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Vážení čtenáři,
magazín Provoz se hlásí dalším
číslem i v roce 201 4.
Na 32 stranách jsme tentokrát
neopustili evropský kontinent,
když se první a závěrečný článek
věnuje dění v tuzemsku a zbývající dva přibližují provoz severovýchodně od našich hranic a
dále až v západní části Ruska.
Úvodní článek mapuje téměř
dvouměsíční odklonovou vozbu
po trati Plzeň – Žatec v dubnu a
květnu letošního roku. Článek připravil s podporou svých
plzeňských kolegů Honza Janda.
Ve druhém zavítáme do Běloruska
a Ruska, abychom sledovali osudy elektrických lokomotiv ČS4,
vyráběných v sedmdesátých a
osmdesátých letech minulého století ve Škodě Plzeň. Jejich
působení západně od Moskvy
popisuje Sergey Badenkin a dík

patří Jiřímu Škaldovi za překlad a
doplnění článku.
Z produkce ČKD Praha zase
pochází lokomotivy řady 754,
které letos poprvé zavítaly k Baltskému moři i do oblasti Mazur.
Úvod provozu Nurků, jak se v Polsku brejlovcům přezdívá, sledují
Martin Šarman a Vojtěch Gášek.
Závěrečný článek se týká
nedávné historie dálkové osobní
dopravy na trati Zdice – Protivín.
Obsahuje i reportáž z výlukového
provozu v úseku pod Příbramí z
května letošního roku.
Příjemné chvíle s magazínem
Provoz přeje za její redakci Petr
Zobal.
Vašim dotazům, námětům a
příspěvkům slouží e-mail:
provoz@lokomotivy.net
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Stanicí Kamenolomni v Rostovské oblasti Ruska 29.6.2014 projížděla kolona, v níž se
ocitla pětice lokomotiv ČS8 čísel 57, 50, 66, 71 a 39. Při přepravě do svého nového
působiště v depu Vjazma ji zachytil Denis Artamonov.
Více nejen o této aktualitě v článku Lokomotivy ČS4T na běloruských a ruských
kolejích  západně od Moskvy na stranách 1017.

Obrázek na titulní straně
Fotografie na titulní stránce sice nespadá do období letošních odklonů na žatecké,
ukazuje ale soupravu i hnací vozidla provozovaná při letošním provozu. V úseku Kryry
– Vroutek projíždí dne 6.8.2013 Pn 367942 se zásilkou cementu relace Beroun  Soko
lov pod vedením strojů 753.771+770 v čele a 753.773+774 na postrku. Odklon byl zave
den z důvodu bourání silničního mostu u Křimic na pravidelné trase přes Cheb.

Foto: Honza Janda
Obrázek na zadní straně

Letošní úroda na polích je oproti normálu o skoro dva až tři týdny uspíšena. V polovi
ně výluky, ke konci května 2014 je již řepka kompletně odkvetlá, zatímco na jejím za
čátku svítilo pole syntetickou žlutou barvou. 24.5. odjíždí před půl osmou večer mírně
zpoždění rychlík 1240 v trase Příbram – Protivín ze stanice Milín, pod vedením stroje
749.121. Foto: Petr Zobal
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nahoře: Vlevo: V sobotu 10. května

narušil tichou atmosféru Rybnického
potoka průjezd Pn 167940. O prázdnou
soupravu z Plzně do Nového Sedla se
toho dne zhostily lokomotivy
753.768+771 s na postrku schovanými
769+770.

dole: Prázdná vápencová

souprava s dehtem klesá poblíž
Odlezelského jezera se 753.770+772 a
768+769 na postrku 17. dubna.

Jarní odklonová vozba po žatecké dráze

Text a neoznačené foto Honza Janda

Jak již název napovídá, na jaře
roku 201 4 se opět po třech letech
intenzivně rozjely nákladní vlaky po
trati 1 60.

www.lokomotivy.net

Dubnová fáze

V první fázi byla důvodem téměř
měsíční nepřetržitá výluka tratě 1 70
v jednokolejném úseku Dolní

Žandov - Lipová u Chebu, která
proběhla od 4. dubna do 1 . května.
Ve vyloučeném úseku probíhala
sanace železničního svršku, úpravy
trakčního vedení a podbíjení kolejí.
V osobní dopravě byla zavedena
náhradní autobusová doprava za
veškeré vlaky v úseku Dolní Žandov
- Cheb.
U nákladního dopravce ČD Cargo
byl po dobu výluky vydán zákaz nakládky pro stanice Dolní Žandov a
Lázně Kynžvart. To vedlo ke zrušení
jednoho páru manipulačního vlaku
87305/87306. Většina nákladních
vlaků pak jezdila po odklonové trase z Plzně přes Žatec do Chomutova a dále do svých stanic určení.
Výjimkou byl jeden pár tzv. "dobíraček" Pn 6771 0/67711 jezdících
z Plzně do Chebu, který byl v úseku
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nahoře vpravo: Dvojice nulkových brej

lovců 750.252+061 prováží jeden
z prvních odklonových vlaků, Pn 67701
z Chebu do Plzně jako Pn 267943, na
snímku právě opouští město Plasy a po
malou jízdou se blíží do Kaznějova. 5.
dubna.

dole: Ačkoliv přeprava černých uhlobe

den "blackboxů" z Plzně do Sedla byla
plánovaná do nočních hodin v neděli
20.4. se ji podařilo zastihnout v denní
směně. S catry 753.769+768 právě pro
jíždí jako Pn 167940 stanicí Mladotice.

Planá u Mariánských Lázní až Cheb
a opačně odřeknut. To samé platilo
i pro nedělně-pondělní obrat vlaků
Pn 6771 2/6771 3, které byly ponechány z důvodu obsluhy stanice
Planá u Mariánských Lázní.
Nadále jsme se mohli nejčastěji setkávat s odkloněnými hnědouhelnými vlaky ze severočeské pánve
směřujícími do tepláren v Plzni,
Strakonicích, Písku a Českých Budějovicích. Uhlí do Plané nad Lužnicí jezdilo odklonem trs Ústí nad
Labem a Prahu.
Z těchto přeprav lze jmenovat jako
nejzajímavější uhlí pro Plzeňskou
teplárenskou, které se od začátku
února 201 4 vozí nově v kontejnerech Innofreight na vozech řady
Sgns (viz článek zde).
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nahoře: Stejná souprava jako na

předchozím snímku projíždí po
přečíslování v Březně u Chomutova již
jako Pn 196722 a zdolává táhlé
stoupání ze Žatce do Chomutova, kde
vlak bude přepřažen na elektrickou
trakci, odkud bude pokračovat do
Nového Sedla na svoji nakládku.
Souprava je právě zachycena před
březenským portálem nejdelšího tunelu
u nás na pozadí s trčícími chladicími
věžemi tušimické elektrárny.

Foto: Petr Sobas
uprostřed: V sobotu 19.4. bylo na denní
chomutováky vystaveno červený
dvojče tranzistorů 742.344+372. Za
stanicí Žihle míří s 32 vozovou
soupravou prázdných rajek jako Pn
67941 směřující do Berouna.

dole vlevo: Postrk uhelného vlaku do

plzeňské škodovky v podobě dvojice
catrů 753.770+772 a 753.768+769 v čele
opouští s přes 2600 tunovou
soupravou po vykřižování s osobní
dopravou ŽST Plasy. Pn 67941, 7.4.

dole vpravo: Jeden z nejtěžších

odklonů, které letos po žatecké projely,
se odehrál na velikonoční pondělí 21.
dubna. Denní plzeňák vezoucí 30
ložených wapek ze Sedla do Plzně se
čtveřicí katrů 753.768+769 (771+772 na
postrku) přepravoval ještě navíc na
závěsu reso 363.505. Přes 2750 tun
vážící souprava přijíždí jako Pn 67941
do Horní Břízy zastávky.

Foto: Martin Zeman

dvakrát do týdne jezdící přepravy
vápence z Berouna do Sokolova a
Nového Sedla, kam také mimo jiné
vždy s vápencem putují cisterny na
nakládku dehtu.

Květnová fáze

Avšak bohužel tyto přepravy se měly uskutečňovat vždy v nočních
hodinách kvůli nasmlouvaným ter-

www.lokomotivy.net

mínům nakládky a vykládky přes
den.
V neposlední řadě můžeme uvést

Ve druhé fázi, po skončení výlukové
činnosti u Dolního Žandova, následovalo od 2. května do 31 . května
vyloučení 2. traťové koleje mezi
stanicemi Kynšperk nad Ohří a
Tršnice (1 . TK ve stejném úseku vyloučena již od 4. dubna). To si vyžádalo kompletní zastavení provozu
v dotčeném úseku.
Stejně jako při výluce na trati 1 70
nemělo pro osobní dopravu smysl
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nahoře: Jen zřídka se stalo, že za plzeňskou skupinu bylo nasazeno dvojče lokomotiv řady 742 namísto turnusové 753.7. Stalo se

tak 9.4., kdy se noční odklon s catry vrátil až v časných ranních hodinách a kvůli potřebnému zbrojení brejlovců se na denní
směně ukázaly stroje 742.397+420 a 284+206 na postrku. S odkloněným vlakem Pn 67700 do Chebu zdolávají jako Pn 267940
stoupání do Horní Břízy. Foto: Martin Zeman

dole: Údolím řeky Střely se v odpoledních hodinách blíží zpožděný chomutovák s dvojicí nulek 750.061+252 k Hornímu Hradišti.
Dvaceti sedmi vozová směska z Chebu do Plzně jako Pn 167943 právě projela kolem strážního domu v pátek 11. dubna.
Foto: Jakub Kolář
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nahoře vlevo: Další záběr na chomutováky, tentokrát s dvojicí

k Horní Bříze 12.4. Foto:

nahoře vpravo: Cisterny s dehtem a prázdné rajky od vápence

ské katry 753.768+769 s odkloněným Pn 67701 k březenskému
tunelu jako Pn 166953 v neděli 20. dubna.

