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Necelé tři týdny zbývaly do ukončení provozu lokomotiv řady 753 v PJ Krnov v době pořízení snímku 753.179 ve Štítině,
7. května 1998 foto Jiří Vlček

750.313 na své cestě s Os 3104 z Ostravy do Valašského Meziříčí zastavila 20. října 1996 v Hostašovicích.
foto Jan Novotný
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3 Provoz "nulek" na vrcholu (19952000)

Květnem 1 995 naše stručné pojed-
nání opouští – byť dočasně – DKV
Ostrava (i když reálně poslední
„brej lovec“ (750.288) odchází z
Ostravy až v říjnu 1 995). I zbylé

dvě služebny čekaly změny, ne
vždy však pozitivním směrem.
Zatímco rostoucí počet strojů s
nápisy DKV Valašské Meziříčí bylo
možno vídat od Brna po Ostravu

nebo např. Budišov nad Budišov-
kou, krnovské stroje čekal útlum.
Obojí bylo nastartováno především
administrativními změnami ve
strukturách dep.

nahoře:

Po odchodu 753.211
se stala 753.177 v
listopadu 1995 jedi
nou zástupkyní své
řady v DKV Valašské
Meziříčí. V této pozici
vydržela až do června
1996, kdy byla předá
na do Loun. Na sním
ku z 27. května 1996
odjíždí z Frýdku
Místku.

foto Jiří Vlček

dole:

Dva sloupy dýmu
prozrazují dvouhlavý
osobní vlak odjíždě
jící z Úvalna 24. října
1997. Postrková
750.210 pomáhá
jednomu z krnov
ských "bucharů"
(pravděpodobně
742.453).

foto Pavel Panoch
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V květnu 1 995, pět měsíců po
připadnutí opavského pracoviště
pod působnost DKV Krnov, ještě
nic nenaznačovalo budoucí změny.
V rotundě krnovského depa stále
vládly stroje, v jejíchž útrobách se
ukrývaly motory K1 2V230DR a to
jak v provedení pro elektrické
vytápění vlaku, tak původní stroje s
parním generátorem. Jen občas

nadvládu místních strojů (z pohledu
velkých dieselů) narušila některá z
olomouckých „bert“ řady 749 na
spěšném vlaku z Olomouce do
Opavy. V červnu 1 996 odchází
„dvouočko“ 750.077 do Liberce,
kde společně s havlíčkobrodskými
750.311 a 750.235 nahradila l ibe-
recké „čtyřky“, které byly předány
do Veselí nad Moravou. S počát-

kem roku 1 997 přišlo DKV Krnov o
svou samostatnost a stalo se
provozní jednotkou DKV Olomouc.
S tím souvisí dvě věci, jež ovlivni ly
budoucnost krnovských „brej lovců“.
První byla skutečnost, že DKV
Olomouc bylo vždy doménou loko-
motiv řady 751 , případně 752, a
kromě krátkého přidělení nepro-
vozního stroje 753.002 (byl předaný

DKV Krnov/ DKV Olomouc PJ Krnov

nahoře:

Absencí bílého lemo
vání brýlí atypický stroj
750.388 stojí odstavený
s patrovou jednotkou na
svinovském nádraží
pouhých deset dní před
ukončením své provoz
ní kariéry, 12. ledna
2000 (750.388 byla
odstavena 22. ledna
2000).

foto Jan Novotný

dole:

Krnovská 753.241
zavítala 25. července
1996 do Valašského
Meziříčí.

foto Jan Novotný
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j iž coby neprovozní) na počátku
90. let nemělo až do 1 . 1 . 1 997 ve
stavu nikdy žádného „brej lovce“.
Druhou okolností byla existence
lokomotiv řady 749. Ty vznikly v roce
1 993 prototypovou rekonstrukcí pů-
vodních lokomotiv 751 .039 a
751 .051 , kdy byl původní parní gene-
rátor nahrazen elektrickým zařízením
pro vytápění souprav. Volba na
lokomotivy řad 751 a 752 nebyla
náhodná. Výkonově slabší lokomo-
tiva řady 749 byla na některých
relacích dostačující a navíc hospo-
dárnější než „brej lovci“ řady 750.
Možná ještě důležitějším hlediskem
bylo to, že většina dep, kde sloužil i
„brej lovci“ řad 750, 753 a 754 s
„dvěstětřicítkovými“ motory, nedispo-
novala lokomotivami řad 751 a 752 s
„třistadesítkovými“ motory a naopak.
Snaha o zavedení souprav s
elektrickým vytápěním by tak dříve
nebo později dospěla až do dep

nahoře a uprostřed:

Dva dvouhlavé vlaky byly
zvěčněny nedaleko Štítiny. První
z nich (na horním snímku) vezla
vlaková 750.258 a postrková
749.042, zatímco druhý (na
prostředním snímku) vedla
750.103 s pomocí 750.210.

foto 2x Jiří Kubát

dole:

S patrovou jednotkou a kurzovním
vozem projížděl krnovský stroj
750.387 poblíž Háje ve Slezsku
odpoledne 3. 4. 1999 jako Os 3427.

foto Leoš Tomančák
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nahoře: Dvě minuty po půl páté ukazovaly staniční hodiny v Dětřichově nad Bystřicí v době pořízení snímku 753.315 v čele
manipulačního vlaku.

