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24.6.2012 se pomalu loučí s provozem v okolí Prahy stroj 751.154, za čtyři dny jej
na stejném výkonu – „dubské“ záloze – čeká poslední jízda. V rámci nedělního Mn
85431 se blíží k bývalému drážnímu domku v úseku Zákolany zast. – Dřetovice.

Foto: Petr Zobal

Vážení čtenáři,
jsme rádi, že časový odstup aktuálního a předchozího vydání magazínu
Provoz se opět dostal do přijatelných
mezí, včetně výhledu na další čísla.
Stále platí, že o budoucnosti magazínu rozhodujete Vy, svým zájmem,
reakcemi, příspěvky a články.
Aktuální číslo obsahuje tři články a je
oproti předchozím vydáním o 4
stránky rozšířeno.
V prvním rozsáhlém pojednání Jan
Hanzel postoupil v představování
provozu v Polsku o něco severněji od
české státní hranice a věnuje se nákladnímu provozu na více než 200
km dlouhém neelektrizovaném úseku
„Podsudetské magistrály“ mezi
Legnicí - Kędzierzynem Koźle. Nákladní provoz zde v poslední době
zažil dokonce renesanci.
Druhý článek informuje o odklonové
vozbě na trati ze Štramberka do
Valašského Meziříčí. Vojtěch Gášek
připravil materiál o dočasném návratu
nákladních vlaků na trať pod Beskydy, kde obvykle zastihneme pouze
osobní spoje.
Závěrečný článek, jak napovídá snímek na titulní straně, rekapituluje poslední dějství v nasazení oblíbené
řady 751 společnosti ČD Cargo
v okolí Prahy. Po téměř padesáti letech zde na konci června loňského
roku utichlo charakteristické dunění
šestiválcových motorů a reportáž
představuje 1 5 předcházejících měsíců jejich provozu.
Příjemné čtení v zatím převážně sychravém zimním období přejí
Petr Zobal, Marek Cerman, Jakub
Sigmund
Vašim dotazům, námětům
a příspěvkům slouží e-mail:
provoz@lokomotivy.net

Obrázek na titulní straně

Na konci června 2011 zajišťovaly v úseku Kralupy nad Vltavou – KladnoDubí přepravu surové oceli z Třince po dlouhé době
výhradně dosluhující stroje 751. 20vozová Rn 50540 na čele s dvojčetem 751.089 a 361 a na postrku s 751.154 opouští stanici
Brandýsek (29.6.2011) Foto: Petr Zobal

Obrázek na zadní straně

Z dálky nepřehlédnutelné silo v Prudniku tvoří kulisu vlaku dopravce DB Schenker Rail Polska přepravují kamenivo pocházejí
z mramorového lomu v Ołdrzychowicích Kłodzkich. Z Kłodzka jej vede „robocop“ 311D10 (4.6.2011). Foto: Jan Hanzel
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Současnost (a nedávná minulost) nákladní dopravy na
Text a foto Jan Hanzel
Podsudetské magistrále
V minulém čísle jsme si přiblížili
provoz na polských tratích na odvrácené straně Broumovského výběžku, v dnešním článku si
představíme nákladní provoz na
známé Podsudetské magistrále, jež
je rovněž vedena ne příliš daleko
od hranic s Českou republikou. 284
kilometrů dlouhá trať na jihozápadě
Polska spojuje hornoslezské Katowice s dolnoslezskou Legnicí přes
Kędzierzyn Koźle, Nysu, Kamieniec
Ząbkowicki a Jaworzynu Śląskou.
My se však budeme zabývat jejím
220 kilometrů dlouhým neelektrizovaným úsekem z Kędzierzyna
Kożle do Legnice, protínající oblast
severně od horského pásma Sudety (v Česku se pro tuto geomorfologickou jednotku užívá spíše
označení Krkonošsko-jesenická
subprovincie).

O historii této tratě bylo již v různých českých i polských periodicích napsáno dost,
ovšem o neméně zajímavém vývoji v nákladní dopravě v posledních letech toho
řečeno mnoho nebylo. Něco málo z histonahoře: Jižním zhlavím stanice Nowy

Świętów projíždí ST441238 s další zá
silkou nových „yetiů a octavií“ pro vý
chodoevropské odběratele (13.10.2012).

uprostřed: Odklonový vlak složený

z „wapek“ ložených koksem směřuje
z Horního Slezska na západní hranici.
Na průjezdu stanicí Prudnik byl zachy
cen v čele s „rumunem“ ST43368, kte
rému na postrku asistoval ST4327
(23.4.2004).

dole: Čas od času je možno spatřit na

„Podsudetské“ i „rakve“ řady SM31. Na
postrku uhelného vlaku se představuje
stroj SM31005 při průjezdu stanicí
Nowy Świętów (14.4.2007).

www.lokomotivy.net
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uprostřed: V parném červencovém odpoledni přistavuje „gagarin“ ST44R008

nahoře: Schéma popisovaného úseku
Podsudetské magistrály

dole: S „Horkou“ v podobě směsky Węgliniec  Tarnowskie Góry míjí stroj ST43325

rie si přesto připomeneme i zde. Trať byla
postupně vybudována v letech 1 8441 876, do roku 1 91 2 pak byla celá zdvoukolejněna. Po roce 1 945, kdy většina
území Dolního Slezska a celé Horní Slezsko připadlo Polsku (dnešní Slezské a
Dolnoslezské vojvodství nekopírují původní historická území), byla v některých
úsecích jedna traťová kolej v rámci poválečných reparací rozebrána. Dvoukolejný
zůstal úsek Kędzierzyn Koźle - Kamieniec Ząbkowicki a Świdnica Miasto –
Jaworzyna Śląska. Tento stav trval až do
léta roku 1 997, kdy povodně strhly most
nedaleko stanice Kędzierzyn Koźle Zachodnie. Od té doby probíhá v mezistaničním úseku Kędzierzyn Koźle
Zachodnie – Twardawa jednokolejný
provoz, ačkoliv druhá kolej s výjimkou asi
30ti metrového úseku v místě zničeného
mostu zde leží dodnes. V posledních letech byla dlouhodobě vyloučena i jedna
traťová kolej v úsecích Racławice Śląskie
– Prudnik a Nowy Świętów - Nysa z důvodu vykolejení nákladního vlaku, či sesuvu půdy. Zatímco v prvním
jmenovaném úseku toto omezení trvající
od září 2008 do února 2009 nezpůsobovalo výraznější problémy, jinak tomu
bylo v případě druhém v období od srpna
2011 do října 201 2. Úsek mezi Nysou a
Nowym Świętówem se vyznačuje
dlouhým táhlým stoupáním, značně
prodlužující jízdní doby u ložených vlaků,
kterých v tomto směru jezdí naprostá
většina. Ve spojení s jednokolejným
provozem a relativně „hustou“ osobní dopravou působila tato situace výrazné
snížení propustnosti. Toto omezení se
podařilo do podzimu 201 2 odstranit, v listopadu se však rozběhla plánovaná
opravu mostu přes Odru v Kędzierzyně.
Jednokolejně se tedy dočasně jezdí
i mezi Kędzierzynem Koźle a
Kędzierzynem Koźle Zachodnie.
Krátkou zmínku zaslouží i stav osobní

dopravce CTL Logistics další část soupravy uhelného vlaku k vykládce na složišti
ve stanici Prudnik (30.7.2009).
křížek k uctění památky oběti nehody na železničním přejezdu před vjezdovým
návěstidlem stanice Twardawa (7.8.2009).

4

provoz@lokomotivy.net

PROVOZ

1/2013

nahoře: Do stanice Twardawa sjíždí od

Głogówku vlak dopravce CTL Logistics
v čele se „čmelákem“ S200528. Za
kotlovými vozy je řazen nečinný „rumun“
a dále klanicové vozy pro přepravu dřeva
(30.8.2009).

uprostřed vlevo: V čele prázdné soupravy
„talbotů“ vracejících se z Německa do
Horního Slezska stanul již značně
provozně opotřebovaný „rumun“ ST43
292. Blíží se ke stanici Kędzierzyn Kożle
Zachodnie (30.8.2009).

uprostřed vpravo: Ucelená souprava vozů
řady Simms ložená svitky plechů na ex
port projíždí nedaleko obce Większyce
traťovým úsekem Kędzierzyn Kożle Za
chodnie – Twardawa. Na postrku tohoto
vlaku se objevil stroj ST43193
(30.8.2009).

dole vlevo: Odjezdová návěstidla stanice

dopravy v současnosti, která je s výjimkou mezivojvodského úseku Nysa –
Kamieniec Ząbkowicki stále provozována. Szynobusy opolského vojvodství poskytované
dopravci
Przewozy
Regionalne pojíždějí úsek mezi
Kędzierzynem Koźle a Nysou, spojení
Kamieńce Ząbkowického s Legnicou pak
zajišťují Koleje Dolnośląskie.
Nyní už zpět k nákladnímu provozu.