742.344+372 jako Pn 269761 přijíždí do Třemošné u Plzně.

směřující do Berouna projíždí 17. dubna Horní Břízou za
stávkou. 753.770+772, postrk 768+769. Foto: Miroslav Kouba

uprostřed vlevo: Modro modrý chomutovák v čele se stroji

742.166+169 a 9ti vozovou směskou z Plzně do Chebu právě
minul estakádu v Třemošné u Plzně a pozvolna se blíží

www.lokomotivy.net

Tomáš Mach.
uprostřed vpravo: Po přebrání zátěže v Chomutově klesají plzeň
dole: Kolem bývalé hlásky Jezero sjíždějí plzeňáci s 753.771+772
a 742.206+284 na postrku s odkloněným uhlím do Příbrami přes
Písek kvůli nepřetržité výluce Zdice  Příbram. Pn 67941, 22.5.
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nahoře: Postrk uhelného vlaku do

Škodovky v podobě catrů 753.770+772
právě minul zastávku PlzeňBolevec a
pod panoramatem Chlumu se
představují jako Pn 67941, 7.4.

uprostřed: S odklonovou vozbou kvůli

výlukové činnosti jsme se mohli setkat
i "pod dráty", konkrétně na trati 170 se
v podvečer představuje krátký odklon
z PrahyLibně do Chebu jako Pn 156722
v úseku Praskolesy  Hořovice, 19.
května.

dole: Nulky 750.061+252 prováží odklon

vlaku Pn 67701 pod odklonovým číslem
Pn 67943 za stanicí Žihle, 17.4.

organizovat odklonovou vozbu a
všechny spoje byly opět nahrazeny
náhradní autobusovou dopravou.
U nákladní dopravy byl vydán tentokrát zákaz nakládky pro stanici
Kynšperk nad Ohří a zrušen byl
manipulační vlak 87303/4.
Odklonem přes Žatec nově začala
jezdit zátěž z Mostu do Chebu (za
vlaky Pn 6671 2/67611 ). Druhý pár
Pn 6671 0/6761 3 byl omezen pouze
na úsek Most - Nové Sedlo u Lokte
a zpět. NEx 52700 jezdící z Brna do
Chebu přes Ústí nad Labem byl
zkrácen na úsek Brno - Most, kde
točil zpět do Brna.
Co se týče nasazení hnacích vozidel a personálního obsazení, do
pracoviště Plzeň bylo vystaveno
navíc jedno dvojče řady 753.7
(konkrétně stroje 770 a 772, později
do zálohy navíc 771 ) z SOKV České Budějovice a spolu s dalšími
lokomotivami 753.768+769 z Plzně
pak byly nasazovány na odklonové
vlaky do Chomutova s nástupy
v Plzni 6:25 a 1 8:25. Na výkonech
v Českých Budějovicích (struska,
Lenzing, atd) zaskakovaly za catry
stroje 743 a znovuzrozené 749.01 8,
01 9, 1 87, 751 .21 9.
Na druhý konec odklonové relace,
do města Chomutov bylo z SOKV
Ústí nad Labem dislokováno dvojče
nulkových brejlovců 750.061 +252.
Krátce jsme se mohli setkat i s prototypovými catry 753.751 +752, červenými 742.344+372 nebo řadě
fotografů "oblíbeným" modro modrým dvojčetem 742.1 66 +1 69 (394).
Nástupy byly dány na 5:30 a 1 7:30,
vždy po jednom člověku, jelikož
pracoviště
Chomutov
bylo
přednostně určeno pro vozbu směsek a uhlí do Strakonic (nižší normativ hmotnosti - 1 200 tun). Při
variantě těžšího vlaku pak býval obsazován noční odklon druhým
strojvedoucím, který vypomáhal
nejčastěji se sólo lokomotivou 742
(750) na postrku.
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nahoře: Denní chomutovák mimořádně s postrkem a to v podání stroje 750.061 sjíždí již s vyrovnávkovým vlakem cestou zpět do
Chomutova v úseku Kaznějov  Plasy 22. května.

dole: Poslední den odklonů, sobota 31. května 2014. Pod vedením rekonstruovaných brejlovců 753.770+771 a 769+768 na postrku
se 21vozová směs z Plzně do Chomutova představuje mezi stanicemi Podbořany  Kaštice, z vrchu Rubín (352 m.n.m.).

www.lokomotivy.net

9

MAGAZÍN FOTOGALERIE LOKOMOTIVY.NET

Lokomotivy ČS4T na běloruských a ruských
kolejích – západně od Moskvy
Text a foto Sergey Badenkin
V Bělorusku je možné spatřit provozované lokomotivy ČS4T, které patří
do dvou dep: ruského depa Vjażma
(tzv. TČE-41 ) na Moskevské dráze a

běloruské depa Minsk–Sortirovičnyj
(TČ-1 ). Většina vlaků je dopravována ruskými lokomotivami, takže se
v článku zaměříme většinou na ně.

V Rusku bylo a je možno spatřit tyto výrazné lokomotivy přidělené
v depech Jihovýchodní dráhy, Rossoš (TČE-3), Balašov (TČE-1 5),
Severokavkazské dráze v depech
Lichaja (TČE-1 ), Timaševskaja
(TČE-11 ), Minerální Vody (TČE-24)
a Derbent (TČE-27), Krasnojarské
dráze v depu Krasnojarsk hlavní
(TČE-2), Přivolžská dráha v depu
Saratov (TČE-11 ), Gorkovská dráha a v jeho depu Kirov (TČE-8), na
Moskevské dráze nejen v depu
Vjazma, ale též v Brjansku 2 (TČE46) a též na ukrajinských tratích
spadající pod Jihozápadní dráhu
v depu Kiev osobní (TČ-1 ).

Vznik a vývoj

Od poloviny sedmdesátých let začala
postupná elektrifikace střídavým napětím (25 kV 50 Hz) na trase Moskva
- Brest od stanice Vjażma na západ.
Tratě v okolí Moskvy jsou elektrifikovány soustavou (3 kV ss) a tak bynahoře: Jednou z mála příležitostí

zaznamenat v čele vlaku dva stroje je
navážení další lokomotivy v důsledku
nedostatku ČS4T v Minsku z Vjazmy pro
nepravidelný spoj. 8.5.2013 se v čele
vlaku číslo 651 z Minsku do Brestu sešla
dvojce 367 a 655.

dole: Elektrická lokomotiva ČS4T 

476 s vlakem číslem 13 Moskva  Berlín
se 14.6.2011 blíží k žst. Pomyslišče.
Tento vlak byl na podzim 2011
vystřídán spojem č. 23 Moskva – Paříž.
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la potřeba pořídit patřičné lokomotivy
z plzeňské Škody a vytvořit depo pro
střídavé lokomotivy. Proto se v roce
1 979 v depu Vjażma vytvořila základna pro údržbu a opravy československých lokomotiv. Ve stejném roce
přichází první lokomotiva ČS4T 346. V letech 1 979-1 980 se postupně
zaplňuje depo. Z výrobního závodu
Škoda přijíždí velká dodávka lokomotiv ČS4T s čísly 359-391 .
Narůst dalších přeprav osobní dopravy v elektrické trakci i přibývání
dalších nových úseků elektrifikovaných k Brestu vedlo k nedostatku lokomotiv. Bylo jich přiděleno
málo a z výrobního závodu přicházely jednotlivě nebo v malých skupinkách. Díky tomu některé lokomotivy
začaly dokonce přicházet z jiných
dep. V roce 1 983 přijelo do depa
Vjazma devět lokomotiv ČS4T z depa
Rossoš na Jihovýchodní dráze (čísla
455, 458, 468, 469, 470, 471 , 472,
474, 476). Na konci roku 1 983, v důsledku skončení elektrifikačních prací
na trati do Brestu, byla dodávka
lokomotiv z výrobního závodul do
Vjażmy přerušena.
Ve stejném roce 1 983 přichází první
lokomotiva ČS4T do depa Minsk.
Bylo plánováno, že lokomotivy
z Vjazemy budou dopravovat vlaky
na úseku Vjazma - Minsk a minské
budou jezdit z Minsku do Brestu.
V Minsku ale nebyla z důvodu nedostatku místa zřízena opravárenská
základna. Minské opravny se speciawww.lokomotivy.net

lizovaly na motorové lokomotivy. Přepřahy lokomotivy za lokomotivu téže
řady v Minsku považovali za plýtvání
časem a vjazemské stroje tak začaly
jezdit přímo do Brestu. Proto minské
lokomotivy ČS4T byly ponechány
v rezervě pro případ nouze nahradit
vjazemský stroj na dálkových spojích. Též pro dopravu místních vlaků,
na které nebylo potřeba posílat lokomotivy až z Vjazmy. Z těchto důvodů
nebylo v depu Minsk zapotřebí velké
množství lokomotiv ČS4T a jejich
stav se ustálil pouze 1 5 strojích dodaných v letech 1 983 a 1 984. V roce
1 983 došlo k výměně lokomotivy
ČS4T - 542 předáním do Minsku za
ČS4T - 596 .
V roce 1 987 přišlo do depa Vjazma
z Kieva pět lokomotiv ČS4T: 655,
657, 663, 665, 672. Bylo to důsledkem příchodu silnějších strojů
ČS8 do Kieva. Několik málo lokomotiv ČS4T tak bylo předáno do dep
používající lokomotivy téže řady.
Předané stroje bylo možné rozpoznat
na první pohled podle spodních pozičních světel, stejných jaké byly používány na řadách ČS7 a ČS8.
S pádem SSSR a rozdělením do
dvou samostatných společností BČ a
RŽD se rozsah služeb nezměnil. Pro
depo Vjazma bylo nerentabilní obsluhovat velkým počtem lokomotivy
ČS4T pouze vlaky na území Ruska.
V Bělorusku to bylo naopak a elektrických lokomotiv pro osobní dopravu bylo velmi málo. Z dob po
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23.6.2011 byl vyfotografován turistický
vlak 971 Sankt Petěrburg –
Řepín s lokomotivou ČS4T546.

