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11 Cizí "brejlovci"

Výskyt j iných než domácích „brej lovců“ se dal vždy
zařadit do některé z následujících kategorií:

1 ) dotažení neschopného domácího stroje
2) trvalejší náhrada domácího stroje (toto je

popsáno v předcházející kapitole)
3) zkušební jízdy po opravě (tomuto tématu se

věnuje následující kapitola)
4) pravidelné plánované zájezdy lokomotiv

j iných dep
5) různé výkony typu měřící vlaky apod.

Pomineme-l i první bod a body, j imž se věnují j iné části
tohoto pojednání, zůstávají nám dva body, kterým se,
popravdě hlavně obrazově, budeme věnovat zde. Co
se týče měřících vlaků, zavítaly na severní Moravu a
do Slezska soupravy s domácími (750.042 v Opavě) i
cizími lokomotivami (749.01 8, 750.333).

Dne 16. dubna 2013 měly být měřícím vozem kolejového svršeku opět kontrolovány parametry tratě Opava východ  Krnov.
Vzhledem k probíhající výluce mezi Skrochovicemi a Krnovem se měření ten den uskutečnilo pouze mezi Opavou a
Skrochovicemi. Vlak Služ 1.nsl 1123, tvořený lokomotivou 750.079 a královehradeckým měřícím vozem, znovu nabírá rychlost
poté, co kvůli pochůzkáři zpomalil, a vzdaluje se od Vávrovic k Opavě západu. foto Jakub Hasák

dole:

Trutnovská lokomotiva 750.346
stoupá 4. října 2011 s měřícím
vlakem do stanice Brantice. V tuto
chvíli již měřicí přístroje díky
technické závadě neměřily a vjezd
do Brantic byl proto zopakován.

foto Jakub Hasák
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V letech 20092012 byla žst. Mosty u Jablunkova
několikrát navštívena měřícím vozem.

nahoře:

750.162 dovezla 8. října 2009 měřící vůz pro
železniční svršek.

uprostřed:

Domácí 750.042 byla využita 3. dubna 2012 pro
vedení jízd s měřícím vozem pevných trakčních
zařízení.

nahoře:

Ještě jednou se v roce 2012 ukázal brejlovec za
účelem měření v Mostech u Jablunkova.
Tentokrát to byl 750.346 s měřícím vozem
ERTMS, který objížděl 18. října 2012.

3x foto Roman Slowiaczek
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uprostřed:

Nedaleko Jeseníku nad Odrou
projížděl směrem na Přerov
16. září 2010 stroj 750.312.

foto Vít Blahovec

nahoře:

I na trati pod Beskydy se
pravidelně objevuje měřící vůz
podobně jako 10. října 2006, kdy
projížděl pod číslem 1. nsl. 3106
mezi Frenštátem pod Radhoštěm
a Veřovicemi vedený strojem
750.333.

foto Zdeněk Sýkora

dole:

A znovu měřící vůz pevných
trakčních zařízení, tentokráte se
754.077 vyjíždí ze Střelenského
tunelu 15. června 2015.

foto Roman Slowiaczek
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uprostřed:

I v roce 1996 se daly na „brňá
cích“ potkat brněnské „trojky“.
Jednou z nich byla 1. května
1996 i 753.021, která ve
Frýdlantu nad Ostravicí zastavila
se Sp 1648.

foto Jan Novotný

nahoře:

U Frenštátu pod Radhoštěm
projížděla brněnská 753.223 na
konci 80. let.

foto Marian Štěrba

dole:

U Holešova projíždí 21. srpna
1994 dříve chvíli taktéž
valašskomeziříčská 750.061 se
Sp 1641.

foto Jan Novotný
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Co se týče pravidelných zájezdů
jiných dep vždy šlo o stroje jediné-
ho depa, které se tady kromě krát-
ké pauzy vyskytují téměř nepřetr-
žitě. Tím depem je Brno, které
vysílá své lokomotivy do Beskyd
stále, s výjimkou období od l istopa-
du 2001 do března 2007. Společně
s „brej lovci“ se během let na sever
vydávaly i j iné řady vozidel, ať už to
byli „krokodýli“ řady 850, jej ich
náhrady v podobě „pielsticků“ řady
735, „bert“ řady 751 nebo později
veselských motorů řady 842.