www.lokomotivy.net

Po roce 2000 nákladní provoz na celé
popisované trati spíše skomíral, pojížděné byly jednotlivé úseky místními nákladními
vlaky,
které
však
nepředstavovaly nijak intenzivní provoz.
I když některé z okolních lomů na
stavební kámen byly napojeny vlečkami,
ve srovnání s pozdější dobou byla intenzita těžby a provozu minimální. Situace ve stavebnictví se začala pomalu
měnit po vstupu Polska do EU v roce

Piława Górna míjí stroj ST43349 s uce
lenou soupravou „węgłarek“ naložených
na nově vybudované vlečce, napojenou
do širé trati prostřednictvím stanoviště
Piława Górna ZPKŁ. V souvislosti se za
hájením provozu na vlečce byla obnove
na léta vyloučená druhá staniční kolej,
která je na snímku zcela vlevo (8.7.2010).

dole vpravo: Z vlečky lomu Granicza

v Goczałkówie stahuje stroj ST43265
loženou soupravu do stanice Rogoźnica.
Vpravo je viditelný „class“ 66003 z rodi
ny strojů řady JT42CRWM dopravce Fre
ightliner PL, očekávající výjezdu z vlečky
DOLKOM, která je také využívána k na
kládce kameniva (8.7.2010).
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nahoře: A za nedlouho již projíždí stroj popisovaný na posledním snímku předchozí stránky kolem nefunkčního cukrovaru ve
Starem Jaworu s vlakem do Gorzówa Wielkopolskiego (8.7.2010).
uprostřed vlevo: Na vlečce tohoto cukrovaru probíhá také nárazová nakládka kameniva, dováženého zde nákladními automobily

z okolních lomů. Tak tomu bylo i dne 10.7.2010, kdy odvoz ložené soupravy vozů řady Tals zajistil dopravce STK se „čmelákem“
S200303.

uprostřed vpravo: Vlečka Kopalni Granitu ROGOŹNICA II je dalším místem v Rogoźnicy, kde probíhá nakládka kameniva. Na ní je
zachycen stroj M621812, v té době zapůjčený dopravci CTL Logistics, očekávající zahájení posunu (10.7.2010).

dole: Do stanice Piława Górna vjíždí ložená souprava s „rumunem“ ST43333, která bude dále pokračovat do uzlové stanice
Kamieniec Ząbkowicki (10.7.2010).

6

provoz@lokomotivy.net

PROVOZ

nahoře: Stoupání mezi Piławou G. a Ząbkowicema Śl. prověřuje kvality strojů ST43
R001 + M622987 v čele loženého vlaku dopravce CTL Logistics (10.7.2010).

uprostřed: Původní stroje řady řady ST44 dopravce PKP Cargo se na Podsudetské

objevovaly jen zcela vyjímečně. Jedna z příležitostí, kdy je bylo možné zachytit,
nastala na podzim roku 2010. Toho času rybnický stroj ST441045 byl v Kędzierzyně
Kożlu zapřažen do soupravy prázdných uhláků mířích k nakládce kameniva a
zvěčněn krátce před západem slunce za stanicí Twardawa (8.10.2010).

dole vlevo: ST43328 s vyrovnávkovým vlakem projíždí Prudnikem (29.3.2011).
dole vpravo: Na vlečce štěrkovny TARMAC KRUSZYWA v Paczkówie odpočívá stroj
401Da029 dopravce Majkoltrans, který tam toho času zajišťoval posun.
V současnosti je toto již v režii dopravce PKP Cargo (5.5.2011).

www.lokomotivy.net
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2004 a vrcholila před počátkem fotbalového EURA 201 2, o jehož pořadatelství se dělilo Polsko s Ukrajinou. To
samozřejmě mělo vliv na nákladní dopravu i na Podsudetské magistrále.
Prvními vlaštovkami zvýšeného provozu
však bylo v roce 2003 zahájení
modernizace tratě Opole – Wrocław –
Legnica, jenž je součástí mezinárodního
koridoru E30 Dresden/Berlin – Wroclaw –
Kraków – Kijev, která snížila propustnost
této důležité trati.
Podsudetská začala v celé své délce
sloužit jako výhodná odklonová trasa,
především pro vlaky z průmyslové aglomerace Horního Slezska do Německa a
dalších států západní Evropy, směrované
zejména na hraniční přechod Węgliniec/Horka. K vidění zde byly hlavně vlaky ložené uhlím či koksem a jejich
vyrovnávky, dále pak např. cisternové
vlaky, soupravy plošinových vozů převážející kolejnice atd.. Častým hostem byly
i prázdné soupravy patrových vozů pro
přepravu automobilů, vracející se ze západní hranice do automobilky Fiat Auto
Poland v Tychách. Takovéto soupravy
jsou zde k vidění i v současnosti, ovšem
v poněkud jiných relacích. O tom však až
později.
Pravidelně zde byly trasovány i některé
relační vlaky mezi seřaďovacími stanicemi, jako např. vlaky Tarnowskie Góry –
Węgliniec. Odkláněny byly i některé vnitrostátní relace, ty však tvořily jen zlomek
výkonů. Samozřejmě některé vlaky pojížděly jen část magistrály, většina však
projela celým úsekem od Kędzierzyna
Kożle do Legnice či naopak.
Intenzita provozu závisela hlavně na
množství stavebních prací a související
momentální propustnosti na „koridoru“.
V nejslabších obdobích mohl projet třeba
jen jeden odklon za den (nebo také nic),
v silné dny bylo možno spatřit i více než
desítku odklonových vlaků za den.
Postupné dokončování prací na
modernizované trati však logicky znamenalo snižování využívání Podsudetské
magistrály jako odklonové trasy. Poslední
odklony „Horek“ (podle přechodové stanice na německé straně), jak se odklonovým vlakům mezi polskými příznivci
železnice přezdívalo, dojezdily v létě roku
201 0.
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nahoře vlevo: Stroj 401Da045 dopravce

DOLKOM vjíždí do stanice Rogoźnica,
aby poté zasunul speciální vozy na pře
pravu kolejnic na svou domovskou vleč
ku (6.5.2011).

nahoře vpravo: Mezi Strzegomí a Rogoźni
cí projíždí s vyrovnávkovou soupravou
stroj ST43177. Původní první traťová ko
lej je dnes využívána jako vlečka do lomu
na granit v Goczałkówie, jehož výrobní
zařízení jsou viditelná v pozadí (6.5.2011).

uprostřed: Zářezem nedaleko zastávky

Bołeslawice Świdnickie projíždí dvojice
„rumunů“ ST43368 + 177 jedoucí ob
sloužit nakládková místa ve stanici
Świdnica przedmieście. Vlak projíždí nej
starším úsekem Podsudetské magistrály,
uvedeném do provozu v roce 1844
(6.5.2011).

dole: Z hraničního přechodu Guben/Gu

bin směřuje k nakládce bioethanolu
v Goświnowicích souprava prázdných
kotlových vozů jako vlak dopravce Lotos
Kolej. Ten právě míjí v čele s pronajatým
„challengerem“ M62M011 předvěst vjez
dového návěstidla stanice Otmuchów
(4.6.2011).
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Prázdnou soupravu zvládne
i samotný stroj řady SM42. Na snímku
konkrétně SM42870 vjíždí z jednoko
lejného úseku z Kędzierzyna Kożle Za
chodnie do stanice Twardawa (8.5.2011).

nahoře:

Obsluhu vlečky BIOAGRA
v Goświnowicích je svěřena dopravci
Majkoltrans, který zde nasazuje na posun
stroj 401Da257. Ten právě přestavuje
z vlečky do stanice prázdnou soupravu
výsypných vozů po jedné ze čtyř zatím
uskutečněných přeprav kukuřice
(4.6.2011).

uprostřed:

dole: Při zaplnění kapacity vleček či

staničních kolejí bývají prázdné soupravy
odstavené v nácestných stanicích. V Ot
muchówie očekávají souhlasu k jízdě do
cílového Paczkówa dva vlaky. Jeden do
pravce PKP Cargo se strojem ST441216
a druhý s dvojicí „gagarinů“ M62
1292+1688 dopravce Rail Polska
(4.6.2011).