dole vlevo: Vjezdové návěstidlo do Jindřichova ve Slezsku míjí odjíždějící 753.193 s manipulačním vlakem 29. září 1995.

dole vpravo: Pouhé dva služební vozy vezl manipulační vlak s 753.192 5. února 1998 u Třemešné ve Slezsku.
foto 3x Jiří Vlček



185

PROVOZ Speciál 2018

www.lokomotivy.net

zvyklých na „berty“ 751 či 752 a
zaručeně by tak vedla k míchá-
ní strojů obou typů a tím
jistému komplikování údržby. I z
tohoto důvodu tak bylo v letech
1 993 – 1 996 přistoupeno k re-
konstrukci šedesáti lokomotiv
řad 751 a 752 na řadu 749.
Jedním z dep, kde se „nové“
lokomotivy řady 749 zabydlely,
bylo i DKV Olomouc. Konkrétně
to byly stroje 749.1 78, 256,
257, 258 a 263. Rozšiřování
působnosti DKV Olomouc, po-
tažmo nasazení lokomotiv řady
749, se nedotklo jen krnov-
ských „brej lovců“. Už v květnu
1 996, s výhledem na přesun
pod správu do DKV Olomouc
(stalo se tak k 1 . 1 . 1 997), byla
řada 749, konkrétně stroje
749.240, 254 a později i 261 ,
nasazena v Prostějově. Zde se
jednalo v krátké době o třetí
střídání zde provozovaných
strojů. Původní a ve zdejší slu-
žebně dožívající brněnské loko-
motivy řady 753 byly během let
1 995 a 1 996 nahrazeny „nulka-
mi“ z téhož depa a ty nyní
odcházely, aby uvolni ly místo
právě olomouckým „bertám“.
Ale zpět do Krnova. Ten počát-
kem roku 1 997 připadl jako
provozní jednotka pod DKV
Olomouc i se svými stroj i . Pro
ty se přelomem roku zatím nic
nemění, s příchodem jara se
ale začaly staré pořádky měnit.
Nejprve bylo mezi dubnem a
červnem 1 997 do Krnova dodá-
no z výroby 1 2 nových motoro-
vých vozů řady 843. Společně
s nimi byly nasazeny i přívěsné
a řídící vozy, díky kterým bylo
možno vytvořit vratné soupravy,
které později našly uplatnění
nejen na spojích z Jeseníku
přes Głuchołazy do Ostravy.

nahoře:
753.362 zastavila s manipulačním
vlakem v Branticích, 11. května 1998.

uprostřed:
753.375 u Valšova, 5. února 1998.

dole:
753.376 s prohozenými pozicemi
svítilen v KrnověCvilíně,
15. dubna 1998.

foto 3x Jiří Vlček
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A jak vypadaly běžné únorové
dny roku 1997 v dopravě na
Opavsku a Krnovsku?

nahoře:
753.192 připravena na další
výkon 20. února 1997 v Krnově.

uprostřed:
753.375 na tomtéž místě o den
později, 21. února 1997.

dole:
753.049 zabírá při odjezdu ze
Skrochovic, zatímco na vedlejší
koleji vyčkává 753.193, 21. února
1997.

foto 3x Tomáš Hubálek
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nahoře:
Skrochovice 21. února 1997 ještě
jednou. Tentokrát 753.193
předjíždí osobní vlak vedený
750.259.

uprostřed:
750.258 čeká 14. prosince 1998 v
Opavě východ na odjezd se
zajímavě řazenou soupravou
vlaku.

dole:
Setkání dvou "nulek" v Krnově.
Zatímco se soupravou "krátkých
balmů" přijíždí 750.250, vedle
strojí na "klasice" připravená
750.210, 20. února 1997.

foto 3x Tomáš Hubálek
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vlevo:
TS 731 pro 5 strojů řady 749 v GVD 1997/98.

TS 732 pro 4 stroje řady 753 v GVD 1997/98.
Jednalo se o poslední GVD kdy zde byly
lokomotivy řady 753 turnusovány.

zdroj časopis K-Report, Václav Haas (sbírka
Martin Keppert)

vpravo nahoře: Odjezdové mechanické
návěstidlo signalizuje volno pro 750.400
odjíždějící ze Štítiny. Následovat bude
zhoupnutí na výměně postavené ze třetí
dopravní koleje do traťové koleje směr
OpavaKomárov. 22. dubna 1997.

vpravo uprostřed: Nádech 80. let nese záběr
lokomotivy 750.210, vjíždějící 3. 4. 1999 s
patrovou jednotkou do Štítiny kolem
mechanického návěstidla, v poloze
"nadvakrát".

foto 2x Leoš Tomančák
dole: Křižování vlaků vedených valašskou a krnovskou "nulkou" v podání 750.288 a 750.162
ve Štítině, 1. června 2000. foto Vít Blahovec



189

PROVOZ Speciál 2018

www.lokomotivy.net

vlevo nahoře:
750.387 odjíždějící 3. dubna 1999 s Os 3419 ze Štítiny.