I v přímém spojení Ostravska s
Brnem byla patrná snaha na
omezování velkých dieselů a
vlastně i na omezování přímých
spojů obecně. Na počátku devade-
sátých let býval první ranní spěšný
vlak z Ostravy (příp. Frýdku-Místku)
do Brna a taktéž poslední spěšný
vlak z Brna zpět do Ostravy veden
denně brejlovcem. K tomu se přidá-
valo několik párů spěšných vlaků
vedených v pracovní dny motorový-
mi vozy a o víkendu klasickou
soupravou. Postupem času zůstal z

přímých denně jedoucích vlaků
jediný obrat 1 640/1 641 , který byl v
pracovní dny veden „kvatrem“ a v
neděli/pondělí „velkou soupravou“.
V GVD 2007/2008 toto denní
spojení jezdilo naposledy. Od GVD
2008/2009 tak zůstal jen páteční
rychlík a sobotní spěšný vlak z
Brna, obojí s návratem v neděli . Od
GVD 2011 /201 2 zůstal už pouze
víkendový obrat Sp 1 643/1 642,
díky čemuž se s brněnským
„brejlovcem“ lze potkat nejdál ve
Frenštátě pod Radhoštěm.

dole:

Dva barevně podobní "brej
lovci" se potkali 26. března
2000 ve FrýdkuMístku. Ke
krytému nástupišti přijíždí
"domácí" 750.218 s Os 3136,
zatímco na 4 koleji u provi
zorního sypaného nástu
piště čeká 750.259 se
Sp 1646.

foto Michal Valošek

nahoře:

Pár okamžiků po aktivaci
přejezdové zařízení v
zastávce Čeladná se ozvalo
decentní dunění
dvanáctiválce ve výkonu a v
oblouku se objevila
brněnská 750.144,
5. července 2001.

foto Tomáš Hubálek



428

MAGAZÍN FOTOGALERIE LOKOMOTIVY.NET

provoz@lokomotivy.net

Během let se na „brňácích“
vystřídala celá řada „brej lovců“ (od
„trojek“ přes „nulky“ ke „čtverkám“) i
díky tomu, že minimálně v
posledních několika letech se na
tomto výkonu nedrží žádná trvalá
„turnusová“ lokomotiva, ale je na

tento výkon nasazována celá
plejáda strojů. Z dřívějších let nejde
nevzpomenout relativně vytrvale
zde jezdící 750.243, 750.1 43 a
754.01 6, ale ani v tomto případě
nelze mluvit o pravidelném
nasazení.

Budoucnost ukáže, jak dlouho toto
poslední víkendové spojení
Valašska s Brnem vydrží.

Jedno z nejzajímavějších využití brněnského "brejlovce" bylo o víkendu v GVD 2000/2001. Jednalo se o stroj, který dovezl Sp 1641.
Po přenocování by vezl normálně v pracovní dny a v sobotu zpět do Brna Sp 1640. V neděli ráno však místo toho nastoupil do čela
Sp 1621 a zamířil do Opavy. Tady vyčkal na Sp 1620 a dovezl jej do Valašského Meziříčí, kde se připojil ke kmenové soupravě
Sp 1646 a jako devítivozová souprava zamířil s oběma "brejlovci" od Sp 1620 a od Sp 1646 do Brna. Na snímku je 750.243
vyčkávající v Opavě mezi Sp 1621 a Sp 1620. foto Vít Blahovec

dole:

U druhého nástupiště v
žst. OstravaSvinov
zastavil 750.103 se
Sp 1621.

foto Vít Blahovec
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uprostřed:

Před Veřovicemi byl zastižen
další brněnský stroj, 750.144, v
čele Sp 1620 dne 22. dubna 2001.

foto Zdeněk Sýkora

dole:

Dnes již jen těžko uvěřitelná
devítivozová souprava Sp 1646
vedeného 1. května 2000 strojem
750.214, jemuž na postrku
vypomáhala 750.144, projíždí
mezi FrýdkemMístkem a
Baškou.

foto Michal Valošek

nahoře:

Ještě jednou brněnský
"brejlovec" v OpavěVýchod.
Tentokrát 750.063 jen tak
"mimochodem" tvořící kulisu
"místní" olomoucké 750.288.

foto Vít Blahovec
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Další ze strojů, jež byly zastiženy na vlacích spojující sever Moravy s jihomoravskou metropolí:

vlevo nahoře 750.163 + 750.079 se Sp 1640 v Hulíně, 6. srpna 1998. foto Jan Novotný

vpravo nahoře 750.144 se Sp 1644 v Holešově, 13. června 1994. foto Jan Novotný

vlevo dole 750.277 zastavil se Sp 1645 v Hulíně, 22. května 2000. foto Jan Novotný

vpravo dole 750.277 + 750.210 ve Valašském Meziříčí. foto Vít Blahovec

Dalším "dvouočkem", které se čas od času provětralo na severu Moravy a ve Slezsku, byl 750.063. Na snímku právě překonal
most přes řeku Ostravici, čímž se dostal z Moravy do Slezska, ve kterém ujede následujících přibližně 26 km, než se za Pržnem
znovu vrátí definitivně na Moravu. foto Vít Blahovec
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nahoře:

Dvojice brněnských strojů 750.224 + 750.176 projížděla 11. května
1997 u Kunčic pod Ondřejníkem.

foto Jiří Vlček

uprostřed:

Jiné brněnské duo se zhostilo u Kunčic pod Ondřejníkem
pravděpodobně stejného výkonu o dva týdny později, 25. května
1997. Byly to stroje 750.223 a 750.163.

O pár měsíců později, v červenci 1997 vypomáhaly tři z těchto
strojů (163, 223 a 224) při zvládání povodňových odklonů.

foto Jiří Vlček

dole:

Jedno slunečné mrazivé dopoledne zastavil v Kunčicích pod
Ondřejníkem 750.242 (nosící označení 750T242), jenž byl jedním z
prototypů rekonstrukcí původních strojů řady 753 na elektrické
vytápění a řadu 750.

foto Ladislav Hrbáč
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nahoře:

Aktuálně brněnské stroje jezdí
pouze do Frenštátu pod
Radhoštěm. Pojďme si několika
snímky projít trasu z Valašského
Meziříčí ve směru právě do
Frenštátu pod Radhoštěm.

Hned prvním snímkem budeme
lehce podvádět, protože se jedná
o Os 3175, jenž býval využit pro
návoz soupravy pro Sp 1646
"Hostýn". Několik minut po
odjezdu z Valašského Meziříčí tak
nad Krhovou 6. července 2016
stoupala 754.019 a blížila se k
Hostašovicím.

foto Vojtěch Gášek

dole:

Po průjezdu Hostašovicemi vlak
pomalu ukrajuje kilometry k
zastávce Mořkov hlavní trať.
Právě úsekem z Hostašovic do
Mořkova projíždí 14. ledna 2017
754.013 se Sp 1643.

foto Vojtěch Gášek

uprostřed:

K vjezdovému návěstidlu stanice
Hostašovice se blížila 23. května
2009 tehdy ještě brněnská
754.021.

foto Jakub Sigmund
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nahoře:

Oproti snímku 754.013 se 754.062
dne 7. února 2015 nacházela jen
o pár desítek metrů dále k
Mořkovu.

foto Vojtěch Gášek

dole:

Po průjezdu zastávkou Mořkov
hlavní trať následují Veřovice. K
vjezdovému návěstidlu této
stanice se blíží 754.043 dne
5. srpna 2017.

foto Jakub Sigmund

uprostřed:

750.118 se blíží k předvěsti
žst. Veřovice v čele jak jinak než
Sp 1643, 10. května 2008.

foto Zdeněk Sýkora
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nahoře:

A nyní trochu do historie...