Odklony jako takové je možno spařit
i v současné době, zejména při nepřetržitých výlukách na trati Wrocław – Kamieniec Ząbkowicki, resp. na jejím
jednokolejném úseku Strzelin – Kamieniec Ząbkowicki. Po této elektrizované
trati jsou vedeny jak četné vlaky s kamenivem, tak také vlaky směřující na
hraniční přechod Międzylesie/Lichkov.
Odkloněny jsou pak z Kamieńce
Ząbkowického buď ve směru na
Jaworzynu Śl. nebo Nysu. K poslední takovéto výluce došlo na jaře 201 2 a lze je
očekávat i v budoucnu.
Jak začaly pomalu mizet odklony „Horek“,
začaly se na Podsudetské objevovat přepravy, které představují rozhodující podíl
až do současnosti. V oblasti od Prudnika
po Legnicu se nacházejí četné kamenolomy, jejichž produkce znamená čilý provoz
i na kolejích.
Popíšeme si tedy místa s nejintenzivnější
nakládkou, představovanou i několika

www.lokomotivy.net
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popisky fotografií odzhora dolů:

Stanici v Nyse před chvílí opustil vlak
dopravce Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno – Torowe, složený
z obytného vozu a ložených vozů řady
Fas, vedený strojem M621681. Čeká jej
táhlé stoupání do Nowého Świętówa,
které prodlouží jeho jízdní dobu v tomto
jedenáctikilometrovém mezistaničním
úseku až na 40 minut. V té době byla
první traťová kolej vyloučena z důvodu
ujetí svahu (1.10.2011).
Vozy řady Falls při přepravě kameniv
lze zastihnout poměrně vzácně.
Ložený vlak složený z těchto vozů
vedený přípřeží strojů ST43368 a
ST441222 projíždí mezi poli nedaleko
zastávky Szybowice (22.10.2011).

Do Nysy příždí vlak ložený novými
škodovkami z kvasinského závodu, aby
zde očekával uvolnění traťové koleje do
Nowého Świętówa. V čele stroj ST43177
(22.10.2011).
Zastihnout v poslední době na jednom
vlaku dva „rumuny“ se žlutým čelem
chce již notnou dávku štěstí. Taková
příležitost nastala dne 25.4.2012, kdy se
v čele prázdných „węglarek“ k nakládce
do Piławy G. objevily stroje ST43
335+377. Zachyceny byly před stanicí
Otmuchów.

ucelenými vlaky denně:
- Goświnowice – nakládka na vlečce
v těsné blízkosti stanice
- Paczków – nakládka jak na vlečce, tak
na skladištní ploše ve stanici
- Piława Górna – nakládka jak ve stanici,
tak na nedávno nově vybudované vlečce,
odbočující ze širé trati
- Rogoźnica – loží se ve stanici i na
několika vlečkách z ní vycházejících
- Jawor – nakládka na vlečce v Gniewkówie na trati směr Roztoka
Kamenivo se nakládá i v Prudniku,
Doboszowicích (nákladiště), Ząbkowicích
Śl., Strzegomu či Starem Jaworu (vlečka
Jawor Cukrownia). V těchto lokalitách jde
ale spíše o nárazovou nakládku. Vlaky
z či do těchto míst neznamenají veškerou
přepravu kameniva – prováženy jsou
i soupravy z oblasti Kłodzka (Ścinawka
Śr.), Wałbrzychu (Czarny Bór), aj. Nejvíce
vlaků lze spatřit v úsecích Nysa – Kamieniec Ząbkowicki – Piława Górna, či
Jaworzyna Śłąska – Legnica. Naopak nejméně vlaků projíždí úsekem mezi Świdnicí a Piławou Górnou.
Jak už bylo zmíněno v článku v minulém
čísle, po skončení EURA nastal výrazný
útlum ve stavebnictví, který se projevil
i na provozu na Podsudetské magistrále.
Provoz na Podsudetské je spojen zejména s těžbou kameniva, nejsou to však
přepravy jediné. V Goświnowicích vyrostla vedle obilného sila a v roce 2004
zahájila provoz výrobna bioethanolu
z kukuřice. Odtud putují několikrát týdně
ucelené vlaky s tímto produktem jak pro
tuzemské příjemce, tak zejména na export do Německa. Celkem čtyřmi vlaky
v letech 2009 a 2011 byla do Goświnowic přepravena ke zpracování kukuřice ze slovenských Ryban, bohužel další
přepravy se již nepodařilo uskutečnit.
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nahoře: Známým „šotoflekem“ mezi Doboszowicema a Kamieńcem Z. projíždí prázdné vozy na přepravu automobilů z běloruské
hranice zpět do ČR s „gagarinem“ ST441225 v čele. V závěsu se pak veze stroj řady SM42, který toto dne zajišťoval posun na
vlečce štěrkovny v Paczkówie (25.4.2012).

uprostřed vlevo: Z nákladiště v Doboszowicích, jenž je využíváno jako vlečka lomu na rulu odváží „tamary“ TEM2073+059 dopravce
PHU LOKOMOTIV loženou soupravu samovýsypných vozů. Zachyceny byly ve stoupání nedaleko předvěsti vjezdového návěstidla
stanice Kamieniec Ząbkowicki (26.4.2012).

uprostřed vpravo: Bývalou stanicí Szybowice projíždí prázdné patra po přepravě „škodovek“ se strojem ST441218 (26.4.2012).
dole: Z „kopečka“ od Kamieńce Ząbkowického k Doboszowicím sjíždí ložená souprava z Nowé Rudy – Słupce s přípřeží strojů
ST441225+1218 (26.4.2012).

www.lokomotivy.net
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nahoře: Nejtypičtější současná podoba

vlaků na „Podsudetské“ – dvojice
„gagarinů“ PKP Cargo se soupravou
„węglarek“. Krátce po východu slunce
byla taková sestava v podobě strojů
ST441220+1210 zachycena po odjezdu
z výchozí stanice Goświnowice ve směru
na Nysu (25.9.2012).

uprostřed: Modernizovaný stroj M623103
dopravce PolMiedź Trans
projíždí s vyrovnávkovou soupravou do
Piławy G. mezistaničním úsekem Nysa –
Goświnowice (13.10.2012).

dole: A na odhlášku za ním mu již „šlape

na paty“ „Class“ 66153 s vlakem
dopravce DB Schenker Rail Polska mířící
k nakládce kameniva do Kladské kotliny.
Do Nysy však dojel po lokální trati
z Opole, která je dopravci také využívána
(13.10.2012).

Zásobení výrobní „surovinou“ je tak výhradně záležitostí silničních dopravců.
Další lokalitou je stanice Świdnica
Przedmieście, ze které vede momentálně sjízdná trať pouze do stanice
Świdnica Miasto na Podsudetské magistrále. Obsluhována je odtud vlečka do
známé vagonky (Wagony Swidnica S.A.
v současné době patřící do amerického
konsorcia The Greenbrier Companies),
jejíž produkty lze na Podsudetské také
spatřit. V samotné stanici pak probíhá
nakládka kameniva. V provozu je
i pokračování do několik kilometrů vzdáleného Pszenna, kde pracuje cukrovar.
Odtud je možno nárazově zastihnout
soupravy s kontejnery loženými cukrem
na export, popř. návoz uhlí před a v průběhu kampaně.
12

V Rogoźnici, mimo značné nakládky kameniva, pracuje taktéž závod na výrobu
železobetonových pražců, rovněž využívající služeb železničních dopravců na
odvoz svých výrobních komodit.
Před topnou sezonou se zásobují uhlím
např. teplárny a kotelny v Kłodzku,
Świdnicy, Jaworu, či papírna v Głuchołazech. Zaznamenána byla i vykládka
uceleného uhelného vlaku pro maloodběratele v Prudniku. Nárazová vykládka
uhlí však může probíhat i v jiných stanicích, neboť poptávka po tomto palivu je
v Polsku stabilně vysoká. V roce 201 0
v režii dopravce Rail Polska probíhala
vozba koksovatelného uhlí z dolů OKD
pro koksovnu ve Wałbrzychu. Do jejího
převzetí dopravcem PKP Cargo projížděly tyto vlaky mezi Kędzierzynem Koźle

a Jaworzynou taktéž po Podsudetské
magistrále.
V podzimních měsících roku 2009 probíhal odvoz cukrové řepy z již už dříve
uzavřeného cukrovaru v Otmuchówie.
Denně byly vypravovány dva ucelené
vlaky ve směru na Kędzierzyn Koźle a
dále do cukrovaru v Ropczycích
v podkarpatském vojvodství.
Od změny grafikonu v dubnu roku 2011
započala zajímavá přeprava automobilů
Škoda ze závodů v Mladé Boleslavi a
Kvasinách
přes PPS
Lichkov/
Międzylesie do Małaszewicz na polskoběloruské hranici a po překládce dále do
zemí SNS. Ačkoliv by měly být vypravovány celkem čtyři vlaky týdně, ve
skutečnosti lze automobily a jejich vyrovnávky zastihnout na Podsudetské
prakticky denně. Výpadky v provozu
bývají nejčastěji během dlouhodobých
odstávek ve výrobních závodech či v dobách státních svátků.
Ve stejném úseku Podsudetské jako vlaky s automobily, tj. mezi Kędzierzynem a
Kamieńcem, začaly na podzim 201 2 nárazově projíždět i ucelené vlaky cisternových vozů ložené hnojivy z Puław
pro odběratele v ČR.
Tyto přepravy jsou v režii dopravce PKP
Cargo, stejně jako větší část přeprav kameniva. V jejich čele jsou k vidění především
„kolomny“,
neboli
modernizované „gagariny“ ř. ST44-1 2xx,
stále méně pak dosluhující „rumuny“
ST43. V opolském úseku občas zaskočí
i některá z „rakví“ ř. SM31 . Na lehčích
vlacích bývají nasazovány i „stonky“ ř.
SM42, nebo jejich modernizovaná verze
SM42-1 2xx.
Z ostatních dopravců lze spatřit např. DB
Schenker Rail Polska, Pol-Miedź Trans,
Freightliner PL, STK, CTL Logistics,
Majkoltrans, Dolkom, Rail Polska, PHU
Lokomotiv aj. a jejich četnou flotilu strojů
všelijakých řad.
Toliko aspoň k částečnému nastínění
situace v nákladní dopravě na této zajímavé trati, která za několik málo posledních let prodělala výrazný nárůst a
zpestření provozu. Věřme, že stávající
rozsah provozu vydrží i nadále...
provoz@lokomotivy.net
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Vápenec pod Beskydy aneb odklony mezi Štramberkem
a Valašským Meziříčím