vpravo nahoře:
Mimořádná přípřež krnovské lokomotivy 750.257 na vlaku Sp 1803, zachycená 2. března 1997 u hlásky a nákladiště se zastávkou Krnov
Cvilín. foto 2x Leoš Tomančák

dole:
Jedna ze stálic
krnovského depa,
750.387, byla
zvěčněna
29.sprna 1999 s
Os 3442 na příjezdu
do Háje ve Slezsku.
Podobně jako jiným
krnovským strojům
se jí staly osudným
olomouckému depu
bližší stroje řady
749. Nového tisíciletí
se již tento stroj v
provozním stavu
nedožil.

foto Petr Zgut
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"Stotrojka" a "čtyřstovka" vyčkávají se svými vlaky v Opavě východ 24. března 1997. foto Jiří Vlček

750.387 v čele manipulačního vlaku při příjezdu do Třemešné ve
Slezsku. 8. května 1998.

foto Pavel Panoch

Sp 1723 vedený krnovskou 750.210 pomalu odjíždí na ruční
přivolávací návěst ze stanice Skrochovice 5. prosince 1998.
Důvodem k použití této návěsti byla rekonstrukce návěstidel 
mechanická dosud platila, ale již nebyla funkční, nová
světelná byla prozatím zhaslá a označena bílými kříži
neplatnosti. foto Petr Zgut
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nahoře:
V regionu Opavska a Krnovska
vydržela mechanická návěstidla v
četných stanicích poměrně dlouho.
Vzhledem k historickému vývoji to
navíc nebyla jen návěstidla
rakouského vzoru, ale v některých
stanicích (například Štítina, Brantice) i
dle německého vzoru.
Jednou ze stanic mezi Krnovem a
Głuchołazy, kde se mechanická
návěstidla dožila nového tisíciletí, byl
i Jindřichov ve Slezsku (mechaniky
zde byly nahrazeny světelnými
návěstidly v roce 2009). Právě v této
stanici vyčkává 750.287 v čele
manipulačního vlaku na svůj čas
odjezdu. 16. října 1998.

foto Petr Zgut

uprostřed:
I po odchodu "trojek" v květnu 1998
zůstalo v Krnově dost obrýlených
lokomotiv, jež bývaly k vidění nejen v
nákladní dopravě v okolí Krnova a
Opavy i nadále. Na snímku ze
4. dubna 1999 je zachycena 750.250
při příjezdu s manipulačním vlakem z
Głuchołaz do Jindřichova ve Slezsku.

foto Petr Zgut

dole:
Jedna ze stanic zmiňovaná v
souvislosti s německými
návěstidly jsou Brantice. Na
snímku z 26. dubna 1998
projíždí kolem vjezdové
mechaniky nedělní R1420
(Opava  Brno) vedený
750.387.

foto Leoš Tomančák
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Tyto motorové vozy byly
původně určeny jako ná-
hrada za dosluhující stroje
řad 830 a 831 a tak se taky
zpočátku primárně stalo.
Během následujících let se
však rozsah jej ich výkonů
pomalu ale j istě rozšiřoval
a začaly nahrazovat i vlaky
tvořené klasickou soupra-
vou.
Daleko více a rychlej i však
budoucnost krnovských
obrýlených lokomotiv ovl iv-
ni la další událost. O prázd-
ninách roku 1 997 (v čer-
venci) byla z Havlíčkova
Brodu do Krnova předána
749.222, která tak zaháji la
postupný konec vlády
„brej lovců“ v Krnově. Na
podzim jí následovaly další
stroje: 749.251 z Českých
Budějovic a 749.21 4 spo-
lečně s 749.224 z Prahy-
Vršovic.
Příchod „nových“ strojů se
samozřejmě projevil i v
nasazení „brej lovců“. V
srpnu 1 997 odešla 750.399
do Děčína, následovaná
750.400, jež byla následně
v říjnu předána do Letohra-
du.

nahoře:
Zatímco do OstravySvinova
dovezl osobní vlak tvořený
patrovou jednotkou Bpjo
"brejlovec" 750.250, obratový
spoj do Opavy východ poveze
"bleskovec" 750.308, jenž je už
najetý na opačném konci
soupravy, 29. května 2000.

foto Vít Blahovec

uprostřed:
V pozdněodpoledním slunci
zapózovala v Opavě východ
750.387, která z Ostravy dovezla
několik nákladních vozů
tvořících soupravu nákladního
vlaku, červenec 1997.

foto Vít Blahovec

dole:
Ve stroji s atypickým nátěrem a
tabulkou 753.049 se ve
skutečnosti ukrývá stroj
753.260, jenž byl na začátku
roku 1995 přeznačen na
753.049. Na snímku z
29. září 1995 z Jindřichova ve
Slezsku je zachycen v čele
čtyřvozové soupravy vozů
Bix (020) a BDix (022).

foto Jiří Vlček
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nahoře:
"Brejlovec" bez "brejlí" aneb
lehce atypická 750.388 v Opavě
východ, 14. prosince 1998.

uprostřed:
V Olomouci bylo možno
2. července 1997 zastihnout
750.250.

dole:
750.386 odjíždí 21. února 1997 z
Krnova.