Křižování 750.313 s Os 3180 a 750.224 se Sp 1649
"Radegast" ve Veřovicích 15. února 1997.

foto Zdeněk Sýkora

uprostřed:

Krátce pod odjezdu z Veřovic projíždí po trati
vedoucí nad obcí Bordovice 750.243.

foto Vít Blahovec

dole:

V zimě mnohdy problémovým místem "na
Březinách" mezi Veřovicemi a Frenštátem pod
Radhoštěm projíždí 754.062, na kterou padla volba
o víkendu 14/15. února 2015.

foto Vojtěch Gášek



435

PROVOZ Speciál 2018

www.lokomotivy.net

nahoře:

Před Frenštátem pod Radhoštěm trať
obloukem obchází vrch Pavlova Horečka
a poté míří přímo do města. Právě v
tomto oblouku byla 5. listopadu 2011
zastižena "bondovka" 754.007.

foto Jakub Sigmund

uprostřed:

O pár set metrů dál trať krátkým mostem
překonává tok místí řeky Lubiny. Právě
po tomto mostě přejíždí 750.243 a najíždí
na násep klenoucí se nad částí Frenštátu
pod Radhoštěm.

foto Vít Blahovec

dole:

Přijeli jsme do Frenštátu pod Radhoštěm.
754.059 odstoupila 25. března 2017 od
soupravy Sp 1643 a objíždí na její druhý
konec, aby mohla odjet jako Sp 1644 do
Valašského Meziříčí.

foto Jakub Sigmund



436

MAGAZÍN FOTOGALERIE LOKOMOTIVY.NET

provoz@lokomotivy.net

nahoře:

Ne vždy však "brňáci" končili ve
Frenštátě pod Radhoštěm...

Čas od času se do svého
původního působiště podívala i
750.118, stejně jako 30. května
2008 s R 1445 mezi Frýdkem
Místkem a Lískovcem.

foto Jakub Sigmund

uprostřed:

Brněnský "bumerang" 754.022
přijíždí 30. srpna 2009 s R 1444
do Pržna.

foto Jakub Sigmund

dole:

Mezi Kunčicemi pod Ondřejníkem
a Frenštátem pod Radhoštěm
projíždí 750.243 s Os 3128, z
něhož přecházela souprava i s
lokomotivou na Sp 1642
"Radhošť", 26. dubna 2009.

foto Zdeněk Sýkora
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nahoře:

Nezvyklou soupravu bylo možno
potkat na R 1444 dne 11. září
2011. Místo vozů klasické stavby
byla souprava tvořena
přívěsnými vozy řady 050. V čele
pěti těchto vozů stanula 754.041.
Na snímku projíždí úsekem mezi
Frenštátem pod Radhoštěm a
Veřovicemi.

foto Zdeněk Sýkora

uprostřed:

754.067 čeká dne 12. 5. 2007 v
žst. Frýdlant nad Ostravicí se
soupravou pěti salónních vozů
na příjezd účastníků golfového
turnaje v Čeladné, pro něž byl
určen historický druhý "golfový
vlak" vypravený Českými
drahami. Populární "brejlovec"
soupravu, která na ránem přijela
z Prahy, odvezl z Ostravy hl. n. do
Frýdlantu nad Ostravicí a po
celodenním čekání ji poté pozdě
odpoledne odvezl přes Ostravu
Vítkovice zpět do Ostravy hl. n.,
odkud vlak dále pokračoval do
Brna a další den zakončil svou
pouť opět v Praze.

foto Jan Šantrůček

dole:

V roce 2008 již býval Sp 1641
veden pouze v řazení motorový
vůz řady 842 a dva přívěsné vozy
řady 050 (mimo sobotu) nebo
řady 010 (v sobotu). Souprava se
pak vracela z Ostravy do Frýdku
Místku na závěsu Os 3132.
Veselské "kvatro" si ještě před
půlnocí sólo udělalo obrat do
Ostravy a zpět s Os 3183/Os 3188
a následující den ráno celá
souprava vyrazila na Sp 1640
zpět do Brna. Výjimečně, tak jako
28. června 2008, bylo "kvatro"
nahrazeno klasickou soupravou.
Na Os 3132 pak bylo možno
potkat nezvyklou osmivozovou
soupravu doplněnou o dva
"brejlovce". Na snímku z Frýdku
Místku je vidět návěstidlo s
postavenou vlakovou cestou pro
kmenovou soupravu Os 3132,
jehož strojvedoucí za pár sekund
"práskne do koní" a s vlakem
vyrazí do hor.