rozdělení až do dnešních dnů se dodržuje dohoda o pronajímání lokomotiv ČS4T depa Vjazma pro službu na
dálkových spojích z Ruska do Brestu.
Minské stroje stále jezdí s vlaky na
ramenech Minsk – Baranovicči, Minsk – Brest, Orša – Brest, Orša – Baranoviči
a
Minsk
–
Orša s vnitrostátními vlaky a také
mezinárodní do Sankt Peterburgu.
Avšak i pro tyto vlaky minské lokomotivy ČS4T nestačí, na některých
trasách ještě vypomáhají stroje
z Vjazemy a nebo jsou vlaky vedeny
v nezávislé trakci stroji TEP70 a
TEP70BS.
Mezi lety 1 987 až 2011 se počet
lokomotiv ČS4T v depu Vjazma neměnil, téměř vždy byl jejich stav na
čísle 59 kusů. Některé lokomotivy
ČS4T jezdily zapůjčeny po omezenou dobu též v depu Brjansk 2. Tato praxe trvala do roku 2008 (do roku
2007 nebyla přidělena v brjanském
depu žádná z lokomotiv ČS4T). Postupně bylo předáno z dep na východě na tři desítky lokomotiv ČS4T pro
pokrytí tamní turnusové potřeby za
ukrajinské stroje.
Pro potřeby zkušebního centra na
okruhu Ščerbinka u Moskvy pracovala lokomotiva ČS4T – 361 celá léta,
až do jara 2011 . Nyní jezdí
v domovském depu a na okruh je od
11
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nahoře: Lokomotiva ČS4T595 patřila
původně depu Vjażma. Byla
vyměněna za ČS4T543.

dole: V čele vlaku 113 Novosibirsk –

Brest byl 30.3.2012 zapřažen jeden
z pěti "Čečenců". Personálem nejsou
tyto stroje příliš oblíbeny pro špatný
stav. Právě kulaté poziční svítilny jsou
jejich z dálky dobře čitelným prvkem.

543 shořela v srpnu 2008 v Orše.
RŽD znovu vyžadovala jiný stroj
(lokomotivu ČS4T - 555), ale byla
jen vyplacena peněžní kompenzace.

Přichází změny

dubna 2011 dlouhodobě zapůjčena
lokomotiva ČS4T - 373.

Nehody

Za dlouhá léta provozu došlo k
zrušení jen dvou lokomotiv. Při nehodě v roce 1 981 s jednotkou ER9P1 74 byla vážně poškozena lokomotiva ČS4T - 395 a byl z ní vyroben
trenažér. Ostatky stroje stály v areá-
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lu depa Vjażma do rozložení v roce
2006. ČS4T - 595 byla původně též
depa Vjażma. Byla těžce poškozena
na území Běloruska (neví se přesně
kdy, před více než 1 0 lety). Proto byl
náhradou za poškozený stroj do
Vjazmy předán stroj ČS4T - 543.
Lokomotivu čísla 595 si depo v Minsku opravilo a do současné doby
tam operuje. Leč lokomotiva ČS4T -

Do roku 2011 bylo v seznamech
depa Vjazma 58 stojů ČS4T: 346,
359 až 391 , 394, 433, 434, 440,
446, 451 , 452, 455, 458, 470 až
474, 476, 51 0, 547, 596, 655, 657,
663, 665, 672. V roce 2011 přišlo
pět stojů ČS4T (709, 71 8, 729, 730,
735) ze Severokavkaské dráhy,
depa TČE-8 Kavkaskaja, kde byly
nahrazeny lokomotivami EP1 M.
Technický stav těchto strojů byl
špatný, i když jsou novější. V novém
působišti se jim dostalo vtipné přezdívky "Čečenci" pro jejich dřívější
působiště na Kavkazu.
Od června 201 2 má depo Vjażma
pět „nových“ lokomotiv (327, 351 ,
478, 480, 497) předaných z Jihovýchodní dráhy depa TČE-3 Rossoš.

provoz@lokomotivy.net
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nahoře: ČS4T602 veze vlak číslo 36
Brest  Sankt Petěrburg 16.5.2013
úsekem Negoreloe – Kojdanovo.

dole: 21.5.2011 projížděl vlak č 13

Moskva – Berlín s „vysokorychlostním
strojem“ ČS4T510, který má výrazné
červené číslo. První tři vagony za
lokomotivou jsou RIC a mají staré
zbarvení, které nyní již neuvidíme.

Taktéž tam je nahrazují nové lokomotivy EP1 M. V roce 201 3 postupně začalo depo Vjazma
lokomotivy ČS4T odstavovat a likvidovat. Vyřazena ze stavu byla lokomotiva ČS4T - 458 (od roku 2006
nebyla v provozu), 362 sešrotována
v listopadu 201 3, 366 (byla jedna s největším proběhem km) a
374. V letošním roce plánují zrušit
více než deset lokomotiv (zatím
známá čísla jsou: 478, 480, 547).
Dále na základně rezerv v Roslavli
stojí 1 4 lokomotiv ČS4T, které jsou
Vjazmy a Brjanka. V současné době
Vjażma má v dokumentech 64 lokomotiv ČS4T, ale to neznamená, že
jsou všechny v provozu. Více než
rok nebylo možno vidět s vlaky řadu
strojů, např.: 359, 360, 379, 386,
389, 390, 394, 468, 469, 596.
V lokomotivním depu Minsk nyní je
1 5 lokomotivy ČS4T: 542, 544, 545,
546, 555, 559, 592, 594, 595, 598
až 603. Všechny stroje jezdí.

www.lokomotivy.net

Technický stav

V současné době je maximální povolená rychlost při provozu lokomotiv
ČS4T depa Vjażma 1 20 km/h.
Nicméně, od roku 2006 jsou některé
lokomotivy upravené pro rychlost až
1 40 km/h (přísnější tolerance na
dvojkolí a podvozky, jiná ložiska, jiné
tlumiče). Tyto lokomotivy jsou provo-

zovány s rychlejšími vlaky (№ 7/8
Moskva - Brest - Moskva, № z 9/1 0
Moskva - Varšava - Moskva, № 1 7/1 8
Moskva - Nice - Moskva, № 21 /22
Moskva - Praha - Moskva a № 23/24
Moskva - Paříž - Moskva). Nasazení
„rychlých“ lokomotivy ČS4T není stálé, jejich čísla se často mění. Pár měsíců jezdí s povolenou maximální
rychlostí 1 40 km/h, načež jsou na-
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nahoře: Současnou stále častější
podobu vjazemnských strojů
představuje stroj ČS4T709 v čele vlaku
69 Saratov – Berlín zadokumentovaný
6.7.2012 u stanice Pomyslišče.
uprostřed: Lokomotiva ČS4T

377 s vlakem č. 23 Moskva – Paříž
projíždí zastávkou Kurasovshchina
v úseku Minsk Sortirovočnyj –
Pomyslišče.

dole vlevo: Nové bílé logo je vidět ve

středu čela ČS4T370 jenž 7.11.2013
tahala vlak 113 Novosibirsk – Brest a
projížděl úsekem Minsk Sortirovočnyj –
Pomyslišče.

dole vpravo: Fotografie ukazuje

fluorescenční obdélník na čele a
hladkou bočnici skříně stroje 351, jež
byl předán z depa Rosošš i v novém
korporátním laku.

vyvinuté na Ruské straně nejsou
známé, ale v Bělorusku bylo dosaženo na různých místech tratě
hodnoty až 1 55 km/h a na úseku
Lesnaja - Domanovo až 1 64 km/h!

Barevné schéma a odchylky

sazeny další nově upravené stroje.
Od té doby s rychlejšími vlaky jezdily
téměř všechny vjazemské lokomotivy
ČS4T.
V Minsku lokomotivy ČS4T stále zůstávají provozované rychlostí 1 20
km/h, ale v letošním roce plánují
zvýšit rychlost až na 1 40 km/h.
S průběžnou kvalitní technickou
údržbou mohou jezdit rychleji.
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Na jaře roku 201 0 byla provedena
zkušební jízda z Moskvy do Brestu s účastí specialistů železnic RŽD,
BČ a společnost "Talgo" za účelem
prověření rychlostní zkoušky se
soupravou vagonů Talgo. Z Moskvy
byl vlak tažen lokomotivou řady
EP1 0, ale došlo k poruše v blízkosti
Gagarina. Proto byla ve Vjazmě vyměněna za ČS4T - 455. Rychlosti

Zbarvení většiny vjazemských strojů
zůstalo stejné od příjezdu z plzeňské
Škody. Nicméně, od konce roku 2011
začala RŽD některé lokomotivy
ČS4T přebarvovat do "nových firemních barev", šedo červená kombinace
s
velkým
rozsahem
fluorescenční oranžového obdélníku
na přední části. První byl takto přelakován stroj ČS4T - 474. Nyní jezdí
v této barevné mutaci stroje čísel:
351 , 382, 434, 446, 451 , 474, 480,
672, 709. Od podzimu 201 3 je lak
doplněn o loga RŽD na čelech a bocích strojů. Nové logo dostávají
i stroje se starším typem laku.
Minské lokomotivy ČS4T do konce
devadesátých let měly zbarvení velmi podobné továrnímu. Po roce 2000
začal být uplatňován vlastní styl
v kombinaci barev červené a zelené.
Schéma doplňuje stylizovaný bílý
pták na přední části. Takto jsou
provozovány v současné době
všechny stroje minského depa. Od
série 62E8 a čísla 608 je na lokomotivách použito jiných typů pozičních
světel. Shodují se se světly na lokomotivách ČS7 a ČS8.

provoz@lokomotivy.net
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nahoře: Elektrická lokomotiva EP20 

001 s měřícím vozem v stanici Minsk
Pasažirskij nocuje spolu s rezervním
strojem ČS4T446 po jedné
z testovacích jízd.

uprostřed a dole: Oficiální prezentace

řady EP20 v stanici Ždanoviči 6.11.2012.