Loňský podzim byl pod Beskydy
ve znamení odklonových nákladních vlaků ze Štramberka do
Valašského Meziříčí. V malebném
úseku na pomezí Lašska a Beskyd, kde je dnes pravidelně provozována pouze osobní doprava, se
naskytla příležitost vyfotit také nákladní vlaky. Důvodem byla rekonstrukce tratě č. 325 mezi
Studénkou a Sedlnicemi.

Jednokolejná, neelektrifikovaná trať
ze Studénky do Štramberka je známa především díky silné nákladní
dopravě: ve Štramberku se nachází
vápencový
lom
a
vápenka
společnosti
Kotouč Štramberk,
v Kopřivnici automobilka Tatra, sklad
plechů a hutního materiálu a
kontejnerové překladiště. V Sednici
www.lokomotivy.net

text a foto Vojtěch Gášek, spolupráce Martin Šarman

skladuje pohonné hmoty společnost
Čepro a vychází z ní nepoužívaná
vlečka na letiště Mošnov.
Úsek trati ze Štramberka do Veřovic je
zcela bez pravidelné nákladní dopravy.
Důvodem jsou především sklonové
poměry, kdy na necelých sedmi kilometrech musí vlak vystoupat o více
než 1 00 metrů (místy je stoupání až 27
promile). Veškerá zátěž je tak svážena
několikrát denně do Studénky. Výjimkou jsou občasné odklony vynucené
delšími stavebními výlukami. V ne-

nahoře: Na třetí staniční koleji ve Veřovi

cích vyčkává vlak Pn 69990 do Valašské
ho Meziříčí na vykonání zkoušky brzdy.
V čele vlaku je dvojče 742.191+093
(1. 12. 2012).

uprostřed a dole: První setkání s odklony

dne 17. října.2012. Dvojče 742.175+174
s postrkovou 742.432 právě projelo za
stávku Ženklava s vlakem Pn 31282 do
Valašského Meziříčí a pomalu míří vstříc
stoupání k Veřovicím. Zanedlouho již ve
Veřovicích dvojče z předchozí snímku vy
čkává na souhlas k posunu z obvodu
místního nádraží a přestavení soupravy
na třetí staniční kolej.

dávné minulosti například stavba mostu na silničním obchvatu Příbora nebo
rekonstrukce výhybek ve stanicích.
Během těchto výluk byly dokonce některé dopolední osobní vlaky mezi
Štramberkem a Veřovicemi nahrazeny
náhradní autobusovou dopravou, což
zvýšilo propustnost tohoto úseku pro
nákladní dopravu.
13
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Úsek Veřovice – Valašské Meziříčí,
který je součástí tratě 323 Ostrava –
Valašské Meziříčí, je také bez
pravidelné nákladní dopravy. Ovšem
coby odklonová je trať velmi důležitá,
což se prokázalo jak při pracích na II.
železničním tranzitním koridoru, tak při
nehodových a mimořádných událostech či výlukách.
V létě 201 2 započala příprava stavby
„Rekonstrukce a zkapacitnění trati
Studénka – Mošnov“, jejímž cílem je rekonstrukce traťové koleje mezi
Studénkou a Sedlnicemi, vybudování
odbočky na letiště Mošnov, výhybny
Bartošovice a elektrizace celého úseku.
První část stavby zahrnovala rekonstrukci traťové koleje, vybudování výhybny Bartošovice a stavební
předelektrizační úpravy. Z tohoto důvodu byla od 11 . října do 3. prosince naplánována nepřetržitá výluka traťové

koleje v úseku Studénka-Sedlnice, což
si vynutilo nákladní dopravu z okolí
Štramberka odklonit směrem do Veřovic
a dále do Valašského Meziříčí. S předstihem musely být provedeny některé
nutné opravy spojené s odklonovou
vozbou. Jednalo se především o výměnu pražců a kolejnic na zřídka kdy pojížděné spojovací koleji ve stanici
Veřovice, mezi „místním“ a „hlavním nádražím“ a výměnu pražců ve
Štramberku. Omezujícími faktory odklonů byla nízká propustnost úseku
Štramberk – Veřovice v denních hodinách z důvodu poměrně silné osobní
dopravy, možnost odjezdu do Veřovic
jen ze dvou staničních kolejí ve
Štramberku a nutnost přestavování
souprav ve Veřovicích z místního nádraží na nádraží „hlavní“ tratě.
Za normálních okolností provoz na trati
zajišťují dvě lokomotivy dopravce ČD

nahoře vlevo: K předvěsti stanice Veřovi
ce od Štramberka se blíží vlak Pn 2.nsl
31282 ze Štramberka do Veřovic vedený
lokomotivami 742.191+742.093. Je
1.prosinec – předposlední den odklonů.

nahoře vpravo: Dvojče 742.102+742.346

z valašskomeziříčského pracoviště ČD
Cargo odstavené 17. října na 4.
manipulační koleji ve Veřovicích. Loko
motivy zpočátku zajišťovaly vozbu
odklonů v úseku Valašské Meziříčí – Ve
řovice.

uprostřed vlevo: Zastávkou Ženklava, kte

rou tvoří jen krátký perónek a slou
pek s jízdním řádem, projíždí v čele vlaku
Pn 31282 dvojče 742.434+742.292.
Soupravu tvoří prázdné plošinové vozy
z Kopřivnice a jeden vůz s vápnem
(20.10.2012).

uprostřed vpravo: Za sychravého a ne

vlídného podzimního počasí se k vrcholu
tratě u vjezdového návěstidla do Veřovic
pomalu blíží lokomotivy
742.175+742.174+742.392 v čele druhého
denního odklonu Pn 31282. Zátěž vlaku
tvoří vozy Falls s odsiřovacím vápencem
pro elektrárnu Chvaletice, která je napo
jená vlečkou do stanice Řečany nad
Labem (1.11.2012).

dole: V malebné železniční stanici

Hostašovice, ležící uprostřed lesů dříve
panoval čilý ruch. Dnes, kdy je stanice po
rekonstrukci, je zde téměř mrtvo. Od
bočná trať do Nového Jičína je zrušená,
stejně tak i nádražní restaurace a stanice
je cestujícími využívána minimálně. Kři
žuje se zde pravidelně pouze dvakrát
denně a nákladní vlak zde lze potkat jen
zcela výjimečně, například právě při
odklonech ze Štramberka. Dne 28.11.2012
čeká na první staniční koleji vlak Pn
60964 ze Štramberka do Valašského
Meziříčí na křižování s osobním vlakem
3169 do Frenštátu pod Radhoštěm, který
mimořádně přijede na čtvrtou kolej,
k bývalému „jičínskému“ nástupišti.
V čele odklonu je dvojče 742.075+742.430.
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Cargo řady 742 SOKV Ostrava, PJ Ostrava, odstavované ve Studénce. Jeden
stroj zde zajišťuje vozbu vlaků do
Štramberka, druhý pak vozí manipulační
vlaky do Suchdola nad Odrou, odkud
vyráží v noci do Budišova nad Budišovkou a v denních hodinách podle potřeby do Heřmánek, Nového Jičína či
Fulneka. Odpoledne vozí manipulační
vlak do Kopřivnice a provádí posun a
obsluhu vleček ve Studénce.
Odklonovou vozbu obstarávaly tři lokomotivy, z toho obvykle dvě ve dvojčlenném řízení. Třetí byla využívána
zejména na postrky a posun ve
Štramberku. Lokomotivy byly odstavovány na kusé koleji uprostřed trianglu ve
Štramberku. Do odklonové vozby zasáhly zpočátku také stroje z pracoviště ve
Valašském
Meziříčí,
například
742.1 02+742.346. Ve Studénce byl po
dobu výluky jen jeden stroj, obsluhující
manipulační vlaky do Suchdola.
Odklonovou trasu museli využít také
někteří jiní dopravci. Ve dnech 1 9. a
20.11 . se jednalo o společnost AWT se
strojem řady 753.71 2 na vlaku strusky
pro cementárnu v Hranicích na Moravě
a v denních hodinách o vlaky