foto Jakub Sigmund
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nahoře:

Dne 11. července 2008 dorazila
do Ostravy na Sp 1641 místo
"kvatra" klasická souprava
vedená tentokráte 750.143. Na
snímku překonává tok řeky
Morávky s kostelem v Bašce na
pozadí.

foto Jakub Sigmund

uprostřed:

Čas od času se oba nebo alespoň
jeden brněnský brejlovec projel
díky výlukám i na jiných spojích.
Tak jako například 12. listopadu
2011 kdy udržovaná 754.016
přijížděla i se soupravou vozů
Bdmtee jako Os 3120 do Pržna,
kde za krátko mine vjezdové
návěstidlo do Pržna. Důvodem
byla měsíční nepřetržitá výluka
mezi Lískovcem a Vratimovem,
která byla zahájena v polovině
října 2011.

foto Jakub Sigmund

dole:

754.016 z předešlého snímku na
Ostravsko přijela v pátek
11. listopadu s vlakem R 1445.
Druhého "brňáka" dovezla zde
taktéž velmi dobře známá
754.041, která následně přešla
podle turnusu na Os 3178, se
kterým byla zastižena mezi
Frenštátem pod Radhoštěm a
Veřovicemi.

foto Jakub Sigmund
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nahoře:

Také o víkendu 15/16. října vezly některé vlaky
mimořádně stroje 754 z DKV Brno. S Os 3117 tak z
Kunčic pod Ondřejníkem s pozadím Radhoště po
devátého hodině ráno vyrážela opět 754.016, která
byla po jistou dobu stálice na brněnských
výkonech na severovýchod republiky.

foto Jakub Sigmund

uprostřed:

Druhou brněnskou "čtyřkou" pro víkend
15/16. října byla 754.062 jenž v úseku mezi Pržnem
a Frýdlantem nad Ostravicí projíždí v neděli s
Os 3128.

foto Jakub Sigmund

dole:

Ve Frenštátě pod Radhoštěm se 7. června 2008
setkaly obě brněnské soupravy. S Os 3105 vyrážela
754.016, zatímco na odjezd Os 3123 čekala 754.025.

foto Jakub Sigmund
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Ještě vzpomínka na "nulky".

nahoře:

750.242 přiváží 3. ledna 1998
Sp 1644 do Frenštátu pod
Radhoštěm.

foto Zdeněk Sýkora

uprostřed:

Z Kunčic pod Ondřejníkem do
Frýdlantu nad Ostravicí sjíždí
Sp 1647 s brněnskou 750.213,
která tak zavítala na místa, kde
najížděla své první kilometry. Na
snímku z 21. dubna 1996 se její
příslušnost k brněnskému depu
chýlila ke konci. Na konci května
1996 byla předána do DKV Plzeň.

foto Jiří Vlček

dole:

Z dnes již neznámých důvodů
byla i v pracovní den 14. října
1998 nasazena na Sp 1644
"velká" souprava vedená strojem
750.214. Ve FrýdkuMístku
vyčkává na pravidelný čas
odjezdu. Na téže koleji je
připraven i Sp 1804 do Jeseníka.

foto Jiří Vlček
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uprostřed:

750.103 přiváží do FrýdkuMístku
Sp 1644 "Radegast", 25. února
2001.

foto Jiří Vlček

dole:

750.277 na náhradě za veselské
"kvatro" ve FrýdkuMístku.

foto Jakub Sigmund

nahoře:

750.161 přijíždí 5. května 1998 do
Veřovic se Sp 1644 "Tanečnica".

foto Zdeněk Sýkora
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uprostřed:

754.044 se za Pržnem blíží s
Os 3126 k mostu přes řeku
Ostravici, 16. září 2007.

foto Jakub Sigmund

nahoře:

Tehdy vzácný host, dnes
lokomotiva ve stavu DKV
Olomouc PJ Bohumín, 754.021
odjíždí se Sp vlakem z Frýdku
Místku do Brna.

foto Vít Blahovec

dole:

Namísto očekávané 754.023 se v
čele Os 3126 za Baškou objevila
754.046, 1. dubna 2007.

foto Jakub Sigmund