Náhrada lokomotiv ČS4T

První pokus o částečnou obměnu
ČS4T byl proveden v létě 2006. Od
léta téhož roku začal vlak číslo 7/8
Moskva - Minsk - Moskva "Slovanský
Express" tahat stroj řady EP1 0. Jde
o dvousystémové lokomotivy (3
kVss/25kV 50Hz) s maximální povolenou rychlostí 1 60 km/h. Za pomoci
těchto strojů byla zkrácena jízdní doba z původních 9,5 až 1 0,5 hodiny
na 7,5 hodiny, bez zastavování a
přepřahu ve Vjazmě. V zimě
2006 s EP1 0 začaly jezdit další vlaky
čísel 9/1 0 Moskva - Varšava - Moskva a 1 3/1 4 Moskva - Berlín - Moskva.
Nicméně, časté poruchy EP1 0
(problematická konstrukce, špatná
znalost lokomotiv posádkami) vedl v
roce 2008 k ukončení provozování
této řady do Běloruska.
Od roku 201 2 chtěly RŽD nahradit
lokomotivy ČS4T ve Vjazmě řadou
EP20 (3 kV ss/25kV 50 Hz) s konstrukční maximální rychlostí dokonce
200 km/h. Mají nahradit v celé trase
z Moskvy do Brestu lokomotivy ČS7 a
ČS4T. V říjnu 201 2 byla první zkušební jízda EP20 - 001 z Moskvy do
Brestu. Nedlouho poté v listopadu
201 2 přijelo do Minsku vedení RŽD z
důvodu prezentacei EP20 a podepsání dohody o provozu této řady
v Bělorusku.
Bylo rozhodnuto začít řadu EP20 nasazovat od června 201 3 s vlakem
23/24 Moskva – Paříž – Moskva.
V dubnu byly provedeny dvě
testovací cestu z Moskvy do Minsku
(EP20 - 002), ke studiu trasy. Nicméně v červnu 201 3 začaly jezdit dvousystémové lokomotivy s vlakem
29/30 Moskva - Kaliningrad – Moskva na trase z Moskvy do Minsku. Nebyla to však řada EP20, ale EP1 0.
Ani tentokrát dlouho EP1 0 jezdit
nevydržela
(přetrvávaly
staré
problémy) a v polovině června tento
vlak jako v minulosti tahá opět řada
ČS4T.
Se zavedením nového jízdního řádu
v Evropě (od 1 5. prosince 201 3) bylo
opět
oznámeno
nasazení
EP20 s vlaky čísel 21 /22 Moskva Praha - Moskva a 23/24 Moskva Paříž - Moskva. Na konci prosince se
tyto vlaky opět tahají dobře známou
řadou ČS4T. Navyšující se počty
EP20 v Moskvě, větší zkušenosti
posádek, lepší odladění této řady i
její zlepšující se spolehlivost přivedla
do čela elitních vlaků od června 201 4
již zřejmě na stálo tyto lokomotivy.
Běloruské železnice též uvazovaly
www.lokomotivy.net

15

MAGAZÍN FOTOGALERIE LOKOMOTIVY.NET

o zakoupení řady EP1 M. Ruská strana přivezla v srpnu 2011 na testy do
Minsku lokomotivu EP1 M-605.
Denně po dobu několika měsíců jezdil stroj z Minsku na Brest s vlakem
č. 1 05 Minsk – Brest a vracel se vlakem č. 11 5 Varšava – Minsk. Při nasazení na vlak č. 1 3 Moskva –
Berlín, byla testována schopnost jízdy 1 40 km/h. Běloruští technici s touto řadou nebyli spokojeni. Tento typ
má velkou spotřebu energie, dokonce větší než ČS4T a je problematické s ním udržet konstantní rychlost
1 40 km/h, proto byl nákup této řady
odmítnut.

Vyhlídky do budoucnosti

Další vyhlídky lokomotiv ČS4T (a
všechny lokomotivy československé
produkce) nejsou zrovna šťastné.
RŽD se postupně snaží většinu lokomotiv ČS utlumit do roku 201 7. Dočasnou výjimkou mají být stroje ČS7
s ČS8. Například depa Balašov,
Rossoš a Kavkaskaja již splnila tento
požadavek
a
lokomotivy
ČS4T s osobními vlaky již nenasazují. Malá část z nich je převedena na
jiná depa, ale většinu čeká likvidace.
Ve zmíněných depech již došlo k výměně za EP1 M, což je výhodné pro
dopravu těžkých vlaků při nižšších
rychlostech a ve směrově náročnějších úsecích.
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V současné době v Rusku lokomotivy ČS4T používají pouze čtyři depa
- Kirov (21 3 ks), Vjażma (64 ks),
Brjansk (28 kusů) a Derbent (8 ks).
Ale ne všichna depa je utlumují. Na
rok 201 5 se předpokládá dokončení
elektrifikace z Minsku do Gomelu a
tam bude potřeba cca 20 lokomotiv.
BČ nepočítají v nejbližší době s nákupem nových strojů pro osobní dopravu a lokomotivy z Vjazmy zde
najdou využití. Odprodávání starších
lokomotiv RŽD není možné a tak budou dál pronajímány. Kromě toho, ve
Vjazmě není moc zájem o provoz řady EP20, které by zajížděly až
z Moskvy a mohlo by dojít k utlumení
depa Vjazma.
Jak známo, situace se může změnit
poměrně rychle a k tomu nakonec v
depu Vjazma a Brjansk 2 došlo, když
byl v březnu 201 4 telegramem z
„vyšších míst“ nařízen přesun
odstavených lokomotiv řady ČS8 ze
Severokavkazské dráhy (přímo z
depa
Timaševskaja).
Vjazma
obdržela v několika konvojích od
dubna do června z flotily
timaševských čtyřiceti kusů patnáct
lokomotiv čísel: 33, 39, 41 , 45, 50,
51 , 52, 54, 57, 58, 60, 64, 66, 68 a
71 . Většina strojů postávala dva i tři
roky v zapasech a proto budou
muset nejprve do dílen.
Po testování EP1 M bylo běloruské

řadě ČS4T formálně prodloužena
životnost do roku 2033, ale stroje potřebují generální opravu. Nebylo dořešeno,
kde
se
tato
oprava s částečnou modernizací bude realizovat. Zvažováno je oslovení
výrobce nebo dílen v Záporoží.
Pro rok 201 5 je předpokládáno dopravování rychlých a prestižních vlaků na relaci Moskva – Minsk – Brest
řadou EP20. Nebude jich však
dostatek a na čelech ostatních vlaků
se budou střídat ČS7/ČS4T nebo
ČS8 i nadále. S provozem řady
ČS4T se počítá i na nově elektrifikované trati do Gomelu.
Situace po roce 201 7 je zatím těžko
předvídatelná. V závislosti dodávek
nových lokomotiv EP20 z NEVZu
(200 ks) a jejich nasazování na daná
ramena. V součastnosti jsou preferována ramena na jihozápad,
Brjansk. Ve vnitrostátní dopravě východní směry na Nižný Novgorod
i jižní Voroněž a Rostov se zajížděním i do Adleru na břehu Černého
moře. Je tedy dobrá šance potkat
v Bělorusku i na západě Ruska stroje
ČS4T i po roce 201 8.
překlad a doplnění Jiří Škalda
4.8.2011 byl při jedné z testovacích jízd
stroj EP1M685 zachycen na čele vlaku č.
105 MinskBrest u stanice Minsk
Sortirovečnyj.

provoz@lokomotivy.net
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výrobní číslo

série

rok

značení

Rossijskije železnyje dorogi (RŽD)
7194
7213
7218
7226
7227
7228
7229
7296
7297
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7327
7328
7458
7459
7465
7471
7476
7477
7480
7483
7493
7494
7495
7496
7497
7499
7501
7503
7505
7522
7725
7729
7811
8021
8013
8019
8011
8028
8117
8126
8187
8188
8193

62E3
62E3
62E3
62E3
62E3
62E3
62E3
62E3
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E4
62E5
62E5
62E5
62E5
62E5
62E5
62E5
62E5
62E5
62E5
62E5
62E5
62E5
62E5
62E5
62E6
62E6
62E6
62E6
62E6
62E6
62E7
62E9
62E9
62E9
62E9
62E9
62E10
62E10
62E10
62E10
62E10

1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986

ČS4T-327
ČS4T-346
ČS4T-351
ČS4T-359
ČS4T-360
ČS4T-361
ČS4T-362
ČS4T-363
ČS4T-364
ČS4T-365
ČS4T-366
ČS4T-367
ČS4T-368
ČS4T-369
ČS4T-370
ČS4T-371
ČS4T-372
ČS4T-373
ČS4T-374
ČS4T-375
ČS4T-376
ČS4T-377
ČS4T-378
ČS4T-379
ČS4T-380
ČS4T-381
ČS4T-382
ČS4T-383
ČS4T-384
ČS4T-385
ČS4T-386
ČS4T-387
ČS4T-388
ČS4T-389
ČS4T-390
ČS4T-391
ČS4T-394
ČS4T-395
ČS4T-433
ČS4T-434
ČS4T-440
ČS4T-446
ČS4T-451
ČS4T-452
ČS4T-455
ČS4T-458
ČS4T-468
ČS4T-469
ČS4T-470
ČS4T-471
ČS4T-472
ČS4T-474
ČS4T-476
ČS4T-478
ČS4T-480
ČS4T-497
ČS4T-510
ČS4T-543
ČS4T-547
ČS4T-596
ČS4T-655
ČS4T-657
ČS4T-663
ČS4T-665
ČS4T-672
ČS4T-709
ČS4T-718
ČS4T-729
ČS4T-730
ČS4T-735

Belaruskaya chyhunka (BČ)
7724
7726
7727
7728
7770
7774
7807
7809
7810
7813
7814
7815
7816
7817
7818

62E6
62E6
62E6
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Российские железные дороги (РЖД)
Předání z TČE-3 Rossoš 2012
Hlavní oprava 6.2010 v ERZ Novosibirsk
Hlavní oprava 7.2011 v ERZ Novosibirsk, předání z TČE-3 Rossoš 2012
Jezdila na okruhu v Ščerbince do 4.2011
Od 3.1979 do 11.2013 (likvidace 2013)
Hlavní oprava 6.2011 v ERZ Novosibirsk
(likvidace 2013)
Střední oprava 8.2010 v ERZ Novosibirsk
Střední oprava 2.2013 v ERZ Novosibirsk
Střední oprava 8.2011 v ERZ Novosibirsk
Hlavní oprava 12.2005 v ERZ Novosibirsk, jezdí na okruhu v Ščerbince od 4.2011
Střední oprava 8.2011 v ERZ Novosibirsk
9.2013 na výstavě EKSPO1520 Moskva
2005-2009 jezdila v Brjansku 2
Hlavní oprava 7.2010 v ERZ Novosibirsk

