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7 Jedeme odklonem!

Díky hustotě naši železniční sítě
existuje pro většinu hlavních tratích
variantní trasa či trasy, které umož-
ňují v případě omezení provozu, ať
už plánovaného, nebo mimořád-
ného, odklonit vlaky v elektrické
trakci přes okolní (byť někdy méně
kapacitní) tratě. Jedna z výjimek,
kdy hlavní trať zatížena silnou
dopravou nemá záložní elektrizova-

nou trať, je paradoxně zároveň jed-
na z nejzatíženějších tratí v ČR –
úsek Přerov – Ostrava. V případě
potřeby existují pouze dvě přibl ižně
„souběžně“ vedoucí neelektrizova-
né a ne zrovna kapacitní jednoko-
lejné tratě, umožňující vedení
odklo-nových vlaků: z Olomouce
přes Krnov do Ostravy-Svinova a z
Hulína (Hranic na Moravě) přes

Valašské Meziříčí a Frenštát pod
Radhoštěm do Ostravy-Kunčic.
Trať přes Frenštát pod Radhoštěm
prošla zatěžkávací zkouškou při
povodních v roce 1 997, kdy krátkou
dobu sloužila jako jediná spojnice
Ostravska se zbytkem republiky –
ostatně viz samostatná kapitola
tohoto pojednání.
Hned v následujícím roce došlo

nahoře:

750.259 v Opavě východ s
odklonem IC 1 06, 1 . října
1 998.

foto Jan Šantrůček

dole:

První říjnový den roku
1 998 se v deštivém Krnově
potkaly 750.21 0 s
odklonem R 441 a 750.1 03
s odklonem IC 1 20.

foto Jan Šantrůček
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nahoře a uprostřed:

Do odklonové vozby zasáhly kromě krnovských "nulek" i olomoucké "berty". 4x foto z Opavy východ Petr Hinze

dole:

750.1 03 s odklonem R441 v Olomouci, 1 . října 1 998. foto Jan Šantrůček
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30. září k vykolejení nákladního
vlaku Sn 531 32 na přerovském
zhlaví stanice Prosenice. Násled-
kem nehody byly neprůjezdné
všechny koleje z Prosenic směrem
na Přerov a Dluhonice. Dokud
nedošlo k postupnému zprovoznění
všech kolejí (první kolej se
zprůjezdnila před půlnocí 1 . října)
byl průjezd postiženým místem
značně omezen. Odkláněny tak
byly kromě nákladních vlaků i
dálkové osobní spoje. Využity byly

obě trasy: pro spoje z/do Prahy
varianta přes Krnov, zbylé dálkové
vlaky využívaly trať Hulín –
Valašské Meziříčí – Ostrava. Se
začátkem nového tisíci letí začala
rekonstrukce I I . tranzitního koridoru
z Břeclavi do Petrovic u Karviné.
Vzhledem k plánovanému rozsahu
stavebních prací bylo jasné, že na
jedné z nejvytíženějších tratí dojde
alespoň v některých obdobích k
razantnímu omezení propustnosti .
Řešením bylo naplánování jízd

odklonových nákladních vlaků. Z
tohoto důvodu do Valašského
Meziříčí po letech opět přišl i tři
trojkoví „brej lovci“ – 753.1 92,
753.279 a 753.337. Právě tito
„brej lovci“ a „bangle“ řady 742 DKV
Valašské Meziříčí ve dvojčlenném
řízení, doplnění ostravskými „berta-
mi“ 751 , ať už sólo nebo ve dvojici ,
se ujal i vozby odklonových vlaků v
roce 2001 . Zpočátku, díky probíha-
jícím výlukám na jižní větvi I I .
tranzitního koridoru, to bylo i v

nahoře:

Zatím ještě původní dvojička
společně v akci. 753.279 +
753.337 projíždí 1 6. října 2001 u
Čeladné s jedním z odklonů.

foto Petr Zgut

dole:

Stejné dvojče jako na horním
snímku, tentokráte v opačném
gardu. 753.337 + 753.279 u
Čeladné 7. dubna 2001 .
Pečlivému pozorovateli
neunikne při srovnání obou
snímků rozdíl v pluzích (obě
lokomotivy měly stejnou
kombinaci pluhů, takže při
správném řazení lokomotiv mělo
dvojče na vnějších čelech
stejnou variantu nátěrů pluhů).

foto Petr Zgut
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V červnu 2001 došlo k rozdělení dvojčete 337 + 279 a místo 279 byla k 753.337 zařazena 753.1 92. Společně projížděly 2. června 2001
u Čeladné.

foto Petr Zgut

V roce 2001 , na rozdíl od pozdějších "odklonových akcí", zavítaly valašské "trojky" i na trať mezi Kojetínem a Valašským Meziříčím.
Mezi Policí u Valašského Meziříčí a Kunovicemi-Loučkou projíždí 2. listopadu 2001 753.279 + 753.1 92.

foto Tomáš Paška
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uprostřed:

753.1 92 + 753.279 projíždí
nedaleko Holešova, 1 0. listopadu
2001 .

foto Jan Novotný

nahoře:

S ucelenkou wapek zastavily v
Holešově 1 . listopadu 2001 stroje
753.1 92 + 753.279.

foto Jan Novotný

dole:

Stejná dvojice "trojek" (753.279 +
753.1 92) stihla obrátit a tentýž
den (1 0. listopadu 2001 ) odvezla i
vlak v opačném směru. Snímek
byl pořízen u Holešova.

foto Jan Novotný

úseku z Hulína do Valaš-
ského Meziříčí (tady ryze v
režii DKV Valašské Meziří-
čí), později se odklony roz-
šíři ly i na spojnici Valaš-
ského Meziříčí s Ostravou.
Zde se už kromě valašsko-
meziříčských strojů objevily
i ostravské. Režim provozu
byl různý, některé odklono-
vé vlaky projely „durch“ s
jedněmi hnacími vozidly (ať
už DKV Valašské Meziříčí
nebo DKV Ostrava), které
vzápětí zapřáhly vlak
zpátky, někdy došlo k pře-
přahu vlaků někde po trase,
často ve Frýdku-Místku. K
zintenzivnění jízd odklono-
vých vlaků došlo v období
od 28. května do 8. června
2001 , kdy byla na mostním
provizoriu mezi odb. Jese-
ník a žst. Polom zavedená
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nahoře a uprostřed:

Stejný vlak na záběrech dvou
autorů. Na horním snímku
projíždí kolem předvěsti
žst. Veřovice, na dolním snímku o
několik desítek kilometrů dále
mezi Baškou a Frýdkem-Místkem.
Na obou snímcích je
zdokumentován vlak 1 . nsl. 1 641 ,
pod jehož označením se ukrýval
odklon vlaku R 731 "Slezan" s
dvojicí 753.337 a 1 92, 28. květen
2002.

horní foto Zdeněk Sýkora

dolní foto Vít Blahovec

dole:

Dalším dálkovým vlakem, který
28. května 2002 vyrazil
mimořádně na trať pod Beskydy,
bylo i EC 1 30, jenž odvezla
ostravská 751 .096. Na snímku za
žst. Baška.

foto Vít Blahovec

pomalá jízda 1 0km/h. Bě-
hem tohoto období se
navýšil počet vedených
odklonových nákladních
vlaků, na některých se
dokonce do Frýdku-Místku
podíval i některý z ostrav-
ských čmeláků. Dále z
Frýdku-Místku „přes kopec“
pak musel být vlak odvezen
jinými stroj i , kvůl i chybějící
přechodnosti pro tyto loko-
motivy v tomto úseku.
V roce 2002 byla propust-
nost hlavního tahu díky
harmonogramu rekonstruk-
cí lepší a tak nebyly pláno-
vány žádné jízdy odklono-
vých nákladních vlaků. I tak
však došlo k události , která
potvrdi la potřebu existující
zálohy za hlavní trať. Bylo
to opět 28. května, kdy
došlo v 1 3:00 k vykolejení
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nahoře a dole:

Další příležitost zahlédnout v
Beskydech barevné soupravy
mezinárodních vlaků nastala
1 3. června 2003. Snad i toto
páteční datum mělo vliv na tom,
že pro vykolejení soupravy s
kolejovými poli byla trať mezi
Jistebníkem a Studénkou
dočasně nesjízdná. Trať přes
Valašské Meziříčí a Frenštát pod
Radhoštěm ale stihly využít
pouze dva vlaky. Na horním
snímku 1 . nsl. 883 se 751 .1 52
jako odklon EC 1 31 "Polonia" a
na dolním snímku 1 . nsl. 841 se
754.081 jako odklon EC1 04
"Sobieski". Oba snímky byly
pořízeny v žst Veřovice.

2x foto Zdeněk Sýkora

rychlíku R 666 vinou podhozené
výměny ve stanici Studénka.
Vzhledem k tomu, že sudá skupina
kolejí byla vyloučená, znamenala
tato nehoda přerušení provozu na
hlavní trati z Ostravy do Hranic na
Moravě. Proto bylo opět sáhnuto k
zavedení odklonových vlaků – ten-
tokráte osobní přepravy. Vzhledem
k rychlému zprovoznění (v 1 8:1 2)
však byly odklonem vedeny pouze
4 vlaky: IC 1 40 (do Frýdku-Místku
770.111 , dál pravděpodobně 750
DKV Valašské Meziříčí), EC 1 30 (v
celé trase 751 .096), R731 a R732
(oba zřejmě odvezlo dvojče

753.337 + 1 92). V květnu 2003
došlo na stavbě I I . tranzitního
koridoru k souběhu několika výluk,
které opět značně omezily pro-
pustnost hlavní trati . Proto bylo
znovu přistoupeno k zavedení
odklonových nákladních vlaků.
Nejkritičtější akcí bylo asi rušení
odb. Košatka mezi Jistebníkem a
Studénkou. Vznikl tak jeden 8km
dlouhý jednokolejný úsek rozdělený
navíc jen bývalou odbočkou na dva
oddíly což na cca týden téměř
zastavilo nákladní dopravu na
hlavní trati . K zavedení odklonů by-
lo nakonec přistoupeno i na trati

přes Krnov, avšak ve srovnání s
tratí přes Frenštát pod Radhoštěm
to byl zanedbatelný počet vlaků. Z
„trojek“, které do Valašského Mezi-
říčí přišly právě na provoz těchto
vlaků byla provozní j iž jen 753.1 92.
Celé břímě odklonové vozby tak
padlo na lokomotivy řady 751 DKV
Ostrava, 742, 750 (750.042, 079,
21 8, 289 a 293) a příležitostně i
754 DKV Valašské Meziříčí. Z
Ostravy do Frýdku-Místku byli na
některých vlacích nasazení i čme-
láci ř. 770 nebo 771 . Po zrušení
odb. Košatky 6. června se provoz
na hlavní trati stabil izoval a odklony
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uprostřed:

Ve světle zapadajícího slunce
projíždí 753.1 92 s pomocí
neznámého postrkového stroje s
1 . nsl. 51 067 Veřovicemi,
25. května 2003.

foto Zdeněk Sýkora

nahoře:

Odklony zavedly nákladní vlaky i
na úseky tratí, kde pravidelná
nákladní doprava byla vedena
formou občasné a nepravidelné
obsluhy. Zjevením tak byly
"plnohodnotné" nákladní vlaky
zejména mezi Valašským
Meziříčím a Frenštátem pod
Radhoštěm, ale lovy "beze
zbraní" na ně prováděly početné
skupiny fotografů v celém úseku
trati, zejména pak v okolí Kunčic
pod Ondřejníkem.