foto 3x Tomáš Hubálek
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S novým GVD 1 998/99 v
květnu 1 998 byli v osobní
dopravě na trati z Brna do
Jihlavy nasazeni brněnští
„brej lovci“ uvolnění z výko-
nů na trati z České Tře-
bové do Brna, kde byla
dokončena elektrifikace.
Jihlavská floti la lokomotiv
řady 749 tak přišla o výko-
ny v osobní dopravě a
rovnou pět strojů našlo
uplatnění nově v Krnově:
749.01 9, 042, 1 07, 1 21 a
243. Současně s nimi do
stavu krnovské depa při-
byly i olomoucké 749.251 ,
257 a šumperská 260. Od
platnosti nového grafikonu
nahradily řadu 750 mezi
Olomoucí, Opavou a
Ostravou se zájezdem až
do Frýdlantu nad Ostravicí
resp. až do Ostravice.
Turnusová potřeba velkých
dieselů byla pro GVD
1 998/99 psaná pro 5 strojů
řady 749 a 4 stroje řady
753. Realita však byla j iná.
V rotundě krnovského
depa by se po příchodu
všech „bert“ „motalo“ 33
provozních lokomotiv: 1 2x
749, 9x753 (1 79, 1 92, 1 93,
241 , 260, 31 5, 362, 375,
376) a 1 2x750 (1 03, 21 0,
250, 257, 258, 259, 287,
288, 308, 386, 387, 388).
Čtyři stroje (753.1 78, 1 94
286, 389) byly neprovozní
a do provozu už nezasáhly.
Využití všech lokomotiv už
v Krnově nepřicházelo v

nahoře:
Bývalá ostravská 750.287 s
osobním vlakem u Jilešovic.
26. června 1996.

foto Jiří Vlček

uprostřed:
Krátký zimní den umožnil vyfotit
lesknoucí se 750.257 za tmy
pod stožáry v žst. Opava
východ. 7. ledna 1999

foto Jiří Vlček

dole:
V Opavě východ se 8. května
1998 setkaly dva nákladní vlaky
vedené krnovskými „brejlovci“.
V pozadí, vedle vlaku na kterém
je nasazena 750.210, stojí
753.179.

foto Jiří Vlček
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úvahu. Proto byly během dubna a května
zbývající provozní stroje řady 753 předány
„na dožití“ do Chomutova. Pro 8 z těchto
devíti lokomotiv to byla už opravdu
poslední, navíc i docela krátká, služba.
Všechny stroje, až na jeden, byly z
provozu odstaveny v letech 1 999-2001 .
Tou jedinou výjimkou byla 753.1 92, která
se překvapivě ještě v roce 2000 na sever
Moravy vráti la.

nahoře:
Na zastávce Jilešovice zastavil osobní vlak
vedený "nulkou" 750.103. Strojvedoucí sleduje
vlakovou četu zavírající první dveře vlaku. V
následujícím okamžiku začne volit jízdní stupně a
místní vsí se ponese tlumený zvuk dvanáctiválce
jdoucího do výkonu.

foto Jiří Vlček

uprostřed a dole:
Zdokumentování jednoho výkonu krnovské
"trojky" se povedlo v roce 1997. Zatímco na
horním snímku projíždí Štítinou s nákladním
vlakem se slušnou zátěží, na dolním snímku je
zvěčněn tentýž stroj na tomtéž místě o nějakou
dobu později. Tentokrát se však veze na závěsu
osobního vlaku do OstravySvinova.

foto 2x Jiří Kubát
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V Krnově tak sloužily stroje řady 749 (pro
které byly psány oběhy) zálohované stroj i
řady 750. „Nulky“ ale postupně s klesa-
jícími výkony začaly Krnov opouštět.
Zaháji la to 750.258, který v květnu 1 999
odešla do Meziměstí. V září následovala
750.259 do Brna a v říjnu 750.287 s
750.386 do Chomutova. Na přelomu roku
jsou z provozu odstaveny 750.387
(11 /1 999) a 750.388 (1 /2000). Na zbylé
krnovské „nulky“ čekal zatím lepší osud -
na konci května a během června 2000
přišlo další kolo „výprodeje“ a s ním
odešly 750.1 03 a 750.308 do Brna a
750.21 0 společně se 750.250 do Děčína
(odkud se obě záhy dostaly taktéž do
Brna). Paradoxně i v době, kdy dochá-
zelo k masivnímu odchodu „brej lovců“
jeden „nový“ do depa zavítal. V květnu
2000 došlo k zapůjčení lokomotivy
749.243 do Hradce Králové pro zácvik
strojvedoucích a náhradou byl z Hradce
Králové zapůjčen stroj 750.1 35. Ten se
však v Krnově příl iš neohřál. V polovině
června došlo k poruše spalovacího
motoru a o pár dní později byl jako
neprovozní převezen zpět do Hradce
Králové. Vlastní si lou už nikdy nevyjel a v
únoru 2002 byl zrušen.
Na konci roku 2000 tak v Krnově
zůstávali dva jediní zástupci dřívější zde
dominantní řady – 750.257 a 750.288.
Místa a destinace nasazení krnovských
„brej lovců“ se neměnily. Jen výkonů postupně ubývalo. Stále byly doma na tratích vycházejících z Krnova, ať už
do Olomouce, Mikulovic, či přes Opavu do Ostravy, přičemž depo Krnov vozilo i obraty dál do Beskyd
(Frýdlant/Ostravice). Po příchodu „bert“ a odchodu trojkových „brej lovců“ byl provoz tvořen oběma nosnými
řadami Krnova – 750 a 749. Na některých vlacích mezi Ostravou a Opavou byly soupravy osobních vlaků
tvořeny patrovou jednotkou Bpjo, což byla pro tuto trať novinka.

