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14 Soukromníci

S liberal izací železničního trhu se
na kolejích začali objevovat různí
soukromí dopravci s mnohdy stejně
různorodou floti lou železničních
vozidel. Bylo tak jen otázkou času,
kdy se i u soukromníků objeví i

první brej lovci. Úplně prvními stroj i
byly rekonstruované stroje řady
753.7, které se v nemalých počtech
začaly objevovat i na Ostravsku v
modrožlutém zbarvení společnosti
OKD Doprava. O těchto však tento

článek nepojednává.
A tak vzato s odkazem na původní
stroje řady 753, případně 750, se
bylo možno setkat na Ostravsku
celkem s devíti soukromými stroj i .

750.111 přiváží 13. ledna 2010 do OstravyKunčic soupravu prázdných plošinových vozů z Lískovce.
foto Vít Blahovec

Stroje společnosti
ODOS našly zázemí v
ostravském depu.
Stroje 750.132 a
750.202 tam byly ve
společnosti dalších
strojů zastiženy 2. září
2007.

foto Vít Blahovec
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753.1 97 (KDS)
V roce 2002 Radek Šauer od Českých drah odkoupil 753.1 97. Vzhledem k jejímu technickému stavu podstoupila
ozdravnou kůru ve společnosti Lokomont Brno. Později byla pronajata společnosti OKD Doprava a vyskytovala se
na pracovních vlacích různě po republice. V říjnu 2007 byla založena Kladenská dopravní společnost (KDS) a
lokomotiva 753.1 97 byla převedena do jejího majetku. I nadále bývá využívaná k přepravám různě po republice.
Do severovýchodního kouta republiky, jenž tak dobře znala z dob působení v LD Ostrava, se vydala několikrát, ať
už z důvodu přepravy vozů Regiojetu k rekonstrukci nebo třeba v roce 201 7 při odvozu dřeva z Krnovska.

U Zátora projížděla
753.197 společnosti
KDS na vlaku
Pn 57707 společnosti
IDS Cargo 24. dubna
2017.

foto Petr Hinze

Již 2. dubna 2017 zavítal do Slezska v současné době výjimečný host. Tím hostem byla dříve ostravská 753.197 společnosti KDS, jež
u Zátora projíždí probouzející se jarní přírodou.

foto Petr Hinze
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nahoře a uprostřed:

Návštěva 753.197 v roce 2017 však nebyla
premiérou tohoto stroje v soukromých rukách ve
Slezsku. Tento stroj byl nasazen na návoz vozů
společnosti Regiojet do Krnova 26. července
2011.

foto Petr Šebek

dole:

Na počátků své "soukromé existence" bývala
753.197 nasazována společností OKD Doprava i
na vlečkách OKD.

foto Pavel Matěj
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753.306 (AWT)
V roce 2003 Radek Šauer od Českých drah odkoupil dalšího trojkového brejlovce, tentokráte 753.306, kterého
však obratem odprodal společnosti OKD Doprava. Lokomotiva byla nasazována po republice na různé pracovní
vlaky, přičemž minimálně v říjnu 2011 zavítala i na Ostravsko. Později byla odstavena pro závadu na spalovacím
motoru a na vlečce papíren Mondi Štětí čeká na další osud.

Z OstravyBartovic do Havířova vyráží 753.306, 22. října 2011.

foto Jan Šantrůček

Pod siluetou haldy dolu Paskov vyčkává 750.204 na křižování dvou osobních vlaků, 16. ledna 2007.