www.lokomotivy.net

společnosti Vítkovice doprava se stroji
řady 740, přepravující vápno do
železáren Vítkovice.
Značná část zátěže byla přepravována
v noci, kdy je slabá frekvence osobní
dopravy. Nejprve došlo k „vytahání“ zátěže na „kopec“ do Veřovic, obvykle po
několika částech. Po svěšení soupravy
a zkoušce brzdy vlak vyrazil do Valašského Meziříčí, odkud lokomotivy vezly
zpět soupravu pro Štramberk a
Kopřivnici.
V denních hodinách byla nejprve provedena obsluha Kopřivnice nákladního nádraží a poté byl ve stanici Štramberk
sestaven první denní odklon, který odjížděl na odhlášku za vlakem Os 231 08
zhruba v 1 0:20. Ve Veřovicích došlo
buď k odstavení zátěže na třetí kolej a
návratu lokomotiv do Štramberka pro
další část zátěže nebo vlak pokračoval
do Valašského Meziříčí. Po příjezdu případného druhého odklonu
ze
Štramberka byla situace podobná; většinou se pokračovalo s veškerou zátěží
do Valašského Meziříčí. Pokud tam
nebyla potřeba jet, vrátily se lokomotivy
strojně do Štramberka, kde byly
odstaveny.

1/2013

nahoře: Dvojče 742.075+742.430 v čele
vlaku Pn 60964 ze Štramberka do
Valašského Meziříčí sjíždí fotografům
známými oblouky na Krhové směrem
k cílové stanic (28.11.2012).

dole vlevo: Okolo odstaveného stroje

753.712 dopravce Advanced World
Transport čekajícího na naložení
soupravy strusky do Hranic na Moravě
projíždí osobní vlak 23108 do Veřovic,
vedený motorových vozem 810.036. Ve
vlaku je zařazen přípojný vůz 2429 019,
který na této trati dnes již nepotkáme,
z důvodu nahrazení vozů řady 2429
(Btax010) v PP Suchdol nad Odrou
vozy 9329 (BDtax012). Štramberk
(20.11.2012).

dole vpravo: 2.11. ČD Cargo provedlo

pouze obsluhu Kopřivnice, ale odklon
přece jenom jel. Z OstravyVítkovic přes
FrýdekMístek a Veřovice přivezla do
Štramberka lokomotiva 740.631 „Moby
Dick“ společnosti Vítkovice doprava
soupravu prázdných vozů Faccs
k nakládce vápna. Po provedení posunu
zpět stejnou trasou vezla 5 vozů
ložených. Vlak 1.nsl Pn 60965 je
zachycen na přejezdu „Na Daremní“
nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm.

V případě, že jel odklon z Valašského
Meziříčí, vyrážel zpravidla okolo
poledne, často i později. Z Veřovic pak
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nahoře vlevo: Loukami nedaleko Mořkova projíždí vlak Pn 69990 z Veřovic do Valašského Meziříčí. Kromě dvou „rajek“ ložených
vápnem tvoří zátěž vlaku vozy Falls s odsiřovacím vápencem pro elektrárnu Chvaletice. V čele dvojče 742.191+742.093
(1.12.2012).
nahoře vpravo: Z lesů mezi Hostašovicemi a Mořkovem vyjíždí lokomotivy 742.430+742.075 v čele čtyřvozového vlaku Pn 60965
z Valašského Meziříčí do Štramberka (28.11.2012).

uprostřed vlevo: Odpolední vlak Pn 1.nsl 60970 z Valašského Meziříčí do Štramberka, který kromě prázdných „rajek“ veze také ple
chy do Kopřivnice, projíždí loukami nedaleko Mořkova. V čele vlaku dvojče 742.292+742.434 (22.11.2012).

uprostřed vpravo: Oblouky na Krhové stoupá k Hostašovicím odklon Pn 60965 z Valašského Meziříčí vedený stroji 742.293+742.292.

Zátěž vlaku tvoří 23 prázdných vozů Uacs a Faccs do Štramberka (7.11.2012).

ve vhodné mezeře mezi osobními vlaky vyrážel na cestu „z kopce“ do
Štramberka.
Zátěž odklonových vlaků tvořil především odsiřovací vápenec z Kotouče
Štramberk směřující ve vozech Falls
do Řečan nad Labem, ve vozech Uacs
do Bíliny a dále vápno, rovněž ve vozech
Uacs.
Ocelové
plechy
spolu s kontejnerovými zásilkami byly
určeny do Kopřivnice.

Osobní dopravu na trati zajišťují motorové vozy řady 81 0 ČD, DKV Olomouc
PP Suchdol nad Odrou. Pro provoz za
výlukou byly vyčleněny stroje 81 0.036,
81 0.291 , 81 0.476 a 81 0.678, doplněné
přívěsnými vozy řad 93-29 (BDtax 01 2) a 23-29 (Btax - 01 0) z PP Suchdol a PJ Valašské Meziříčí. V nočních
hodinách odjížděly motorové vozy a
případně také přívěsné vozy na
zbrojení naftou a vodou v konvoji do

Valašského Meziříčí, kde byla prováděna také údržba obsahující provozní
ošetření M0, malé prohlídky MM a neplánované opravy.
V letošním roce by mělo dojít k dalším
stavebním výlukám mezi Studénkou a
Sedlnicemi, kdy budou vloženy odbočné výhybky na letiště a provedena
elektrizace úseku. V popisovaném
úseku tak lze opět očekávat nákladní
odklonovou dopravu.

dole vlevo: 810.678  poslední normálněrozchodný motorový vůz řady 810 vyrobený pro ČSD, coby Os 23144 ze Štramberka, ne
daleko předvěsti cílové stanice Veřovice právě projíždí pod vedením velmi vysokého napětí 400 kV (17.10.2012).

dole vpravo: Do zastávky Ženklava přijíždí odpolední Os 23112 ze Sedlnice do Veřovic vedený 810.036 a 810.476 na postrku
(28.11.2012).
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nahoře: Provoz modrých vozů Gags

společnosti VADS, jimiž se dlouhou
dobu uskutečňovaly přepravy pracích
prášků ze závodu Proctor & Gamble
v Rakovníku do Polska, v roce 2011
skončil. 5 těchto vozů v čele se strojem
751.236 na výkonu "záloha Dubí" se
představuje 23.4.2011 za zastávkou
Kačice, jako Mn 85433 z Řevničova do
KladnaDubí.

uprostřed: Ránem šestého májového

dne roku 2011 se v údolí Týneckého
potoka rozléhá dunění stroje 751.089 na
postrku Rn 50540 z Třince do válcoven
v KladněDříni, v areálu bývalého
závodu Poldi Kladno. Přes 1400 tun
těžká zásilka míjí v úseku Zákolany 
Dřetovice bývalý drážní domek, pod
vedením dvojčete 753.7. Méně obvyklé
plošinové vozy dávají možnost
nahlédnout na ocelové polotovary.

dole: Záběry z působení stroje 751.105

Rozloučení s provozem lokomotiv řady 751
text: -reg-, spolupráce Petr Zobal
v okolí Prahy
S ohledem na hospodářskou situaci ve společnosti ČD Cargo bylo na
začátku roku 201 2 rozhodnuto
o odstavení cca 1 50 lokomotiv různých řad z důvodu jejich nadbytečnosti, při poklesu přeprav.
Bohužel toto opatření znamenalo
téměř úplné ukončení provozu
lokomotiv řady 751 v nákladní dopravě a zřejmě definitivní konec
jejich nasazení na cargo výkonech
v okolí Prahy.

konce o téměř 50 let později (alespoň
v osobní dopravě). V průběhu let se za-

v Berouně. Vlevo v čele Mn 85311
z Berouna do Nučic zápasí v úseku
Loděnice  Nučice 7.5.2011 s pěti
loženými vozy Uacs s cementem. Na
záběru vpravo má ráno 16.5.2011 na
stejném vlaku o jeden vůz navíc. Záběr
vznikl o něco blíže k cílové stanici,
poblíž lokality Na Krahulově.
V Křivoklátských lesích na obzoru se
ještě nestačila rozplynout ranní mlha.

mračené v okolí Prahy předvedly
v Praze-Libni, Praze-Vršovicích, Čerča-

Zdejší nákladní provoz v letech 2009-1 0
jsme si přiblížili v čísle 4/2011 magazínu
Provoz, popis končil v březnu 2011 .
V dnešním článku se budeme zabývat
následujícím obdobím přibližně do začátku druhého pololetí 201 2, kdy zde
charakteristický zvuk šestiválcových
motorů K6 S 31 0 DR v nákladní dopravě
utichnul.
Okolí Prahy bylo vždy baštou nasazení
zamračených od počátku jejich výroby
na konci šedesátých let 20. století a vypadá, že také bude až do jejich úplného

www.lokomotivy.net
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Na konci června 2011 mohutně
nahrazovaly v PP Kralupy nad Vltavou
dosluhující lokomotivy 751 své
modernizované kolegyně 753.7:

nahoře: K zastávce Kováry se blíží

27.6.2011 jako Mn 66571 zásilka
leteckého paliva z Kaučuku Kralupy do
Středokluk, v čele se stroji 751.089 a 031.
V pozadí vykukuje střecha rotundy
slovanského hradiště Budeč.