Střední oprava 1.2011 v ERZ Novosibirsk
Střední oprava 2.2011 v ERZ Novosibirsk
Hlavní oprava 12.2010 v ERZ Novosib.
Hlavní oprava 5.2011 v ERZ Novosibirsk
Střední oprava 3.2011 v ERZ Novosibirsk
Stojí v koloně - zálohy
1981 nehoda s jednotkou ER9P-174, do roku 2005 využívána jako trenažer (likvidace 2006)
Střední oprava 7.2011 v ERZ Novosibirsk
Hlavní oprava 6.2008 v ERZ Novosibirsk
Střední oprava 4.2011 v ERZ Novosibirsk
Předání z TČE-3 Rossoš 1983
Předání z TČE-3 Rossoš 1983
Předání z TČE-3 Rossoš 1983
Předání z TČE-3 Rossoš 1983
Předání z TČE-3 Rossoš 1983, střední oprava 6.2011 v ERZ Novosibirsk
Předání z TČE-3 Rossoš 1983
Předání z TČE-3 Rossoš 1983
Předání z TČE-3 Rossoš 1983
Předání z TČE-3 Rossoš 1983
Předání z TČE-3 Rossoš 2012, čeká na šrotaci 2014
Předání z TČE-3 Rossoš 2012, čeká na šrotaci 2014
Předání z TČE-3 Rossoš 2012
Hlavní oprava 12.2013 v ERZ Novosib.
Shořela na žst. Orša 17.8.2008 (likvidace 2010)
Čeká na šrotaci 2014
Předání z Minsku 1983
Předání z Kieva 5.1987
Předání z Kieva 5.1987
Předání z Kieva 5.1987
Předání z Kieva 5.1987, hlavní oprava 3.2005 v ERZ Novosibirsk
Předání z Kieva 5.1987
Předání z TČE-8 Kavkaskaja 4.2011
Předání z TČE-8 Kavkaskaja 4.2011, hlavní oprava 2.2005 v ERZ Novosibirsk
Předání z TČE-8 Kavkaskaja 4.2011
Předání z TČE-8 Kavkaskaja 4.2011
Předání z TČE-8 Kavkaskaja 4.2011

původní
nový RŽD
původní
nový RŽD
nový RŽD
původní
původní
původní
původní
původní
původní
původní
původní
nový RŽD
původní
původní
nový RŽD
původní
nový RŽD
původní
původní
původní
původní
původní
původní
nový RŽD
nový RŽD
původní
původní
původní
původní

Беларуская чыгунка (БЧ)
Dodán z výroby 1983 do Vjazma /TČ-41/ a týž rok předán do Minsku /TČ-1/

Nese jméno Евгений Юшкевич

Nese jméno Александр Ладутько
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Zahájení provozu lokomotiv řady 754 v Polsku

Současný evropský trend v osobní
dopravě spočívá v nahrazování
klasických souprav, tedy hnacího
vozidla s osobními vozy, motorovými jednotkami. Nejinak tomu je
i u nás, zejména s nákupem
nových motorových jednotek řady
844, známých pod přezdívkou
„RegioShark“. Turnusová potřeba
velkých lokomotiv řady 754 rok od
roku klesá. Nedávná rekonstrukce
1 9 kusů řady 750 na 750.7 původním „čtverkám“ práci o to víc
nepřidá. Nabízí se nerudovská
otázka „Kam s ním?“
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Provozní nasazení lokomotiv
před příchodem českých
brejlovců

Depo Gdynia:
Na trati Gdynia - Hel zajišťovaly řadu
let vozbu sezonních dálkových vlaků
TLK motorové lokomotivy SU45 a
SU46 z depa Gdynia Grabówek, později zejména SU46. Po rozdělení
PKP
na
jednotlivé
dceřiné
společnosti byly ovšem všechny
lokomotivy řady SU46 redislokovány
do stavu dopravce PKP Cargo. Tím
došlo k jejich ústupu z osobní dopravy. Společnost PKP Intercity, za-

Martin Šarman a Vojtěch Gášek

Nahoře: Vlak TLK "Doker" (Hel 

Katowice) vedený lokomotivou 754.025
zachycen nedaleko obce Swarzewo dne
2.7.2014, foto Vojtěch Gášek

Dole vpravo: Mimořádně nasazný

červený "Fiat" SU45079 dopravce
Przewozy regionalne z depa Krzyź ve
službách dopravce PKP Intercity
se s vlakem TLK "Hańcza" (Šestokai 
Warszawa) blíží ke stanici Sokółka,
nedaleko běloruské hranice, dne
12.6.2013.

Dole vlevo: Lokomotiva SU45

079 s vlakem TLK "Pojezierze"
(Katowice  Gdynia) v lesích nedaleko
stanice Stare Juchy na trati EłkKorsze
dne 13.6.2013. 2x foto Vojtěch Gášek.

provoz@lokomotivy.net

PROVOZ
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Nahoře: Stroj SM42054 PKP IC přijíždí

do Wladyslawowa s vlakem TLK
"Wydmy" (Raciborz  Hel) dne 3.7.2014.

Uprostřed : "Stonka" SM42058 PKP IC

v vlakem TLK "Wydmy" (Hel  Raciborz)
zdolává stoupání za Wladyslawowem
dne 1.7.2014. foto 2x Vojtěch Gášek
Dole: Detail upravených světlometů
lokomotivy 754.046 pro provoz v Polsku.

foto Martin Šarman

strojů řady 754, k čemuž bylo přistoupeno zejména díky špatnému technickému stavu vypůjčených lokomotiv
SU45 a nedostatku náhradních dílů.
Lokomotivy SU45 dojezdily na výkonech v Białystoku počátkem července
letošního roku s příchodem "Nurků"
(jak se Brejlovcům v Polsku přezdívá)
754.026 a 754.037 a vrátily se do
domovského depa v Krzyźu, kde budou dále sporadicky nasazovány.

Přípravy na provoz lokomotiv
řady 754 v Polsku

jišťující dálkovou osobní dopravu, tak
musela nahradit finančně náročný
pronájem strojů SU46 stroji vlastními.
V tomto případě řadou SM42, jejíž
využití je vhodné především v posunovací službě.
Nasazení těchto posunovacích lokomotiv do čela dálkových vlaků na
provozně náročnou trať na Helský
poloostrov přineslo spoustu problémů. Jednalo se zejména o prodlužování jízdních dob, časté závady
lokomotiv a především nemožnost
elektrického
napájení
souprav
osobních vozů. Tento problém se
znásobil poté, co na Hel začaly zajíždět i soupravy s vozy vybavenými klimatizací. Ta bez napájení topného
kabelu nefungovala, což nebyl zrovna
ideální stav v letní sezoně.
Tento problém se podařilo dočasně (a
úspěšně) vyřešit až nasazením českých lokomotiv řady 754, které budou
v
blízké
době
doplněny
modernizovanými stroji 6Di (exSM42)
z produkce NEWAG S. A., Nowy
www.lokomotivy.net

Sącz. Tyto lokomotivy již mají
možnost
elektrického
napájení
souprav a nahradí tak zbytek původních lokomotiv SM42.
Depo Białystok:
Dálkové vlaky na tratích Ełk - Korsze
a Białystok-Šestokai (dříve i EłkOlecko-Suwałki) byly doménou zejména pro legendární "Fiaty" SU45.
Po rozdělení PKP zde dopravce PKP
Intercity do čela dálkových vlaků nasazoval vlastní lokomotivy SU45.
A jejich postupným úbytkem způsobeným špatným technickým stavem,
závadami na spalovacích motorech,
či nárůstem kilometrů nutných do
hlavní opravy, bylo potřeba zajistit
lokomotivy jiné. Opět i zde bylo nutno
nasazovat do provozu na dálkové
vlaky nevhodnou řadu SM42. Jako
alternativní náhrada padla opět na
lokomotivy SU45, tentokrát vypůjčené od dopravce Przewozy regionalne z dep v Chojnici a Krzyźu.
V létě roku 201 3 začaly první úvahy
nad možností pronájmu českých

První zprávy o tom, že by řada 754
mohla být zapůjčena do Polska pro
vozbu vnitrostátních rychlíků, působily spíš jako aprílový vtip. S plynoucím
časem se ovšem tato myšlenka stála
reálnou. Z provozu byli odstaveni
čtyři Brejlovci – 754.037 (DKV Brno),
754.046 (DKV Plzeň), 754.025 (DKV
Plzeň) a 754.026 (DKV Plzeň).
Všechny vybrané lokomotivy jsou
v modro-bílém nátěru „Najbrt“ a jsou
vybaveny mikroprocesorovým řídícím
systémem od firmy MSV elektronika s. r. o. Stroje byly převezeny a
redislokovány do stavu DKV Olomouc, PJ Bohumín. Poté byly postupně přistavovány do areálu DPOV
Přerov, kde proběhly technické
úpravy nutné k provozu na polských
kolejích. Hlavní úpravy spočívaly především v dosazení polského vlakového
zabezpečovače
SHP
(samoczyne hamowanie pociagu) a
CA (czuwak aktywny). Dále instalace
vyhovujících návěstních světel, výměna popisek na pultech a úprava
zobrazování provozních stavů v polském jazyce. A právě světla byla
často diskutovaná záležitost mezi fotografy. Každý z nich má ještě teď
noční můry ze vzhledu polonizovaných lokomotiv 753.741 a 738
(dopravce
UNIPETROL
DOPRAVA, s. r. o.). Naštěstí byla zvolena úprava v podobě montáže
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Nahoře: "Nurek" 754.025 sjíždí s vlakem

TLK "Doker" (Katowice  Hel) posledním
táhlým klesáním k Władysławowu, téměř
na úroveň hladiny Baltského moře, dne
1.7.2014. Foto: Vojtěch Gášek.