nahoře:
Krnovské depo bylo v době pořízení snímku, 24. září 1995, ještě stále v plné síle.
Rotundu místní depa obývala početná flotila lokomotiv řady 750 a 753 a mohlo se
tehdy jevit, že to tak bude vždy. O dva roky později však již nad místními "brejlovci"
visel Damoklův meč v podobě olomouckých "bert". Po ztrátě samostatnosti se z
Krnova stala (k 1.1.1997) pouhá provozní jednotka DKV Olomouc, čímž byla
zahájena postupná "invaze" elektricky topících "bert", což se postupně stalo
místním brejlovcům osudné. foto Pavel Matěj

dole:
Častým úkolem krnovských "brejlovců" byla záchrana neschopných motorových
vozů, případně vedení vlaku složené z náhradní soupravy. Podobně tomu bylo i
29. května 2000, kdy do Krnova dorazila 750.250. foto Vít Blahovec
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Ve Valašském Meziříčí, na rozdíl od
Krnova, to prozatím k náhradě „nu-
lek“ nesměřovalo. Naopak, počet
místních strojů se v průběhu roku
1 996 navyšoval. Ale ještě než k
tomu došlo, zavítal do DKV Va-
lašské Meziříčí na krátký pobyt (od
1 4. 3. do 29. 3.) meziměstský stroj
750.348. Důvodem jeho zapůjčení
byla poruchovost valašské 750.1 56

po dosazení regulátoru právě v
Meziměstí, která se nedaři la od-
stranit. Nakonec zůstala 750.1 56 v
Meziměstí „na pozorování“ a místo
ní byla do Valašského Meziříčí, do
doby, než se podaři lo problémy
vyřešit, zapůjčena právě 750.348.
V té době vystavovalo depo loko-
motivy na pracovní vlaky a napě-
ťové výluky při rekonstrukci I I . tran-

zitního koridoru a z toho důvodu
byla zvýšená potřeba lokomotiv.
Proto byly v březnu 1 996 zapůjčeny
ze Zdic 749.008 (11 . března) a z
Olomouce (resp. Šumperka)
749.257 (31 . března), která byla v
květnu (1 2. května) vystřídána tak-
též šumperskou 749.256. „Berty“
byly primárně určeny pro výluky v
okolí Petrovic u Karviné. Jej ich

DKV Valašské Meziříčí

nahoře:
Před několika okamžiky
projela "Filiálku" a nyní
se 750.240 s osobním
vlakem blíží k
frýdlantským
nástupištím Ostravy
hlavního nádrží.
7. června 1997

foto Jiří Vlček

dole:
Krátce poté, co zde byla
zapůjčena (11. 3.  11. 10.
1996) stojí budoucí
pražská 749.008 s
Os 3141 ve Frenštátě
pod Radhoštěm. Osobní
vlak byl tvořen patrovou
jednotkou Bpjo a setkání
s pražskou "bertou"
dalo připomenout
dřívějšímu provozu
zelených "patrovek" v
Praze. 14. března 1996

foto Jan Novotný
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údržba se prováděla ve
valašskomeziříčském depu
a do Ostravy byly naváženy
v čele osobních vlaků. K
navrácení „bert“ došlo v září
(749.256 – 20. září) a v říjnu
(749.008 – 11 . října, ta se
však nevráti la do Zdic, ale
do Prahy Vršovic). Další
změny během roku 1 996 se
již týkaly jen zde dlouhodobě
umístěných strojů. V červnu
dorazily rakovnické 750.079
a 31 3 a lounská 750.398. Za
tu naopak do Loun odešla
poslední valašskomeziříčská
trojka: 753.1 77. Poslední
příchozí „nulkou“ se stala v
srpnu 1 996 staronová
750.1 60, která už podruhé
během své kariéry dorazila z
Brna. V září 1 996 byla do
Valašského Meziříčí přepra-
vena zrušená 753.260 (ex
753.049) pro výzisk náhrad-
ních dílů. Počet provozních
„brej lovců“ ve zdejším depu
se tak v roce 1 996 ustál i l na
1 9. Toto číslo se ještě v
červenci 1 997 krátce navý-
ši lo o 4 stroje zapůjčené z
Brna na vozbu povodňových
odklonů. Těmi stroj i byly
750.1 63, 1 75, 223 a 224.

V roce 1996 byly do Valašského
Meziříčí zapůjčeny "berty" z
Olomouce a Prahy. Stalo se tak
kvůli očekávaným napěťovým
výlukám u Petrovic u Karviné.

nahoře:
Nejdéle ve "Valmezu" vydržela
zdická (budoucí pražská) 749.008 
celých sedm měsíců. Na snímku z
27. září 1997 projíždí nedaleko
Vratimova s Os 3113.

foto Michal Valošek

uprostřed a dole:
Druhou zapůjčenou bertu
poskytlo DKV Olomouc. Nejprve
(31. 3.  12. 5.) to byla 749.257,
později vystřídaná 749.256 (12. 5. 
20. 9.).