níže: O pár hodin později se stejné dvojče
vrací na postrku 19vozového Nex 55002
ze Středokluk do Kralup nad Vltavou.
V úseku mezi bývalou stanicí Železnice
u Slaného a Podlešín na pozadí nesměle
vystupuje České středohoří.

dole: O den později, 28.6. došlo ve
dvojčeti ke změně, když 751.031 nahradil
spolehlivější stroj 751.364.
Společně s 751.089 zajistily v úseku
Kralupy nad Vltavou – KladnoDubí
přepravu ocelových polotovarů z Třince.
Na postrku 23vozového Rn 50543 při
odjezdu ze stanice Brandýsek asistovalo
dvojče 753.7. Stejný vlak na čele se
stejným obsazením jel i následující den a
svědčí o tom snímek na titulní straně
magazínu.
zcela dole: Na konci prázdnin se ke slovu

dostaly i jinak nocí fotografům skryté
zásilky cementu z firmy Cemex
v německém Rüdersdorfu do Středokluk.
Opožděný Pn 49359 byl 30.8.2011
zachycen v čele s dvojčetem 751.148 a
031 na vjezdu do stanice Noutonice. Na
postrku dvojče 755.

nech, Kladně, Kralupech nad Vltavou
i v jiných, dnes již zrušených depech.
Zajišťovaly vozbu jak osobních tak nákladních vlaků a staly se u personálu
velmi oblíbenými stroji, což je ve své
podstatě nyní zachraňuje v provozu na
osobních vlacích na tratích kolem
Sázavy. V minulých letech byl provoz zamračených v osobní dopravě omezen
jen na Posázavském Pacifiku a dále jako
náhrada strojů 750.7 a 854 a v neposlední řadě na napěťové výluky a pro
převozy pro potřeby depa.
V nákladní dopravě byla v posledním
období situace podstatně horší; turnusově nebyla řada 751 nasazena nikde,
ale její výskyt byl náhodně různě velký.
První „trhlinu“ v jejím zdejším působení
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nahoře vlevo: Na postrku zpožděného Pn

49359 se zásilkou cementu
z Rüdersdorfu do Středokluk vypomáhají
stroje 751.148 a 154. Je ráno 6.9.2011,
když 26vozový vlak vedený stoji 751.364
a 031 opouští zastávku Kamenný most
u Kralup nad Vltavou.

nahoře vpravo: Po úvrati ve stanici

Podlešín vlak Pn 49359 z vedlejšího
snímku zanedlouho pokračuje v cestě do
Středokluk. Právě projíždí úsekem Koleč
– Zákolany zast.

uprostřed: Dvojice lokomotiv 751.154 a

148 se 6.9.2011 po výkonu na
vlaku s cementem do Středokluk vrací
zpět do Kralup na pravidelném vlaku Nex
55002, kde zátěž tvoří prázdné
izotermické vozy pro přepravu
cukrovinek. Vlevo se nachází kousek za
obcí Zákolany, po překonání trati Kladno
– Kralupy nad Vltavou, vpravo přijíždí po
úvrati v Podlešíně ke stanici Olovnice.

dole: Druhé dvojče 751.364 a 031 pak jede

učinily modernizovaní brejlovci řady 755,
kteří byly od července 2005 nasazeny
na vozbu vápenců z Nučic do Kadaně.
Další ústup následoval po dodání
prvních katrů řady 753.7 ze 30kusové
série realizované pro ČD Cargo firmou
CZ Loko. Zácvik strojvedoucích probíhal
od prosince 2008 a začátkem roku 2009
již disponovalo PP Kralupy nad Vltavou
www.lokomotivy.net

pěti stroji 753.7. Spolu s nimi slouží v té
době v okolí Prahy cca 6 záložních
strojů řady 751 . Od změny GVD 2008/9
je v Kralupech 6 strojů 753.7, od následujícího GVD potom 8 katrů a turnusově
je pokryta potřeba souprav pro zdejší
trojici dvojčat (s označením KnV1 , D2 a
Nero). Přesto se stroje 751 v okolí Prahy
čas od času vyskytují a spolu s řadou

ve stejný den na postrku vlaku Pn 65564
se soupravou prázdných cisteren od
kerosinu z vlečky letiště na vlečku
Kaučuk. Na snímku se blíží k zastávce
Želenice u Slaného. Foto: 3x-reg-

742 vykrývají porodní bolesti řady 753.7.
Zaskakují i při následujích kratších či
delších neschopnostech katrů, jejich
převelení do jiného působiště (odklony
na žatecké, přesun do Jeseníků) nebo
v obdobích, kdy byly na čela lokomotiv
753.7 postupně doplňovány manipulační
19
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nahoře: I když zátěže na Nexu 55002 ze
Středokluk do Ostravy v roce 2011
poklesly, bylo možno čas od času na
tomto výkonu zastihnout delší vlak. Bez
jednoho 20 vozový Nex se 14.9.2011
představuje pod vedením samotářského
stroje 751.105 (nelze jej spojit do mnoho
členu) v úseku Zákolany zast.  Koleč.
Následující snímky vyrovnávkových vla
ků přibližují sérii přeprav uhlí z Ka
menných Žehrovic do několika českých
uhelných tepláren, která probíhala na
přelomu let 2011 a 2012 a jejichž vozbě
měla velký podíl dosluhující řada 751:

uprostřed: V protisměrných obloucích

mezi Měcholupy a Želčí se 25.9.2011
kroutí vyrovnávkový 30vozový vlak Vn
56563 z Chomutova do Kamenných Že
hrovic, vedený stroji 751.089 a 364.

dole vlevo: Snímek ze 16.10.2011 zastihl

stroje 751.154 a 089 před zastávkou
Újezd nad Zbečnem, když se vracely
v čele vyrovnávky Vn 69965 obsahující
19 prázdných wapů vyložených v pří
bramské teplárně. Kulisu záběru tvoří
údolí Berounky probarvené začínajícím
podzimem.

dole vpravo: Dne 30.9.2011 se dvojče

751.364 a 089 vydalo pro další
vlak s uhlím, který poveze ze stanice Ka
menné Žehrovice a na doplnění soupravy
veze z Kralup nad Vltavou tři prázdné
uhláky. Snímek je z místa blízko za za
stávkou Zákolany. Foto:-reg-

podlážky. Tento stav trval prakticky až do
konce zdejšího provozu řady 751 v roce
201 2.
Takřka pravidelné bylo nasazení zamračené na Mn z Prahy-Vršovic do Dobříše,
kde krom krátkých epizod s řadou 742
byl tento Mn doménou řady 749 či 751
až do července 201 2, kdy přišla redukce
jízdy tohoto Mn na tři dny v týdnu a zamračené nahradila řada 742, která při
větší zátěži jezdí ve dvojici.
Tento Mn s číslem 85111 a zpět z Dobříše 8511 2 pro příznivce zamračených
v GVD 2011 /201 2 dosáhl ideálních parametrů; jednak vlaky vozily relativně dost
zátěže (především dřevo z Dobříše) a
jednak vlak jezdil pravidelně a jeho časová poloha byla oproti předchozím
GVD upravena tak, že jej bylo možné
zachytit na pěkných místech při cestě
tam i zpět. Občas se tento Mn z Vraného
nad Vltavou podíval i do Davle, ale obrat
vozů v této stanici byl zanedbatelný. Na
jaře 201 2 proběhla nepřetržitá výluka
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nahoře: Dne 21.10.2011 stroj 751.105 za

jistil vedení vlaku Pn 65564 se soupravou
prázdných cisteren do stanice Kostelec
u Heřmanova Městce. Zachycen byl před
bývalou stanicí Koleč.

uprostřed vlevo: Ze stanice Podlešín se
pak strojově vrátil zpět do Středokluk,
aby odvezl Nex 55003, jehož snímek
vznikl nedaleko stanice Noutonice

uprostřed vpravo: Stroj 751.364 dne

27.1.2012 obstaral obsluhu stanice
Velvary, kdy byl zachycen v čele Mn
85441 při svém návratu zpět se
soupravou prázdných vozů před stanicí
Kralupy nad Vltavoupředměstí.