foto Vít Blahovec
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750.111 , 750.1 32, 750.202, 750.204 (ODOS)
S počátkem roku 2005 došlo k rozdělení Železničné společnosti (ŽS) na ZSSK, zajišťující nadále osobní dopravu,
a ZSSK Cargo, která byla určena k zajišťování nákladní dopravy. Čtveřice zvolenských strojů 750.111 , 750.1 32,
750.202 a 750.204 tak byla k 1 . 1 . 2005 předána společnosti ZSSK Cargo, pod jejíž správou však vydržely v
provozu jen do jara 2005, kdy byly coby provozní odstaveny. V únoru 2006 pak byly všechny čtyři stroje prodány
Ostravské dopravní společnosti (ODOS) a byly převezeny do České republiky. Stroje 750.1 32 a 202 byly opraveny
v Letohradě, 750.111 a 204 byly opraveny v ŽOS Nymburk. Stroje začaly být nasazovány na různé výlukové vlaky,
případně různé přetahy, díky čemuž se s nimi lze setkat nejen na Ostravsku. Zajímavým nasazením rovněž bývala
kombinace hnacích vozidel 1 40 + 750 v čele vlaku tohoto dopravce.
Jednou z pravidelných přeprav společnosti ODOS od roku 2005 je přeprava svitků plechu z Ostravy-Kunčic do
Lískovce u Frýdku. Až do poloviny roku 2006 bývaly na tento výkon nasazovány některé z lokomotiv řady 740
nebo 730. V létě 2006 se poprvé v čele tohoto vlaku zjevil bývalý slovenský brejlovec 750.1 32. Během let se na
tomto výkonu vystřídaly všechny čtyři stroje řady 750 společnosti ODOS.

nahoře:

Všichni čtyři "brejlovci"
společnosti ODOS se
vystřídali ve vozbě svitků
plechu společně s
některými lokomotivami
řady 730 a 742.
Lokomotiva 750.132
dovezla ucelenou
soupravu plošinových
vozů z OstravyKunčic
do industriálem
obklopené žst. Lískovec
3. ledna 2014.

foto Jakub Sigmund

dole:

Například 7. června 2010
odjíždí z Paskova s
Pn 69150 do Lískovce
pro změnu 750.204.

foto Petr Zgut
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Ještě jednou 750.204, tentokráte 24. května 2007 vyčkávající před vjezdovým návěstidlem žst. OstravaKunčice.

foto Vít Blahovec

Ani 750.202 v novém firemním nátěru se nevyhnula vozba plechů do Lískovce. Vjezdové návěstidlo do Vratimova minula 27. května
2016. foto Jakub Sigmund
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A poslední chybějící stroj 750.111 právě minul vjezdové návěstidlo do Paskova, 2. dubna 2007. foto Vít Blahovec

750.204 odjíždí 16. ledna 2007 z OstravyKunčic. foto Vít Blahovec
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nahoře:

V případě výluky na trase mezi
Lískovcem a OstravouKunčice
byla čas od času využita trasa
přes Český Těšín. Ostravou
Bartovicemi projížděly 24. června
2007 stroje 750.202 a zřejmě
750.111.

foto Vít Blahovec

uprostřed:

750.204 s pomocí 742.503 přijíždí
14. října 2011 do Hnojníku.

foto Jakub Sigmund

dole:

Ve stejné stanici byl 24. června
2007 zastižen taktéž s odklonem
750.202.

foto Vít Blahovec
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nahoře:

Nejenom přepravami plechu jsou
"Odosácké" stroje živy. K
železniční stanici Bohumín Vrbice
se 23. června 2010 blíží nákladní
vlak z polské pohraniční
přechodové stanice Chałupki
ložený černým uhlím v čele se
strojem 750.132.

foto Jan Hanzel

uprostřed:

Z důvodu rekonstrukce kolejiště
v Miloticích nad Opavou
projížděla 22. srpna 2014
Opavskem souprava složená z
lokomotivy 750.204 ODOS za níž
bylo přepravováno několik
ubytovacích vozů, dva kolejové
jeřáby a několik plošinových
vozů na přepravu kolejových polí.

foto Martin Dubinský

dole:

Pod siluetou hory Ondřejník
opouští výhybnu Pržno stroj
750.204 v čele služebního vlaku
mířícího z Frenštátu pod
Radhoštěm do Břeclavi. Ve vlaku
jsou řazeny vozy a stroje firmy
TomiRemont, a.s. včetně jeřábu
EDK 750.

foto Jan Šantrůček
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nahoře:

Díky nasazením na pracovní
vlaky při výlukách se stroje firmy
ODOS podívají do různých míst.
Například 13. října 2013 ve
Veřovicích čekala 750.202 na svůj
další výkon.

foto Jakub Sigmund

uprostřed:

Druhým strojem, který se 13. října
2013 vyskytoval ve Veřovicích,
byl 750.132.

foto Jakub Sigmund

dole:

I 750.202 zavítal do Beskydských
vrchů. S novými kolejovými poli
projíždí 5. července 2012 mezi
Frenštátem pod Radhoštěm a
Veřovicemi.

