srpna 1 997, zatímco zbylé
750.1 63 a 750.224 (a 750.1 75) se vrátily
1 8. srpna 1 997. Po návratu zpět do Brna
se nedlouho poté, jejich cesty rozešly:

Pn 63919 s dalším brněnským
"brejlovcem" 750.224 20. července
1997 u Bordovic.

foto Zdeněk Sýkora
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Do Veřovic přijíždí Pn 63916 vedený stroji 750.175 a 750.223, 26. července 1997.

foto Zdeněk Sýkora

750.1 63
V únoru 1 998 byl na necelý měsíc
zapůjčen do Děčína. Deset měsíců
po návratu následovalo již definitivní předání do DKV Česká
Třebová. V červenci 2000 pak
rozšířil trutnovskou flotilu lokomotiv
řady 750. V prosinci 2007 připadl
společnosti ČD Cargo a domovskou jednotkou se mu stal
Nymburk. V květnu 201 0 se pak
vrací do své původní domovské
lokality – SOKV Ostrava PJ Brno,
stále ve stavu společnosti ČD
Cargo.

750.223
V Brně sloužila až do ledna 2003,
kdy byla předána do HradceKrálové. Byla to však už labutí
píseň tohoto stroje. Na konci roku
2005 je zrušena. V roce 2007
připadla společnosti ČD Cargo a
byla přistavena k rekonstrukci na
řadu 753.7. Tu prodělala v roce
2009 a brány CZ Loka opustila jako
753.754.

750.224
Na začátku roku 1 999 odešla do
Pardubic, odkud byla několikrát
zapůjčena i do Chrudimi. Nakonec
je tento stroj, jenž v Pardubicích v
červenci 2000 zakončuje provoz
lokomotiv řady 750, předán do Letohradu. V roce 2005 jsou jeho kilometry pomalu sečteny. Na poslední
výkon je nasazen 1 6. listopadu
2005 (vlaky 931 43 – 831 00 v okolí
Hradce Králové) a poté je odstaven
pro nadbytečnost. V prosinci 2005
je zrušen. V roce 2007 připadne
pod ČD Cargo a v roce 2009 vyjíždí
po rekonstrukci jako 753.755.

A do třetice Pn 63905
opět ve Veřovicích se
stroji 750.224 + 750.163,
26. září 1997.

foto Zdeněk Sýkora
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Dvojice brněnských lokomotiv 750.163 + 750.224 vyčkává 25. července 1997 ve Frenštátě pod
Radhoštěm s Pn 63919 na vypravení dále ke Kunčicím pod Ondřejníkem.

foto Zdeněk Sýkora

Zhruba na stejném místě jako postrkový stroj na horním snímku
se nachází 750.224 blížící se ke Kunčicím pod Ondřejníkem.
17. červenec 1997.

foto Jiří Vlček
Nejen do čela odklonových vlaků byly nasazeny zapůjčené lokomotivy.
750.163 sjíždí s osobním vlakem z Kunčic pod Ondřejníkem.

foto Jiří Vlček
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