Foto: 3x-regdole vlevo: Od začátku GVD 2011/12 se

starala o dobříšský manipulák převážně
řada 751. Nejpočetnější byl zpočátku
výskyt stroje 751.374. 30.1.2012 zajistil
odvoz Mn 85112 z Dobříše, obsahujícího
mimo "hytlák" tři ložené vozy. Na záběru
vjíždí do stanice Čisovice.

dole vpravo: Na konci ledna 2012 vypo

máhal na berounské záloze stroj 751.031.
31.1.2012 zavítal až do Rudné u Prahy. Na
zpáteční cestě odvezl v rámci Mn 85312
z Rudné u Prahy do Berouna mimo
„hytláku“ čtyři vozy ložené šrotem z Nu
čic (z firmy KOVO SDS, s.r.o. v Kuchaři,
napojené na vlečku Mořina).

v úseku Vrané nad Vltavou – PrahaZbraslav – Praha-Modřany a tak se zamračené s odkloněným nákladním vlakem projely i po trati přes Týnec nad
Sázavou a Čerčany, kde bývalo jejich
nasazení dříve zcela typické. Po odstavení stroje 751 .354, který byl v letech
201 0-11 dominantou tohoto Mn, bylo
v roce 201 2 nasazení zamračených rozmanitější a střídaly se zde všechny
provozní lokomotivy. Jako poslední se
na Dobříši představil stroj 751 .223 25.
června 201 2. Další nasazení zamračených přímo v Praze bylo nahodilé za-

www.lokomotivy.net
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Na dobříšce se v roce 2012 po
stupně představily snad všechny provoz
ní lokomotivy řady 751 ČD Cargo. Na
levém záběru ze 6.2. vjíždí do odbočky ve
stanici Čisovice Mn 85112 pod vedením
stroje 751.031. Vpravo potom 7.3.2012
stroj 751.089, který ráno v úseku Mníšek
pod Brdy – Nová Ves pod Pleší veze mi
mo „hytlák“ na Dobříš v rámci Mn 85111
tři vozy. Foto vlevo:-reg-

nahoře:

uprostřed: Počátkem února 2012 se

z SOKV České Budějovice po cca 3 letech
vracel na Kralupsko stroj 751.316. Do
provozu ve středních Čechách však za
sáhl až po další neplánované opravě
o cca měsíc později. Usídlil se na výkonu
„dubská záloha“, které měla dopoledne
na programu vozbu Mn vlaků Kralupy nad
Vltavou  Řevničov. Mn 85433 vezl
16.3.2012 z Řevničova dva dřevem ložené
vozy a v Kamenných Žehrovicích doplnil
další 4 prázdné wapky. Záběr vlevo po
chází z úseku Řevničov – Nové Strašecí,
vpravo z úseku mezi KladnemRozdělov a
Kladnem.

skakování na dispečerských výkonech T,
kde se podívaly s vlaky na nákladové
nádraží Praha-Žižkov, na postrcích Nex
vlaků do Prahy-Uhříněvse apod.
Krátkou epizodu provozu zamračených
v Praze tvořil výkon na vlaku s leteckým
palivem ze Mstětic do Středokluk, kde
spolu s řadou 742 zajistily jeho odvoz
z Prahy-Libně do Středokluk a to jak po
22

trati č.1 22 přes Jinonice, tak po trati
č.1 20 přes Dejvice. Občas se také
ukázaly na vlacích do Středokluk z České Kubice a Lichkova vedených přes Jinonice. Bohužel většina těchto přeprav
probíhala v noci a nebylo možné jejich
jízdu zdokumentovat, o mnoho příznivější bylo nasazení zamračených na
odklonech Mn a Nex vlaků pro obsluhu

dole: Vlak s nádržkovými vozy pro pře

pravu cementu z Rüdersdorfu lze za svět
la zastihnout jen při mimořádnostech.
23.3.2012 se to podařilo v úseku Olovnice
 Zeměchy, když na čele vyrovnávky Vn
49358 ze Středokluk do Kralup nad Vl
tavou působily stroje 751.031 a 154.

stanice Středokluky, při výlukách na trati
Kralupy nad Vltavou – Podlešín –
Středokluky, kterých bylo na jaře 201 2
provoz@lokomotivy.net
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nahoře: Po návratu 751.316 do Českých

Budějovic jej na výkonu „záloha Dubí“
vystřídal stroj 751.148. Ten se
představuje 25.3.2012 v úseku Zákolany
– Dřetovice v čele 9vozového Mn 85431
z Kralup nad Vltavou do KladnaDubí. Za
měsíc jí čeká ve středních Čechách
poslední nasazení a odjezd do SOKV
České Budějovice. Na konci listopadu se
pak lokomotiva vlastní silou přesunula
do DHV v Lužné u Rakovníka.

uprostřed: Díky výluce v úseku Praha

Modřany – Vrané nad Vltavou se řada
751 podívala i na dolní část
Posázavského Pacifiku. 25.4.2012
obstaral stroj 751.223 odvoz odklonu Mn
vlaku z Dobříše do Prahy, když byl jako
1.nsl 85121 zachycen za stanicí Jílové
u Prahy, na cestě do Čerčan.

dole: Typicky aprílové počasí panovalo
1.4.2012 při jízdě nedělního Mn 85431
z Kralup nad Vltavou do KladnaDubí.
Než projel stanicí Brandýsek k místu
záběru, vystřídal se na stroji 751.154 a
17 vozech třikrát násvit a stín.

poměrně mnoho. Odklon byl veden ráno
ze stanice Praha-Libeň přes Dejvice do
Středokluk a odpoledne zpět, kdy po
cestě zpět večer obsluhoval i stanici
Praha-Ruzyně.
Další lokalitou, kde se zamračené v roce
201 2 ukázaly, bylo okolí Berouna; rozhodně však toto nasazení bylo jen zlomkem toho z předchozích let. Ale
několikrát se zamračené podívaly na výkonech Z3Ber, Z1 Ber, (berounské zálohy) do okolních stanic, tedy do Roztok
u Křivoklátu, Rakovníka, Nučic a Neumětel. Beroun občas navštíví a v budoucnu snad ještě navštěvovat budou
poslední provozní stroje 749 s nákladními vlaky odkloněnými z tratí č. 1 90 či
220 a jako náhrada za stroje 753.7 při
dopravě vlaků do Prahy-Radotína
(„struska“) či Rakovníka („Lenzing“), kte-
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nahoře: Ve sváteční odpoledne 8.5.2012 ob
staralo dvojče 751.154 a 364 vedení vlaku
Rn 50540 z Třince do KladnaDubí. Snímek
byl pořízen nedaleko Zákolan.

uprostřed: 22.5.2012 byl zachycen stroj

751.154 s Mn 85433, který se blíží ke stanici
Kladno. Toho dne byl mimo vozy z Řevni
čova a Nového Strašecí mimořádně vytížen
soupravou prázdných wapek z Kamenných
Žehrovic. Foto: 2x-reg-

snímky dole: Za květnovou výlukou na trati

č. 121 stálo natáčení amerického histo
rického filmu "Serena" v Kolči. Místo Mn
z Kralup nad Vltavou do Středokluk byl ve
den odklon ze stanice PrahaLibeň po trati
č. 120. V úseku Jeneč zast. – Hostouň se
představuje na snímku vlevo 23.5.2012 Mn
85466 v čele se strojem 751.364 a 13 vozy,
když byl chvíli předtím ve stanici Hostivice
odvěšen postrkový stroj 751.223. Na záběru
vpravo 25.5. stejný vlak ve stejném úseku,
tentokrát se strojem 751.031 a 4 vozy.
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Do konce nasazení řady 751 v okolí
Prahy zbývá jen měsíc a tak vznikají
i snímky dříve považované za všední.

nahoře: Nejzazším místem v trase Mn

85431 z Kralup nad Vltavou je stanice
Řevničov. V traťovém úseku mezi Novým
Strašecím a cílovou stanicí projíždí ráno
7.6.2012 šestivozová souprava pro
nakládku dřeva vedená strojem 751.154.

uprostřed: Jedno z posledních nasazení

stroje 751.154 bylo dne 17. 6. 2012 na Mn
85431 do stanice KladnoDubí, který
byl s úctyhodnou zátěží 21 vozů
zachycen za bývalou stanicí Zákolany.