Na prostředním snímku je 749.257
zvěčněna v čele Sp 1840 v
Kroměříží 25. března 1996.

Na dolním záběru je 749.256 na
zastávce Mořkov hlavní trať s
Os 3105 1. června 1996

foto 2x Jan Novotný
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Další atypickou návštěvou valašskomeziříčského depa roku 1996 byl meziměstský "brejlovec" 750.348. Ten se zde na období od
14. března do 29. března dostal díky problémům 750.156. Ta byla v Meziměstí na dosazení sdruženého regulátoru spalovacího motoru
z ČKD Hronov, avšak po návratu do Valašského Meziříčí s ní byly opakovaně problémy. Řešením nakonec bylo nechat 750.156 "na
pozorování" v Meziměstí, zatímco byl do Valašského Meziříčí zapůjčen stroj 750.348. Tento "výlet" umožnil pořídit nezvyklé fotky
meziměstské "nulky" s patrovou soupravou.

Na horním snímku zastavila 750.348 u nástupiště zastávky Pržno s Os 3125 20. března 1996.

Na dolním snímku je následující den připravena s osobním vlakem ve Frýdlantu nad Ostravicí. foto 2x Jan Novotný
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Tímto se ale také uzavřel
seznam lokomotiv řady 750,
jež někdy ve Valašském
Meziříčí sloužily.
Při restruktural izaci dep za-
čátkem roku 1 997 se Valaš-
ské Meziříčí vydalo opačnou
cestou než Krnov. Pod DKV
Valašské Meziříčí připadlo
jako nová provozní jednotka
bývalé depo Veselí nad
Moravou, včetně jej ich po-
četné floti ly čtyřkových
„brej lovců“ (1 6, později 1 9
strojů). Tato součást DKV
Valašské Meziříčí ale není
součástí tohoto pojednání.
DKV Valašské Meziříčí bylo
nově určeno pro provádění
vyvazovacích oprav strojů
753, 750 a později i 754. Z
tohoto důvodu byly do
Valmezu předány neprovoz-
ní stroje 753.1 00 (l istopad
1 997 z Brna), 753.007 a
753.01 2 (obě v listopadu
1 998 z Havlíčkova Brodu).
Prvním „brej lovcem“, jenž
zde podstoupil vyvazovací
opravu a zároveň opravu po
násilném poškození v Ostra-
vě, byla v roce 1 997 místní
750.11 8. Od okamžiku, kdy
ve Valašském Meziříčí za-

nahoře:
Dva vzácní hosté společně ve
valašskomeziříčském depu. Vlevo
meziměstský 750.348, vpravo
olomoucká 749.257. 25. 4. 1996

foto Martin Škoda

uprostřed a dole: V červnu 1996
přišla poslední větší skupina
"nulek", která rozšířila flotilu
valašskomeziříčských strojů. Byla
to trojice 750.079, 750.313 a
750.398, které přišly z Loun, resp.
Rakovníka.

Na prostředním snímku je 750.079
dva měsíce po předání
(30. července 1996) s Os 3112 v
Osíčku.

foto Jan Novotný

Na dolním snímku je 750.398 s Os
3106 v traťovém úseku mezi
Bystřicí pod Hostýnem a Hlinskem
pod Hostýnem 15. února 1997.

foto Tomáš Kašpařík
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nahoře:
750.097 se s osobním vlakem blíží
k Ostravě středu, 21. dubna 2000.

foto Vít Blahovec

uprostřed:
750.121 18. ledna 1997 u Kunčic
pod Ondřejníkem.

foto Jiří Vlček

dole:
750.119 odjíždí 31. ledna 1996 z
Frýdlantu nad Ostravicí.

foto Jiří Vlček
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750.240 zabírá s osobním vlakem mezi Frenštátem pod Radhoštěm a Kunčicemi pod Ondřejníkem, 31. března 2002.

foto Vít Blahovec

dole:

750.162 odjíždí z FrýdkuMístku se Sv 3177 28. května 1999. foto Petr Zgut
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čaly být prováděny vyvazovací
opravy, bylo možnost se čas od
času na tratích kolem Valaš-
ského Meziříčí setkat s vlakem
vedeným některým strojem na-
sazeným místo zdejšího „brej-
lovce“ pro vyzkoušení po dokon-
čené vyvazovací opravě. V kvě-
tnu 1 999 se sníži l počet pro-
vozních strojů, když byla po
nehodě odstavena 750.043 (na
přejezdu u AHr Krhová se
srazila s kamionem).
Podobně jako počet nulkových
„brej lovců“ dosáhl i jej ich provoz
v tomto období ve Valašském
Meziříčí vrcholu. Jednoduše ře-
čeno byl recept na velký počet
vlaků vedený valašskomezi-
říčskými „brej lovci“ jednoduchý:
Vezmi nejkapacitnější osobní
soupravu, která na Ostravsku
existuje, a do jejího čela nasaď
nejvhodnější vozidlo, které je po
ruce.