Uprostřed: Lokomotiva 754.046 přijíždí se

zpožděným vlakem EIC "Jantar" do
cílové stanice Hel dne 20.7.2014. Foto:

Martin Šarman.
Dole vlevo: Ranní TLK "Doker" (Hel 
Katowice) opouští stanici Władysławowo
v čele s 754.025 dne 3.7.2014. Foto:
Vojtěch Gášek.
Dole vpravo: Do táhlého stoupání za
stanicí Władysławowo se rozjíždí "Nurek"
754.046 v čele EIC "Jantar" dne
21.7.2014. Foto: Martin Šarman.

světlometů na čelník, v místě původního osvětlení.
Z plzeňského depa byla 754.025 na
Moravu poslána dne 1 3.8.201 3. Po
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polonizaci v DPOV Přerov to byla
první vybraná lokomotiva k odeslání
do Polska. Dne 1 3.9.201 3 překročila
státní hranici a byla odtažena loko-

motivou EP07-1 058 PKP IC na zkušební okruh Institutu kolejnictwa
u Żmigródu, kde vykonala zkoušky
nutné pro schválení typu. Po vrácení
zpět do ČR probíhaly ještě dokončovací úpravy před definitivním odjezdem do Polska a čekalo se na
schválení polským drážním úřadem
UTK. Státní hranici v Petrovicích
u Karviné překročila dne 1 5.6.201 4
jako Lv 43260 a vydala se tak plnit
úkoly na polských kolejích.
Pro lokomotivu 754.026 byl posledním dnem ve stavu DKV Plzeň
1 0. srpen roku 201 3, kdy odvezla
vlak Os 7501 . O tři dny později byla
přepravena do DKV Olomouc. Dále
byla sporadicky nasazovaná na výkonech v PJ Bohumín, a dne 20. 5.
201 4 odjela spolu s lokomotivou
754.037 do DPOV Přerov. Lokomotiva vykonala po úpravách zkušební
jízdu dne 26.6.201 4 z Přerova do Otrokovic a zpět jako Lv 76442/76447.
Následujícího dne odjela do PJ Bohumín (Lv 761 05). Krátce před odjezdem do Polska byla dne 2.7.201 4
nasazena na dva páry vlaků z Ostravy hl. n. do Frenštátu pod Radhoštěm a zpět. Dne 5.7.201 4
překročila státní hranici v Petrovicích
u Karviné jako vlak Lv 43232
společně s 754.037 a směřovala do
depa v Białystoku.

provoz@lokomotivy.net

PROVOZ

Lokomotiva 754.037 opustila DKV
Brno dne 11 .8.201 3. Předtím odvezla
svůj poslední vlak Os 4343 dne
7.8.201 3. Stejně jako 754.026, i tato
lokomotiva byla sporadicky nasazována v PJ Bohumín až do
20.5.201 4, kdy odjela s 754.026 do
DPOV Přerov. Po provedení potřebných úprav vykonala poslední
zkušební jízdu dne 30.6.201 4 z Přerova do Otrokovic a zpět jako Lv
1 76448/1 76441 . Téhož dne odjela do
PJ Bohumín (Lv 1 761 01 ). Před odjezdem do Polska byla nasazena dne
4.7.201 4 na obrat z Ostravy do Frýdlantu nad Ostravicí a zpět (Os
31 50/53). Následující den byla
společně se 754.026 odvezena do
depa v Białstoku, přes státní hranici
jako vlak Lv 43232.

www.lokomotivy.net

Lokomotiva 754.046 ve stavu DKV
Plzeň odvezla poslední vlak Os 7551
dne 1 0.8.201 3. Poté 1 3.8.201 3 byla
přepravena do DKV Olomouc. Následně byla přemístěna do PJ Bohumín,
kde
byla
pravidelně
nasazována na výkony v osobní dopravě. Dne 29.5.201 4 byla přepravena z Bohumína do Valašského
Meziříčí (Lv 761 06), kde bylo provedeno provozní ošetření, tlakové
zkoušky vzduchojemů a umytí. Poté,
4.6.201 4, absolvovala cestu do Přerova na provedení polonizace. Dne
1 4.7. se připravená pro polské koleje
vrátila do Bohumína (Lv 761 03) a
1 8.7.201 4 překročila stání hranice
v Petrovicích u Karviné jako vlak Lv
43250.

8/2014

Nahoře: Lokomotiva 754.025 nedaleko
Swarzewa s večerním vlakem TLK
"Doker" z Katowic dne 3.7.2014. Foto

Vojtěch Gášek.
dole: Schéma provozu lokomotiv řady
754 v GVD 2013/2014 v Polsku. Schéma:
Petr Zobal
Pozn.: Téměř roční odstavení stroje
754.025 (který byl jako první zkoušen
pro nasazení v Polsku) z provozu
bylo způsobeno homologací pro
provoz na polských kolejích. Při zku
šebních jízdách se mimo jiné zjistilo
negativní ovlivňování některých star
ších typů kolejových obvodů topným
alternátorem. Což bylo později vylou
čeno.
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Provozní nasazení lokomotiv
řady 754 v Polsku

Prvním dnem samostatného výkonu
ve službách polského dopravce PKP
Intercity se pro českého Brejlovce
754.025 stal 28. červen 201 4. Tato
lokomotiva byla deponována v lokomotivním depu Gdynia Grabówek.
Ihned byla nasazena do rychlíkové
vozby na zajímavé trati vedoucí
částečně po poloostrově Hel. Jedná
se turisticky zajímavé rekreační
místo, kam míří několik párů dálkových (především nočních) vlaků
TLK z celého Polska. S denním oběhem 426 km zde operuje na třech párech vlaků. Jedná se o TLK „Doker“,
TLK „Posejdon“ a EIC „Jantar“.
Provozní ošetření se provádí po ujetí
předepsaného rozsahu kilometrů
v depu PKP Gdynia. Všechny vlaky
jsou obsazovány strojvedoucími PKP
Intercity. Dne 1 8. července 201 4 do
depa v Gdyni dorazila z ČR lokomotiva 754.046 a vystřídala tak 754.025.
Ta byla v zápětí přepravena do depa
nahoře: Oběhy lokomotiv řady 754
v lokomotivních depech Gdynia a
Białystok.

uprostřed: 754.037 vyjíždí 20.7.2014 ze

stanice Wydminy s vlakem TLK
"Pojezierze" relace Katowice  Gdynia.

dole: Lokomotiva 754.037 vyjíždí

20.7.2014 ze stanice Wydminy. Vlak TLK
"Pojezierze" z Gdynie do Katowic zde
měl pobyt z dopravních důvodů 
křižoval zde s "szynobusem" coby
osobním vlakem z Ełku do Olsztyna.

Foto 2x Pawel Wagner
www.kolej.ruciane-nida.org
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v Białystoku. Na konci srpna končí
sezonní provoz dálkových vlaků na
Hel, tím dojde k ukončení krátkodobého provozu „Nurků“ u Baltského
moře a k přesunu do výše
jmenovaného depa v Białystoku.
Zbylé dvě lokomotivy 754.026 a
754.037 byly dne 5. července přepraveny do depa Białystoku, kde nahradily lokomotivy SU45-11 5 a SU45-11 6
zapůjčené od dopravce Przewozy
Regionalne. Tímto krokem bylo
v podstatě ukončeno pravidelné nasazování řady SU45 v osobní dopravě. Lokomotivy řady 754 mají
v Białystoku zázemí pro údržbu a
opravy a jsou odtud nasazovány
v jednodenním oběhu na vlaky TLK
„Hańcza“ v úseku Białystok - Suwałki
a TLK „Rybak“ a „Pojezierze“ v úseku
Ełk – Korsze. Denní oběh vozidel činí
604 + 31 2km. Provozní ošetření se
provádí po ujetí předepsaného rozsahu kilometrů v depu PKP Cargo Białystok.
Všechny vlaky jsou
obsazovány strojvedoucími PKP Intercity.
K 1 . 8. 201 4 jsou v Polsku turnusovány 3 lokomotivy řady 754 (1 x Gdynia,
2x Białystok). Čtvrtá lokomotiva je vedena jako záložní. Momentálně je neprovozní stroj 754.026. Lokomotivy
na výkon na rameni Ełk-Korsze je
totiž nutné navážet na vlacích z depa
v Białystoku. Kvůli chybě strojvedoucího byla přibržděná lokomotiva tažena část cesty a došlo k vyhřátí a
potočení obručí. V současné době je
lokomotiva v depu Warszawa Olszynka Grochowska, kde probíhá
oprava.
Na podzim proběhnou schvalovací
procesy nutné k plánovanému zajíždění této lokomotivní řady s jedním
párem vlaků prodlouženým ze
Suwałek do litevského Šestokai. Mělo
by tak být zahájeno s nástupem
nového GVD 201 4/201 5.
Za poskytnutí fotek z Mazur děkujeme
kolegovi Pawlu Wagnerovi.
Nahoře: Vlak TLK "Pojezierze" z Katowic
do Gdynie přijíždí dne 20.7.2014 do
Giżycka, několik minut s náskokem

Uprostřed: Lokomotiva 754.037 s vlakem

TLK "Pojezierze" relace Katowice 
Gdynia minula před chvílí přejezd na
cestě směřující na letiště Kętrzyn
Wilamowo. Odtud, před 70 lety (20.
července 1944), odletěl do Berlína Claus
von Stauffenberg  německý důstojník,
který krátce před tím provedl v Gierłoży
nepodařený atentát na Adolfa Hitlera.
19.7.2014.

dole: Lokomotiva 754.037 projíždí dne

19.7. 2014 typickou mazurskou krajinou
nedaleko Nowego Młyna s vlakem TLK
"Pojezierze" relace GdyniaKatowice.

foto 3x Pawel Wagner
www.kolej.ruciane-nida.org

www.lokomotivy.net
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4
1. S bezpečností si tady moc starosti nedělají. Po první
koleji, kolem davu nastupujících lidí, objíždí "Nurek" ve
stanici Hel soupravu svého vlaku.
2. Pohled na pobřeží Baltského moře ze stanoviště
strojvedoucího. V nejužším místě dostahuje šíře
poloostrova pouhých cca 500m.
3. Kompletní výstavbou nového ostrovního nástupiště
prošla i stanice Kruznica, ve které právě zastavil vlak EIC
"JANTAR".
4. Již v cíli své cesty je zachycen vlak EIC 1531 "Jantar"
5. Před desátou hodinou večerní se ve stanici Hel připravují
náležitosti pro vlak TLK "Posejdon"
6. Vlak TLK "Posejdon" připraven k odjezdu ze stanice Hel
na svou dlouhou noční cestu napříč Polskem. Fotografie 1 -6

jsou ze dne 20.7.201 4.