Foto: -regdole: 18.6.2012 podpořil zájem o

zdokumentování do té doby běžného
nasazení řady 751 na Mn na Dobříš
dvouciferný počet vozů. V úseku Mníšek
pod Brdy – Nová Ves pod Pleší veze stroj
751.223 Mn 85111 obsahující 10 vozů pro
nakládku dřeva v cílové stanici.

ré se vozí z Českých Budějovic po trati
č. 200 právě do Berouna. V SOKV České Budějovice byly soustředěny poslední
provozní stroje 749/751 ČD Cargo.
Nejrozsáhlejší nasazení zamračených
bylo v okolí Kralup nad Vltavou a bylo
závislé na aktuálním počtu provozních
strojů řady 753.7. Stabilním místem nasazení byla záloha ve stanici Kladno-Dubí. Na tento výkon byly sice v roce 201 2
často nasazovány i stroje 753.7 a
755.001 i 002, ale do července bylo
v převaze nasazení zamračených. Po
odstavení stroje 751 .236, zde byla stálicí
lokomotiva 751 .1 54, občas střídaná jiným provozním strojem této řady. Výkon
zálohy spočíval časně ráno v odjezdu
z Kralup nad Vltavou do Kladna-Dubí a
v obsluze místní vlečky. Pak podle potřeby Mn 84531 resp. 85433 pokračoval
v obsluze stanic Kladno, Kamenné Žehrovice, Nové Strašecí a Řevničov. V roce 201 2 byla nakládka dřeva
v Řevničově poměrně intenzivní a tak
v pracovních dnech byl Mn veden často
až do nejzazšího cíle své trasy. Odpoledne záloha zajišťovala postrk vlaků s vápencem z Kladna až za Milostín a
pak následoval návrat do Kladna-Dubí a
na Mn vlaku 85432 do Kralup nad Vltavou, kde výkon v noci končil.
V neděli byla záloha v roce 2011 redukována, Mn jezdil do Kladna-Dubí až
kolem oběda a byl ideální pro zachycení zbytku zamračených na zdejších
nákladních vlacích. Poslední nasazení
zamračené na tomto výkonu zajistila
751 .364 dne 1 .7. a po odvozu nedělního Mn do Dubí a zpět byla 2.7. odtažena do Český Budějovic a tím její
provoz ukončen. Od července 201 2 je
na tuto zálohu vystavována řada 742.
Zajímavou epizodou v nasazení řady
751 z PP Kralupy nad Vltavou byla
v období 9/2011 až 2/201 2 série přeprav uhlí z Kamenných Žehrovic do
několika českých uhelných tepláren.
Jednalo se zejména o lokality Chomutov, Příbram a Žďár nad Sázavou.
Několik vlaků bylo vypraveno i pro slovenské zákazníky v Martině a Seredi.
Na ložených (typicky 20 nebo 30 vowww.lokomotivy.net
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nahoře: Do svého posledního nasazení

zbývá stroji 751.154 necelý týden.
Shodou okolností i jeho výkon, postrk
vápencových vlaků do Kadaně, v závěru
června 2012 v souvislosti se změnou
dopravce, končí. 19.6. 2012 stroj
pomáhá na postrku 33vozového Pn
65690 v úseku Nové Strašecí  Řevničov.
Mimo záběr je vlakové dvojče 753.7.

uprostřed: Po úvrati ve stanici Podlešín

se dostal stroj 751.364 na čelo Pn 65566
 tzv. "Kaučuků"  leteckého kerosinu
z rafinérie v Kralupech nad Vltavou do
zásobníků na letiště Ruzyně, v blízkosti
stanice Středokluky. Je neděle 24.6.2012
dopoledne, když vlak projíždí obcí
Koleč.

dole: Zanedlouho se stejný stroj vrací na
postrku Pn 65564, záběr ho zastihl
u bývalé stanice Želenice u Slaného. Má
za sebou poslední zbrojení; vyjíždí
nádrž a za týden ho čeká poslední
nasazení v okolí Kralup nad Vltavou a
cesta do SOKV České Budějovice.

zových) i vyrovnávkových vlacích se
tak zamračené z Kralup podívaly především v nočních hodinách po trati č.
1 24 do Chomutova a tratích č. 1 74 a
200 přes Rakovník do Příbrami. Vlaky
směrované na východ obstarávaly
stroje 751 v úseku do Kralup nad Vltavou. Za denního světla bylo možno
zastihnout především vyrovnávky.
Nepravidelné bylo nasazení zamračených na ostatní výkony určené pro řadu 753.7, tedy především Mn resp. Nex
z Kralup do Středokluk, na Mn do Úžic či
Neratovic, Slaného, v roce 201 2 se řada
751 podívala dokonce i do Lužce nad Vltavou. Čas od času se zamračené
ukázaly také ve dvoučlenném řízení na
dispečerských výkonech Kr1 , určených
pro vozbu Pn vlaku do Všetat a ucelených vlaků se železem do Kladna-Dubí
a palivem do Středokluk.
V provozním stavu v okolí Prahy dosloužily lokomotivy 751 .031 , 1 54, 223 a
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nahoře: Při jednom z posledních
nasazení slouží stroj 751.364 na výkonu
"záloha Dubí". Na záběru z 29.6.2012
podtrhuje v čele 9 vozů ložených
dřevem relativně silnou nakládku této
komodity ve stanici Řevničov. Mn 85433
vyrazil ze stanice Kamenné Žehrovice a
blíží se ke Kladnu. Foto: Petr Zobal

dole: Z posledního dne nasazení řady

751 na Kralupsku dne 8.7.2012 pochází
záběr dvojčete 751.223+031 v čele
vyrovnávky Vn 47300 obsahující 24
prázdných polských cisteren.
Naposledy stoupají v úseku Zákolany 
Koleč směrem k Podlešínu.

Foto: Jan Hejzlar

364. Na konci června 201 2 je zastihlo
nařízení dále nezbrojit; stroje postupně
vyjížděly naftu a s prázdnou nádrží ná-

sledoval přesun do SOKV České Budějovice. Ze čtveřice ukončil zdejší
působení jako první stroj 751 .1 54

(28.6.201 2), následován o tři dny později strojem 751 .364. Poslední nasazení, které uzavřelo dlouhou kapitolu
provozu zamračených na Kralupsku,
obstaraly dne 8.7.201 2 na postrku vlaku Rn 50560, tedy ocelových polotovarů z Třince do Kladna-Dubí, stroje
751 .031 a 223. Následující den odjely
na vlaku Pn 65803 do Českých Budějovic a tím byl jejich provoz ukončen.
V letech 2011 a 201 2 se v okolí Prahy
ukázaly na nákladních vlacích stroje
751 .031 , 089, 1 05, 1 37, 1 48, 1 54, 223,
236, 31 6, 354, 364 a 374.
Poslední provozní stroje řady 751 u ČD
Cargo jsou nyní 751 .21 9, 232 a 31 6,
které obstarávají Mn vlaky v okolí Volar,
dále zamračené u ČD Cargo zastupují
stroje 749.01 9, 1 87, 247 a 251 a nedávno v DPOV Nymburk znovuzprovozněný stroj 749.01 8, který ke konci
roku 201 2 sloužil na Mn vlaku Veselí
nad Lužnicí – České Velenice. Stroje
jsou především určeny pro mimořádná
nasazení na odklonech vlaků v obvodu
SOKV České Budějovice.
Jako úplně poslední provozní zástupce
řady 751 zůstane v okolí Prahy stroj
751 .01 0, který slouží pro potřeby železničního zkušebního okruhu v Cerhenicích a dále bývá nasazován na
nostalgické jízdy. Prototypový stroj
751 .004 z DKV Praha-Vršovice, který
dříve zaskakoval za motorové vozy 854
či řadu 749, má být podle posledních
záměrů přesunut do jiného působiště.
Neoznačené foto: Petr Zobal

dole: Přehled lokomotiv řady 751 dopravce ČD Cargo, které v průběhu let 2011 a 2012 působily v nákladní dopravě v okolí Prahy.
stroj

751.031
751.089
751.105
751.137
751.148
751.154
751.223
751.236
751.316
751.354
751.364
751.374

příchod stroje

období působení stroje

poslední nasazení stroje

2011
2012
do Prahy/Kralup nad Vltavou
datum
vlak
výkon
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08
5/2011 z SOKV České Budějovice
Kralupsko, Dobříš
8.7.2012 Rn 50560 dvojče D2, Kralupy n.V.
Kralupsko, Dobříš
9.3.2012 Pn 64561 T záloha Praha
1/2011 z SOKV České Budějovice
okolí Prahy, Kralupsko
1.12.2011 Pn 64540 Neratovice
převážně pražská záloha
málo nasazována
21.3.2011 Mn 85291 T záloha Praha
8/2011 z SOKV Ostrava
převážně
Kralupsko
28.4.2012 Pn 65471 Neratovice
převážně záloha Kladno-Dubí
28.6.2012 Mn 85432 záloha Kladno-Dubí
12/2011 z SOKV České Budějovice
Kralupsko, Dobříš
8.7.2012 Rn 50560 dvojče D2, Kralupy n.V.
převážně záloha Kladno-Dubí
22.10.2011 Mn 85432 Záloha Dubí
2/2012 z SOKV České Budějovice
Kralupsko
21.3.2012 Mn 85432 záloha Kladno-Dubí
Dobříš
2.12.2011 Mn 85112 Mn Dobříš
1/2011 z SOKV České Budějovice
převážně Kralupsko
1.7.2012 Mn 85432 záloha Kladno-Dubí
8/2011 z SOKV Ostrava
převážně Dobříš, okolí Prahy
3.2.2012 Pn 63570 T záloha Praha
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