Důkaz o výskytu
valašskomeziříčských nulek na
vlacích do Brna.

nahoře:

V depu Brnodolní se potkaly
brněnská 753.023 s valašskou
750.079 odstavenou zde mezi
výkony, 5. října 1996.

foto Jan Novotný

uprostřed:

Na prostředním snímku projíždí
750.121 se Sp 1640 nedaleko
Lulče. 22. srpna 1997.

foto Jan Novotný

dole:

Na dolním snímku je meziříčská
750.119 zvěčněna na první koleji
brněnského hlavního nádraží.
28. května 1995

foto Martin Macharáček
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A tak ve všech základních směrech,
které byly obsluhovány osobními
vlaky vedenými valmezskými „brej-
lovci“, bývaly vidět různé kombi-
nace tvořené jednou až dvěma
patrovými jednotkami Bpjo, případ-
ně jednotkou Bpjo doplněnou růz-
ným počtem osobních vozů
klasické stavby. Hlavním provozním
ramenem i nadále zůstávala trať z
Kojetína přes Valašské Meziříčí do
Ostravy. Turnusové výkony je však
zavedly s osobními vlaky např. i do
Vsetína nebo na Ostravici.
Ke vzdálenějším destinacím patři lo
Brno, kde vozily v pracovní dny
obrat Sp1 640/1 641 o víkendu navíc

doplněný o další pár vlaků. Na
předchozí léta, kdy (až na GVD
1 993/1 994) valmezské stroje vozily
alespoň jeden směr posilového
rychlíku do Bylnice, navázala v
GVD 1 995/1 996 vozba R
1 520/1 521 z Bylnice do Valašského
Meziříčí resp. z Horní Lidče do
Bylnice vždy v pondělí resp. pátek.
Tento grafikon byl však z pohledu
tohoto nasazení poslední. Ani jeden
z těchto výkonů není možno nazvat
nejzajímavějším. Ten se odehrál na
trati , kde až do GVD 1 997/1 998
nebylo o turnusovém nasazení
"brej lovců" ani zdání. Jednalo se o
trať ze Suchdola nad Odrou do

Budišova na Budišovkou a těmi
výkony byly víkendové spoje vede-
né právě v sestavě 750+Bds+3xB
(popř. Bh) později zredukované na
Bds+2xB (Bh). Lokomotiva na tento
výkon najížděla jako lokomotivní
vlak z Valašského Meziříčí do
Suchdola.
Brej lovci tak vystřídal i lokomotivy
řady 742, jež tyto výkony vozily v
GVD 1 996/1 997.

nahoře:
Na dnes už stěží představitelném
výkonu byla 5. října 1997
zvěčněna 750.180. Tím výkonem
byl osobní vlak Os 23312 ze
Suchdola nad Odrou do Budišova
nad Budišovkou a vlak byl
zdokumentován Svatoňovicemi a
Budišovem nad Budišovkou.

foto Tomáš Kašpařík

vpravo:
Roční kapitola provozu velkých
dieselů na 39 km dlouhé trati ze
Suchdola nad Odrou do Budišova
nad Budišovkou, která se v
jízdním řádu ukrývá pod číslem
276, skončila společně s platností
GVD 1997/1998. 23. května 1998.

Poslední nedělní obraty tak
odvezla 17. května 1998 750.312,
jež byla zvěčněna se Sp 1909 mezi
Vítkovem a Klokočovem.

foto Tomáš Kašpařík
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nahoře a naproti dole:
V lednu 1998 vystavovalo DKV Valašské Meziříčí lokomotivy řady 750 v 9+1 denní turnusové skupině 701 s průměrným denním
během vozidla 259 km.

sbírka David Rektor
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nahoře:
750.180 připravena v čele Sp 1909
ve výchozí stanici (Budišov nad
Budišovkou) 5. října 1997.

foto Tomáš Kašpařík

uprostřed:
750.118 se blíží s osobním vlakem
k žst. Ostrava střed, 21. dubna
2000.

foto Vít Blahovec
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Turnusová potřeba se držela
na počtech adekvátních pro
pokrytí výkonů jak valašsko-
meziříčského depa, tak i
výkonů převzatých po DKV
Ostrava. V GVD 1 997/1 998
tak například ve Valašském
Meziříčí byla jedna 9+1 denní
turnusová skupina a provozní
jednotka Frýdek-Místek vy-
stavovala 2 stroje především
na výkony poblíž Ostravy -
jeden pár vlaků do Veřovic (s
Lv jízdou do Valašského
Meziříčí a zpět), jeden do
Frenštátu pod Radhoštěm a
jeden víkendový obrat na
Ostravici. Zbývající výkony
těchto dvou strojů byly mezi
Frýdlantem nad Ostravicí a
Ostravou.

Příchod roku 2000 tak zastihl
valašskomeziříčské „nulky“,
podobně jako jej ich mateřské
depo, v plné síle. Řada z
nich prošla různými stupni
úprav (od uložení na pryžo-
kovové sloupky, přes dosa-
zení ekovany, elektronických
rychloměrů (750.240, 293),
fi l trů Moatti (taktéž 750.240,
293), deformačních prvků
(750.11 8), regulátorů
(750.21 8, 293 – Intelo) až po
motory se zesíleným blokem
(750.11 9, 1 56, 240, 289)).
Neuplynulo však v blízké
Bečvě mnoho vody a tato, z
pohledu "nulkových" strojů,
idyla, měla vzít za své.

nahoře:
750.195 7. září 1995 před Pržnem.