foto Jakub Sigmund
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750.059, 750.1 99 (AWT)
Dalšími slovenskými „brej lovci“, kteří nakonec našli nový domov v České Republice, byl i 750.1 99 a 750.059. V
roce 2006 (750.1 99) resp. 2007 (750.059) byl i odprodáni společnosti Viamont, a po provedení opravy v ŽOS
Zvolen zamíři l i postupně ke svému novému majitel i . V novém černožlutém zbarvení jezdil i různě po republice pro
potřeby společnosti Viamont Cargo a.s. , do které byli včleněni 23.7.2007 společně se vznikem této společnosti.
Minimálně jednou zřejmě zavítal i se soupravou kotlových vozů i do Osíčka, kde se jinak vystřídala celá plejáda
strojů od motorových lokomotiv řady 741 po rekonstruované „Catry“ 753.7.
V srpnu 2009 došlo k fúzi se společností OKD Doprava (od prosince 2008 byla OKD Doprava již jediným
akcionářem společnosti Viamont Cargo, prodej ohlášen v srpnu 2008, po schválení ÚOHS realizován až v prosinci
2008), přičemž společnost Viamont Cargo zanikla a veškerý majetek byl převeden na společnost OKD Doprava.
Od 1 . května 201 0 se společnost OKD Doprava a.s. přejmenovala na Advanced World Transport a.s. (AWT).

750.199 společně s 750.059 se 11. září 2016 blíží od Prostřední Suché k Havířovu. foto Jan Šantrůček

"Měsíční krajinou" mezi Loukami nad Olší a Karvinou doly projíždí 14. května 2016 dvojice 750.059 a 750.199. foto Jan Šantrůček
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Čas od času se daly obě "nulky" AWT zastihnout samostatně a přitom "spolu". Tak jako 4. února 2017, kdy s dvouhodinovým
odstupem obě projížděly po stejné trati mezi Karvinou doly a Loukami nad Olší.

foto 2x Jan Šantrůček



486

PROVOZ Speciál 2018

www.lokomotivy.net

Všechny tyto změny přežily
oba stroje dál v aktivní
službě a to i potom, co byly
zařazeny do AWT a jeho
početné floti ly stojů řady
753.7, kam dvě původní
„nulky“ zrovna nezapadaly.
V roce 2011 prošly oba
stroje opravou, při které
dostaly šedooranžový nátěr
typický pro stroje AWT.
V letech 201 5 - 201 7 se oba
stroje vyskytovaly jak na
domovských výkonech stro-
jů AWT na severu Moravy,
tak na různých vlacích do
vzdálenějších destinací.

nahoře:

Již méně často se oba stroje daly
zastihnout v čele vlaků mířících
od Dolu ČSM Sever přes
Albrechtice u Českého Těšína do
Havířova (případně opačným
směrem). Právě s jedním z nich,
mířících jako Pn 69312 od Dolu
ČSM do Havířova, je dvojice
"nulek" 750.059 a 750.199
zachycena v úseku mezi
závodem ČSM sever a závodem
ČSM jih, v katastru obce Stonava,
kde míjí železniční přejezd v
místní části Mexiko na řidiči
oblíbené zkratce ze Stonavy do
Louk na Olší.

foto Jan Šantrůček

uprostřed:

750.059 a 750.199 odjíždí z
Havířova, 16. července 2016.

foto Jan Šantrůček

dole:

Mezi Prostřední Suchou a
Havířovem projíždí dvojice
750.199 + 750.059, 11. září 2016.

foto Jan Šantrůček
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486.002 (PSŽ)
Ve výše zmiňované celé plejádě strojů, jež zavítaly s vlaky do Osíčka byl i další soukromý „brej lovec“.
Původní 750.1 67 připadla v roce 2005 společnosti ZSSK Cargo, aby se později (v l istopadu 2005) dostala opět ke
společnosti ZSSK. V květnu 201 0 byla zrušena a prodána společnosti PSŽ, u které vyjela pod maďarskou
registrací jako 486.002. V této podobě zavítala v červenci 201 3 do Osíčka.

486.002 PSŽ čeká na svůj vlak v Osíčku, 24. července 2013. foto Vojtěch Gášek

750.202 s Pn160090, Holasovice, 11. května 2015 jako přeprava rolnových vozů na výluku do Bruntálu.

foto David Stanovský