5

7. Přes hodinu zpožděný TLK "Posejdon" v čele s 754.046
vyčkává na křižování s osobním vlakem ve stanici
Władysławowo dne 19.7.2014. Foto: 7x Martin Šarman.

6
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Dálková osobní doprava na trati Zdice – Protivín

Text: -reg-, spolupráce Petr Zobal

Cílem tohoto článku není popis
dlouhé historie provozu osobní dopravy na této trati, ale spíše připomenutí novodobé historie
posledních 20 let, kdy došlo k velmi
radikálním změnám ve vedení vlaků
i nasazení vozidel na ně.

Naše popisované období přechází ze
stavu na přelomu devadesátých let,

www.lokomotivy.net

kdy tradiční spoje dálkové dopravy
byly v zásadě tři vlaky. První legendární vlak věhlasného jména byl rychlík Bezdrev, který byl veden ze stanice
Most přes Rakovník, Beroun, Písek do
Českých Budějovic a opačně. Jeho
trasa byla brzo ráno z Mostu a odpoledne z Český Budějovic. Další
neméně legendární vlak byl tzv. Babiňák podle místního názvu části Horaž-

nahoře: Ve stanici Příbram stojí Os 7908

v čele s lokomotivou T 478.3029. I když
bez sněhové pokrývky, zimní období při
pomíná parní vytápění. Na závěsu bla
tenský motor, únor 1982.

Foto: Petr Šťástka
dole: Typický obrázek rychlíku z polovi
ny 90. let. Ke stanici Čížová se blíží od
polední vlak pod vedením stroje
750.217, nedlouho své rekonstrukci
v roce 1992. Foto: Jiří Kubát
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nahoře: Na pražském hlavním nádraží je
připraven v květnu 1981 k odjezdu ve
směru Písek MSp 992, jehož náležitosti
tvoří vozy M 262.005 a 087.

uprostřed: Sp 1995 z Protivína v čele se
strojem 753.029 a soupravou pater
projíždí v roce 1994 úsekem Milínem 
Příbram.

dole: Pohled z lávky nad příbramským

nádražím dokumentuje provozní situaci
v květnu 1994. 753.269 je v čele Os 7909.
V pozadí záběru v té době ještě
využívaná příbramská topírna, na záloze
stroj 704.013. Foto: 3x Petr Šťástka.

ďovic okolo stanice Horažďovice
předměstí, tento rychlík či přechodně
spěšný vlak byl veden ráno z Prahy
přes Zdice, Písek a Strakonice do Horažďovic předměstí, kde dále souprava
přecházela jako přímé vozy na Os do
Sušice a Klatov, odpoledne se spoj
vracel s večerním příjezdem zpět do
Prahy. Poslední rychlejší vlak na této
trati byl večerní spěšný vlak ze Zdic
resp. Prahy do Protivína, který jel ráno
zpět. Pak býval ještě tradiční i spěšný
vlak po půlnoci z Prahy do Strakonic.
Nutno říci, že ve své době asi plnily tyto vlaky svůj účel, ale změnou poměrů
v devadesátých letech nastal výrazný
propad počtu cestujících a začala
cesta hledání smyslu vlaků na této trati. Trať sice obsluhuje významná
města jako je Příbram, Písek či menší
Čimelice, Jince, s přípojem pak
Blatnou či Rožmitál pod Třemšínem.
Bohužel trasování trati ve spojení významných center, kde je poptávka po
spojení, je značně nevýhodná
v konkurenci se silničním spojením
v podobě silnice I/4. Tedy spojení
Prahy s Příbramí či Pískem je časově
i finančně nevýhodné. Stejný problém
působí i rušení či omezování
vojenských útvarů, které byly také výrazným zdrojem frekvence na této trati.
Proto nastává období experimentů
v nabídce dálkových vlaků. Ukončen
byl provoz půlnočního Sp vlaku. V trasování R Praha – Sušice byl učiněn
pokus s vedením tohoto R přes
Blatnou, ale také bez valného výsledku. Pak následovaly pokusy o
nasazení nových pátečních, sobotních
a nedělních R Praha – Písek – Strakonice – Volary či druhého R Praha – Písek – Strakonice - Horažďovice. Dále
dostal rychlík Bezdrev dalšího bratříčka ve stejné trase ale ráno z Českých
Budějovic a odpoledne z Mostu. Bohužel příliš úspěchu nezaznamenal a tak
byl zkrácen jen do trasy České Budějovice – Rakovník a zpět, ale naopak
prodloužen do Českých Velenic. Také
vozba těchto vlaků přechází z klasických souprav do méně kapacitních
motorových vlaků včetně rychlíku Bezdrev, stejně tak mimo sezonu i nově
pojmenovaný R Otava z Prahy do Sušice. Toto období vydrželo do nového
jízdního řádu 2004.
V období kdy objednávku dálkových
26
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nahoře: Stroj T 478.3218 v čele Os 7909

zastavil ve stanici Bratkovice. Červenec
1982. Foto: Petr Šťástka

uprostřed: Pražská motorová lokomotiva
749.162 projíždí traťovým úsekem Vr
haveč – Neznašovy na přípřeži moto
rového vozu 831.130 s vlakem MOs
17519 Klatovy – Sušice, 19. února 2006.

dole: V neděli 28.9.2008 byl vypraven po
slední víkendový rychlík 1590 Otava, o
čemž svědčí smuteční tabule na čele
lokomotivy 749.006. Vlak projíždí úse
kem Velké Hydčice  Žichovice.

Foto 2x Jan Hodánek

vlaků přebírá MD ČR, začíná koncepční úvaha o budoucnosti vedení
těchto vlaků. Bylo patrné, že Os vlaky
již pro delší tranzitní dopravu nejsou
uživatelsky přijatelné a tedy šance jak
udržet cestující na této trati, která má
silnou konkurenci v podobě souběžných autobusových linek, bude jen
v podobě rychlejších vlaků s vhodným
trasováním. Od začátku byla snaha
využít potenciálu, který neumí zajistit
autobusová doprava. Tedy spojení Beroun – Příbram, Příbram – Písek,
Praha – Jince a podobné úsekové
frekvence. Tedy začal rozvoj dálkových vlaků v taktové poloze. Trasování bylo ze Zdic, Bezdrev stále
z Mostu, Otava z Prahy. V GVD
2004/5 byly vedeny krom ranní tradiční Otavy a Bezdrevu, tři rychlíky ve
dvouhodinovém taktu ze Zdic jako přípoj R Praha – Plzeň. Cílové stanice na
opačné konci trasy se hledaly. Jeden
R byl veden do Sušice, druhý do Českých Budějovic a poslední do Strakonic. Tyto R byly vedeny v soupravách
motorového vozu 842 a jednoho či
dvou přívěsných vozů 021 (Bifx). Tento
model jízdního řádu byl postupně pilován do GVD 2007/8 doplněním
ranního R a sjednocení trasy vlaků
Beroun – Příbram – Písek – České
Budějovice. Stále byl veden R Bezdrev z Mostu, kdy byl již zapojen v taktu, a vlastní jízda do Mostu byla místo
nočního prostoje soupravy v Berouně.
Psal se také poslední rok provozu přímého vlakového spojení Prahy a Sušice vlakem Otava, který byl již veden
jen o víkendech a v sezoně denně.
Sjednocení trasy do Českých Budějovic se ukázalo jako vhodné a s ohledem na menší rozsah provozu
regionálních vlaků na jihu našly tyto
vlaky využití pro úsekovou frekvenci
Písek – České Budějovice a i dalších
menších míst s krajským městem.
Zcela novou historii dálkových vlaků
na trati 200 psal rok 2008 a jeho 1 4.
prosinec. V průběhu roku 2008 vznikla
na Českých drahách a Ministerstvu
dopravy iniciativa pro nový provozní
koncept na dvou tratích. A to Praha –
Příbram – Písek – České Budějovice a
Praha – Rakovník. Vždy šlo o spolupráci i s regionálním objednatelem a
bylo uvažováno o nasazení i nových
jednotek, které by toto zajistily.
Provozní koncept byl v podobě
www.lokomotivy.net
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nahoře: Současnou tváří Stříbrných vě

trů jsou motorové vozy řady 854, které
reprezentuje záběr na rychlík 1248
z Prahy do Českých Budějovic. Vůz
854.009 se blíží 23.10.2013, pod siluetou
osady Stražiště k zastávce Myslín. Foto:

Martin Klecán.
uprostřed: Ze závěru výluky pochází sní

mek rychlíku 1243 z Českých Budějovic,
když se dne 2.6.2014 blíží pod vedením
stroje 749.264 ke stanici Milín. Na pozadí
snímku se rozkládá obec Lazsko.

dole vlevo: Osadu Stražiště z trochu ji

ného úhlu dokresluje záběr na rychlík
1250, jak dne 21.5.2014 s více než půl
hodinou zpoždění v čele s lokomotivou
749.264 opouští stanici Březnice.

dole vpravo: Do třetice záběr na lokomo

tivu 749.264, tentokrát s červenými vozy
Bdtn. První ranní rychlík 1241 do Prahy
zanedlouho mine zastávku Ostrov u To
chovic. Foto: 3x Petr Zobal

pravidelného dvouhodinového intervalu vlaků v trase Praha – Příbram
– Písek – České Budějovice, doplněné
Os ve stejném intervalu Zdice – Protivín. Tím vznikl pro větší sídla interval
vlaků jedna hodina. První a poslední
vlaky jely jen v části trasy, v úseku
Praha – Březnice bylo vedeno v pra-
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covní den 8 párů vlaků R.
Nasazení vozidel bylo nakonec pro
příznivce železnice to nejzajímavější.
Nákup nových vozidel se nakonec
neuskutečnil, ale jízdní doby byly
stanoveny pro vozidlo s velkou akcelerací a běžné motorové vozy nespl-