foto Jiří Vlček

uprostřed:
V Bašce křižuje osobní vlak
Os 3130 tvořený 750.218 a dvěma
patrovými jednotkami s
protijedoucími "osmsetdesítkami".
12. června 1995

foto Petr Zgut

dole:
Po provedené vyvazovací opravě v
domovském depu již unifikovaným
nátěrem se honosící 750.398
projíždí s Os 3130 kolem starého
depa OstravaBáňská při cestě
mezi Ostravou hlavním nádražím a
Ostravou středem. 12. ledna 1998

foto Tomáš Kašpařík



208

MAGAZÍN FOTOGALERIE LOKOMOTIVY.NET

provoz@lokomotivy.net

nahoře:
Nádražím ve FrýdkuMístku se
nese zvuk do otáček jdoucího
motoru 750.293, který odjíždí v
čele osobního vlaku do
Frenštátu pod Radhoštěm,
10. května 2000.

uprostřed:
Pod siluetou ostravských
„Hradčan“ zastavil u druhého
nástupiště žst. Ostrava střed
osobní vlak z Frenštátu pod
Radhoštěm a davy cestujících
míří do centra Ostravy,
10. května 2000.

dole:
Taktéž 10. května 2000 byla
zastižena 750.180 při posunu v
žst. FrýdekMístek.

foto 3x Tomáš Hubálek
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nahoře:

Znovunavrátilec z Brna, 750.160, projíždí 20. dubna 1999 pod Frýdeckým zámkem. foto Jiří Vlček

dole:

750.289 projíždějící centrem Ostravy s osobním vlakem se blíží k nádraží Ostrava střed, 17. října 2000. foto Vít Blahovec
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nahoře:

750.293 se na dvoukolejném úseku mezi Ostravou střed a OstravouKunčičkami blíží k podjezdu pod Frýdeckou ulicí. 18. srpna 1998

dole:

750.195 28. srpna 1997 u Vratimova.

. foto 2x Jiří Vlček
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750.156 projíždí 7. června 1997 kolem stavědla OBS při cestě z Ostravy hlavního nádraží do Ostravy střed. Tak jako obvykle
projížděla "Filiálkou" "naokolo" po koleji č. 25 kolem bývalého depa Báňské. Až do roku 2000, kdy bylo aktivováno počítačové
zabezpečovací zařízení REMOTE, to takto za normálního stavu bývalo pravidlem. Stará "Filiálka" byla ovládána ze dvou různých
stanovišť. Zhlaví u frýdlantských nástupišť bylo ovládáno ze stavědla Báňská, přičemž část výhybek (hlavní spojky) byla ovládána
elektromotoricky, ale většina jich byla stavěna ručně. Při jízdě nákladních vlaků se pak ruční výhybky zamykaly. Osobní vlaky
teoreticky mohly využívat všech kolejí 1  25 (využívalo se při výlukách), ale kvůli bezpečnosti pro ně byla vyčleněna kolej 25, na
které byly všude elektromotory, měla vlastní návěstidla a pro jízdu mezi Báňskou a OBS dokonce i traťový souhlas. Opačná strana
"Filiálky" byla ovládána ze stavědla OBS. Hlavní výhybkové spojky byly stavěny ústředně (mechanicky pákami) a zbylé ručně. Před
zprovozněním REMOTE prošlo kolejiště "Filiálky" navíc značnou redukcí. foto Jiří Vlček

750.313 odjíždí 17. dubna 1998 s Os 3112 z FrýdkuMístku. foto Michal Valošek



212

MAGAZÍN FOTOGALERIE LOKOMOTIVY.NET

provoz@lokomotivy.net

nahoře a uprostřed:

27. dubna 1996 se nad Valašským
Meziříčím u Krhové vyskytli dva
valmezští "brejlovci". Nejprve to
byl 750.097 s Os 3111 (Kroměříž 
Ostrava) a o něco později 750.156
s Os 3113 (Valašské Meziříčí 
Ostrava).

foto 2x Martin Škoda

dole:

750.180 s Os 3106 mezi Hulínem a
Kroměříží, 17. února 1998.

foto Tomáš Kašpařík
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dole:

750.118 v podobě, v jaké ve
Valašském Meziříčí dojezdila,
odjíždí z Ostravy středu, 18. srpna
2000.

foto Vít Blahovec

uprostřed:

750.312 v říjnu 1999, kdy byl
snímek pořízen, již nosila
šedozelený unifikovaný nátěr. Na
snímku právě podjíždí pod tratí
spojující OstravuKunčice a
OstravuVítkovice a přiváží svůj
vlak do OstravyKunčic.

foto Pavel Matěj

nahoře:

750.313 byla 20. prosince 1999
zastižena na tehdy turnusovém
výkonu meziříčských "nulek" s
manipulačním vlakem v Rožnově
pod Radhoštěm.

foto Karel Martinák
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nahoře:
750.043 na postrku soupravového
vlaku ve složení
2xBh+Bds+Bpjo+2xBh+Bds+3xBh
30. dubna 1998.

foto Jiří Vlček

uprostřed:
750.042 míjí předvěst vjezdového
návěstidla žst. Baška ve směru od
FrýdkuMístku, 6. dubna 1996.

foto Jiří Vlček

dole:

750.043 na postrku Sv 3177 u
Kunčic pod Ondřejníkem, září
1997.

foto Petr Zgut