ňovaly tyto požadavky. Jako nouzové
řešení bylo zvoleno nasazení souprav
dvou vozů s hnacím vozidlem 749.
Bardotky depa Vršovice si tedy na
konci své kariéry zapěly labutí píseň a
byl vytvořen 5 denní oběh s velmi
slušným proběhem přes 630 km. Na
Os vlaky se nasadily uvolněné motory
842.
Rok 2009 byl zatím v historii nejbohatším na počet rychlíků na této trati,
jak přicházel problém finanční krize,
tak dolehl problém snižujících se
prostředků i na dotování těchto vlaků.
A tak začalo postupné omezování,
nejdříve jen na dopolední vlaky ve
všední den, pak již následovalo další
omezení na stav v GVD 201 2/1 3, kdy
v pracovní den jede v úseku Praha –
Protivín 5 párů vlaků. Omezení se dotklo většinou méně frekventovaných
vlaků a ukáže čas, jak se toto dotkne
celkového využití těchto rychlíků.
I nasazení souprav znamenalo jisté
změny, postupně (na přelomu let 201 0
a 11 ) byly nahrazeny legendární zamračené rekonstruovanými brejlovci
750.7, kdy zamračené tvořily zálohu
za tyto stroje, které byly v počtu odpovídající turnusu (4 ks). Zlom přišel od

provoz@lokomotivy.net
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nového GVD 201 2/1 3, kdy po provozních zkouškách, došlo k nasazení
souprav 854 s vozem Bdtn. Toto bylo
částečně umožněno mírnou změnou
tras R, kdy je o něco větší rezerva
v jízdních dobách. Získané zkušenosti
výrazné problémy s nasazením těchto
souprav neukazují. Je patrné, že dodržování jízdních dob je u těchto
souprav bez rezerv a s posilovým vozem s mírným prodlužováním. Ani závady na motorových vozech zatím
nejsou příliš časté, čas ukáže, jak se
jim na tomto výkonu bude dařit.
Tedy přejme rychlíkům na trati 200
dobrou budoucnost, aby si našli své
pravidelné cestující.

Připomenutí nedávné historie

V současné době zajišťuje vozbu

www.lokomotivy.net

rychlíků Praha – České Budějovice řada 854 z DKV Praha, PJ PrahaVršovice s jedním až dvěma vozy
Bdtn. Výjimku tvoří posilový páteční a
nedělně/pondělní obrat vedený turnusově strojem 750.7 (ze stejného depa)
se dvěma vozy Bdtn.
Přesto je možno čas od času zavzpomínat na provoz rychlíků ze závěru
první dekády 21 . století, kdy provoz
zajišťovaly stroje řady 749. Zásluhu na
tom mají pravidelné opravné a údržbové práce v dílčích úsecích protivínky, které z provozního hlediska
rozdělí relaci Praha – Příbram – České Budějovice na severní a jižní rameno. Na severním rameni bývá
provoz zajišťován buď turnusovými
stroji 854 nebo častěji nahrazen autobusovou dopravou (NAD). Pod výlu-

8/2014

nahoře: Posilový nedělní rychlík 1251

z Českých Budějovic míří v podvečer
25.5.2014 pod vedením lokomotivy
749.253 k zastávce Dobrá Voda u Břez
nice.

dole vlevo: Ze stejného dne jako hořejší
snímek, jen o hodinu dříve projíždí R
1242 úsekem Myslín  Mirovice, v čele
se strojem 749.264. Foto: 2x Jan Hezlar

dole vpravo: 24.5.2014 ustupují na poza

dí snímku R 1249 z Českých Budějovic
ustupují bouřkové mraky právě včas,
aby mohla vyniknout lokomotiva
749.121 jak se blíží k zastávce Dobrá
Voda u Březnice. Foto: Petr Zobal.

kou pak většinou operují klasické
soupravy vedené lokomotivou trakce
T. Důvodem je snadnější zajištění
provozního ošetření a údržby v Českých Budějovicích.
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vlak 1240 1242 1244 1246 1248 1250 1252 1241 1243 1245 1247
1249
1251 1253
trasa Pb - Ptv Pb - ČB Pb - ČB Pb - ČB Pb - ČB Pb - ČB Pb - ČB Ptv - Pb ČB - Pb ČB - Pb ČB - Pb ČB - Pb ČB - Pb ČB - Pi
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749.253

Pb - Příbram, Ptv - Protivín, ČB - České Budějovice, Pi - Písek
*1

ČB - Praha, veze nečinnou 749.121

Na letošní rok je plánováno na různých úsecích tratě několik oprav generujících rozvázání vozebního ramene
příbramských rychlíků. V polovině
května 201 4 byla zahájena dvacetidenní nepřetržitá výluka (1 4.5. –
2.6.201 4) z důvodu opravných prací
v úseku Zdice - Příbram, které měly
mimo jiné odstranit i povodňové škody
z roku 201 3 (např. část stanice Brat-

turnusové dny: 749.253 1. den 749.264 2. den
754.007 3. den
749.253 změna stroje v oběhu
842.006 nasazení stroje mimo řadu 749

kovice, opěrná zeď v úseku Rejkovice
– Jince).
Opatření pro rychlíkovou dopravu spočívalo v zavedení NAD mezi Prahou a
Příbramí. Pod výlukou pak byly nasazeny klasické soupravy tvořené vozy BDs+Bt, tažené lokomotivou řady
749. Nabízela se tak možnost zdokumentovat reminiscenci na provoz z let
2009-1 0, třebaže jen v jižní části trasy.

Opatření generovalo každodenní potřebu dvou lokomotiv, která se o jeden
stroj zvýšila v pátek odpoledne, v neděli večer a pondělí ráno, aby pokryla
vozbu posilových rychlíků. Turnusování řady 749 skončilo v PJ PrahaVršovice v minulém GVD (201 2/1 3) a
tak bylo otázkou, jak si téměř 50 let
staré stroje poradí s denním proběhem přes 400 km.
Posledním
depem
disponujícím
provozními lokomotivami řady 749 je
právě DKV Praha (nepočítáme-li stroj
749.265 v DKV Olomouc). V provozuschopném stavu byly k počátku výluky
stroje 749.006, 039, 1 21 , 253 a 264.
Při výluce se představily tři posledně
jmenované a provoz zvládly v mezích
možností se ctí. S výjimkou ojedinělého nasazení řady 742 a 843 vždy na
jeden obrat. Až v závěru výluky, v důsledku poškození pluhu stroje 749.1 21
byl jako posilový nasazen ještě stroj
754.007.
Při výluce byl vytvořen dvoudenní
nahoře: Přehled nasazení lokomotiv po
dobu výluky v květnu a červnu 2014.
dole: Poslední den výluky se vracejí

2.6.2014 749.264 s nečinou 749.121 v
čele R 1249 z Český Budějovic. Na
Čeňkově, před stanicí Jince je zachytil
Jan Hejzlar.
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oběh, třetí den přišel na řadu v případě posilových spojů v pátek, neděli a
pondělí. První den tvořily obrat vlaky
1 241 (Protivín-Příbram) /1 250 (Příbram – České Budějovice) /1 247
(České Budějovice – Příbram) /1 242
(Příbram – České Budějovice), druhý
den pak 1 243 (České Budějovice –
Příbram) /1 246 (Příbram – České Budějovice) /1 249 (České Budějovice –
Příbram) /1 240 (Příbram – Písek).
Mírně odlišné oběhy platily v pátek,
sobotu a neděli, kdy jezdí s klasickými
soupravami vlaky 1 244, 1 245 1 248 a
1 251 , 1 252.
Vedlejším efektem výluky bylo nasazení řady 749 na několik šumavských osobních vlaků v letním řazení, i
když ne v celé trase, protože v období
před prázdninami probíhala souběžná
výluka Horní Planá - Nová Pec.

www.lokomotivy.net

Výluka zasáhla také do nákladní dopravy. Ucelené vlaky Pn 4751 0 a Pn
48506 („struska + Lenzing“) a jejich
vyrovnávky byly vedeny odklonem
přes Tábor. Dále byla upravena organizace obsluhy Příbrami a Milína,
která je při pravidelném provozu zajištěna Mn vlaky z Berouna. Veškerá
zátěž do těchto stanic tak proudila od
Protivína. Značně se zvýšilo vytížení
Mn vlaků 88531 /2 Protivín – Rožmitál
pod Třemšínem. Ve zkrácené trase
Příbram – Březnice pak operoval Mn
85800/88501 . Protože Mn 88531 /2
nejezdí v úterý a čtvrtek, byl na tyto
dny zaveden odklon Mn 85800/88501
v trase Březnice – Protivín, jedoucí ve
stejné trase jako Mn 88531 /2. V
nočních hodinách několikrát proběhl i
návoz uhlí do teplárny Příbram. Pro
zvládnutí zvýšené zátěže bylo na ob-

8/2014

nahoře: Neobvyklé vytížení Mn 85800 z

Příbrami zapříčinily prázdné vozy z
místní teplárny. Když se v Milíně přidala
další zátěž, do Březnice se dne 19.5. pod
vedením dvojčete 742.439+436 blížilo 26
vozů. Foto:Jan Hejzlar

dole vpravo: Zátěž pro Příbram a Milín se

po dobu výluky navážely od Protivína.
21.5. odjíždí z Čížové Mn 88531 pod
vedením dvojčete 742.441 a 219 se zátěží
15 vozů. Foto: Martin Klecán.

dole vlevo: Odvoz Mn 88532 z Rožmitálu
pod Třemšínem zajistily ten samý den
popoledni stejné stroje, jako na
sousedním snímku. Zátěž tvořily mimo
služebáku dva vozy ložené dřevem.

Foto: Petr Zobal.

rat 88531 /2 až na výjimky nasazeno
dvojče 742 z SOKV České Budějovice,
další stroje pak na úsek Březnice –
Příbram.
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