750.293 + 753.1 92 + 753.337 s
vlakem 2. nsl. 8321 8 ve
Veřovicích, 1 7. května 2001 .

foto Zdeněk Sýkora

dole:

Ostravské "bertě" 751 .009 u
Veřovic pomáhá postrková
753.1 92, tehdy už jako poslední
provozní "trojkový" stroj na
Moravě.

foto Tomáš Paška

skončily. Bylo to však jen
dočasné. Hned 1 3. června
došlo v úseku Studénka-
Jistebník k vyko-lejení
soupravy s kolejový-mi poli
a doprava na hlavní trati tak
znovu stála. Ten-tokráte to
byly opět vlaky osobní
dopravy, které vyu-ži ly trať
přes Veřovice. EC 1 31
"Polonia" odvezla 751 .1 52
a 754.081 stanula v čele
EC 1 04 "Sobieski".
Na podzim mělo znovu dojít
k vytvoření dlouhých jedno-
kolejných úseků při rušení
odb. Bělotín a stanice
Hladké Životice. Znovu tedy
došlo k zavedení plánova-
ných odklonových vlaků.
Situace byla podobná jako
na jaře. Jen častěj i do-
cházelo k přepřahu z va-
lašskomeziříčských „brej-
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nahoře a dole:

Nad Krhovou se při cestě z Valašského Meziříčí do Hodslavic-Hostašovic kroutí odklonem jedoucí vyrovnávka vozů Wap. V jejich
čele stanula 750.289, přičemž na postrk nastoupil další valašský "mohykán" 750.293. O půl roku později už nebyla ani jedna z těchto
nulek provozní, 5. června 2005.

2x foto Vít Blahovec
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lovců“ na ostravské „berty“
ať už ve Frýdku-Místku,
Lískovci nebo Frýdlantu
nad Ostravicí. Vzhledem k
počtu lokomotiv, které moh-
lo depo ve Valmezu na
odklony nasadit, byly z Ve-
selí nad Moravou zapůjče-
ny lokomotivy 754.030 (ta
zůstala ve Valašském Mezi-
říčí natrvalo) a prototypová
"berta" 751 .002. Odklony
nakonec vyjely ve dvou
termínech: 1 . - 1 0. a 1 8. -

Ještě 3x Krhová...

nahoře:

753.1 92 s postrkovým strojem
řady 742.

foto Martin Škoda

uprostřed:

Opět 753.1 92, tentokráte se
soupravou prázdných vozů Eas,
29. května 2003.

foto Vít Blahovec

dole:

Díky odstavení 753.337 a 279
byly na odklony v roce 2003 ve
větší míře nasazeny valašské
nulky. 750.289 projíždí 29. května
2003 nad Krhovou s dalším z
odklonů.

foto Vít Blahovec
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Dva pohledy na Kunčice pod Ondřejníkem. Na horním snímku na postrku Pn 60965 jedoucí 753.1 92, 1 5. května 2004.

Na dolním snímku pět na postrku jedoucí 753.1 92, tentokráte 1 2. května 2004 s Pn 60962.

2x foto Petr Zgut
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uprostřed:

Před několika okamžiky projel
Veřovicemi odklon s 750.293 v
čele, 25. listopadu 2003.

foto Tomáš Paška

nahoře:

750.11 9 25. listopadu 2003 u
Veřovic na postrku nákladního
vlaku.

foto Tomáš Paška

dole:

Ještě jednou 750.11 9, tentokrát s
Pn 2. nsl 60964 1 5. června 2004
mezi Kunčicemi pod
Ondřejníkem a Frenštátem pod
Radhoštěm.

foto Petr Zgut
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Postrky...

Vzhledem k výškovému profilu
tratě z Ostravy do Valašského
Meziříčí bylo hodně vlaků
vedeno s pomocí postrkového
stroje. U vlaků jedoucích z
Valašského Meziříčí do Ostravy
často docházelo k odvěšení
postrku v Kunčicích pod
Ondřejníkem. Postrková
lokomotiva se pak strojní jízdou
(nebo občas na přípřeži
osobního vlaku) vracela do
Valašského Meziříčí, kde
nastoupila do čela nebo opět na
postrk dalšího odklonu.

nahoře:

Pouze na čas nutný k odvěšení
postrkové 750.042 zastavil
odklon vedený jednou z
ostravských "bert" v mlze ukryté
stanici Kunčice pod
Ondřejníkem. Strojvedoucí už
přepnul "konce" a bude
následovat posun na
manipulační kolej.
1 3. ledna 201 0.

foto Jakub Sigmund

uprostřed:

Na té vyčkala na příjezd
osobního vlaku s další valašskou
"nulkou" 750.293. Následovalo
najetí přípřežního "dvouočka"
750.042 a vzápětí odjezd do
Frenštátu pod Radhoštěm.

foto Jakub Sigmund

dole:

Dnes už se zřejmě nepodaří
vypátrat, zda ke strojní jízdě
dvou lokomotiv došlo díky
spojení dvou postrkových strojů,
nebo zda pro některého
"brejlovce" nebyl vlak směrem
na Valašsko a tak se strojně
vracel i původní vlakový stroj.
Každopádně 21 . listopadu 2003
vyčkávaly ve Frenštátu pod
Radhoštěm na křižování 750.11 9
a 750.042.

foto Jakub Sigmund
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nahoře:

Podobně u snímku 753.1 92 na
přípřeži "kvatru" 842.01 9 s Os
31 20 na odjezdu z Frýdku-Místku
1 7. června 2004 dnes již jen těžko
soudit zda šlo o využití osobního
vlaku pro návrat "trojky" do
domovského depa nebo zda
došlo k neschopnosti
motorového vozu a operativně jej
zachraňovala právě 753.1 92.

foto Petr Zgut

uprostřed:

Stejný vlak jako na horním
snímku byl vyfotografován i o
několik desítek minut později
mezi Kunčicemi pod Ondřejníkem
a Frenštátem pod Radhoštěm.

foto Tomáš Paška

dole:

Díky odvěšování postrků bývalo
občas v Kunčicích pod
Ondřejníkem docela živo. Mohlo
tak dojít k setkání dvou
lokomotiv. Zatímco v pozadí je
ostravská 751 .1 48, na manipu-
lační koleji vyčkává valašská
753.1 92.

foto Pavel Matěj
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30. l isto-padu. Poslední plánované
odklony vyjely na trať v květnu a
červnu 2004 (1 2. - 21 . května a 1 2.
- 21 . června), kdy se dokončovala
l ikvi-dace žst. Hladké Životice. Opět
tak bylo možno na trati pod
Beskydy vídat ostravské „berty“ či
valašsko-meziříčské „bangle“ 742,
doplněné 753.1 92 a občas i
některými čtyř-kami. Z Veselí nad
Moravou byla zapůjčena 754.031 a
754.009, která však byla záhy pro
svou atypičnost v DKV Valašské
Meziříčí vyměněna za 754.065,
která j iž, stejně jako 754.031 , ve
Valmezu zůstala. Kapitola

plánovaných odklonových vlaků
kvůli rekon-strukci I I . tranzitního
koridoru se tak uzavřela 21 . června
2004.
I později došlo k vedení mimořád-
ných odklonových vlaků (např. po
tragické nehodě ve Studénce 8.
srpna 2008), avšak již bez brejlovců
(např. v roce 2008 do čela odklo-
něných vlaků Eurocity nastoupily
dispečerské dvojčata lokomotiv
řady 742).
Na konci června 2009 se části se-
verní Moravy prohnaly si lné l i jáky,
které způsobily přerušení dopravy
mezi Hranicemi na Moravě a Such-

dolem (byla zaplavena žst. Polom),
mezi Hranicemi na Moravě a
Valašským Meziříčím a mezi Valaš-
ským Meziříčím a Hostašovicemi.
Díky tomu se odklony vráti ly i na
trať 303, když 25. 6. 2009, kdy pro
nesjízdnost trati mezi Hranicemi a
Hustopečemi nad Bečvou byly
odkloněny EN 424 a EN 425 z
Valašského Meziříčí do Hulína a
naopak. Oba vlaky odvezlo dvojče
742.045 a 742.21 8. Po trati mezi
Suchdolem a Hranicemi se jezdilo
jednokolejně a úsek Hostašovice –
Valašské Meziříčí byl opět sjízdný
1 . července.

nahoře:

Postrková 750.293 vydatně
pomáhá Vn 51 067 během jeho
cesty z Frenštátu pod
Radhoštěm do Kunčic pod
Ondřejníkem, 22. listopadu
2003.

foto Petr Zgut

dole:

750.079 přiváží v listopadu 2003
do Frýdlantu nad Ostravicí další
z odklonů kolem dnes již
neexistující remízy.

foto Jakub Sigmund
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nahoře:

Krátkým účastníkem odklonů
byla veselská 754.009, jež se
však ve Valašském Meziříčí
dlouho neohřála a putovala zpět
výměnou za 754.031 . Na snímku
z 22. května 2004 se 754.009 blíží
k Frenštátu pod Radhoštěm s
nákladním vlakem z Valašského
Meziříčí.

foto Vít Blahovec

uprostřed:

Zdánlivě do Kunčic pod
Ondřejníkem přijíždějící 750.042
zradí pouze červené "konce" a
vyjde tak najevo, že na snímku je
postrkový stroj Pn 60964 po
odjezdu z Kunčic pod
Ondřejníkem. 22. listopadu 2003

foto Petr Zgut

dole:

Úrovňové křížení tratě 323 se
silnicí II/483 v Kunčicích pod
Ondřejníkem překonala 750.11 9 s
Pn 60963, 1 5. června 2004.

foto Petr Zgut
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Na beskydskou trať opět vyrazily
stroje řady 751 a 742 DKV Ostrava
v čele nákladních odklonů, byť
jej ich počty zdaleka nedosahovaly
takových počtů jako dříve. Obvykle
vyjelo jedno nebo dvě dvojčata,
přičemž každé odvezlo svůj pár
vlaků z Ostravy do Valašského
Meziříčí a zpět. S odklony se dalo
potkat zhruba do poloviny července
2009. Podobně bylo a je možné
potkat na trati plánované odklonové
nákladní vlaky, ale nikdy v celé
trase Valašské Meziříčí – Ostrava
nebo naopak. Vždy se jednalo o

lokální odklony ať už z Valašského
Meziříčí do Štramberka, nebo ze
Štramberka do Ostravy v jej ichž
čele bylo možno spatřit lokomotivy
751 či 742 nebo dokonce 740
Vítkovické dopravy. Trať přes Bes-
kydy si i nadále uchovává význam
jako důležitá záložní trasa pro
případ problémů na hlavní trati . Je
však diskutabilní, jakou propustnost
může tato trať mít při aktuálním
provozu a po rekonstrukci, která
nijak nevylepšila i dříve známé
nedostatky (po dobu odklonů z let
2001 -2004 již byla třetí kolej v

Kunčicích pod Ondřejníkem vylou-
čena z provozu; podle různých
zvěstí došlo i tak údajně k využití
této koleje, když vznikla nutnost
vykřižovat ve stanici dva osobní
vlaky jedoucí z Frýdlantu nad
Ostravicí s odklonovým vlakem,
který byl delší než staniční kolej.
Postrková lokomotiva údajně
sunula odvěšené poslední 4 vozy
vlaku právě na tuto vyloučenou
kolej, aby umožnila uvolnění zhlaví
a odjezd proti jedoucímu vlaku).

nahoře:

Po odstavení 753.279 a
753.337 zasáhly do vozby
nákladních odklonů i "čtyřky".
754.030 s ucelenkou Rajek
projíždí mezi Frenštátem pod
Radhoštěm a Kunčicemi pod
Ondřejníkem, 1 2. května 2004.

foto Petr Zgut

dole:

Další "čtyřkou" která
nastoupila do čela nákladních
vlaků, byla 754.065. Na snímku
z června 2004 odjíždí z Kunčic
pod Ondřejníkem.

foto Jan Šantrůček
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I známý "Ruda" se nevyhnul nasazení na Pn 3. nsl. 60961 , který přiváží do Kunčic pod Ondřejníkem 22. listopadu 2003.

foto Petr Zgut

Z Kunčic pod Ondřejníkem sjíždí s ucelenou soupravou Wapek 754.065, 1 7. června 2004 a blíží se k zastávce Čeladná.
foto Jan Šantrůček
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Dalšími odklony, při kterých do čela odkloněných nákladních vlaků nastoupily lokomotiv řady 750, byly vlaky z Ostravy-Kunčic do
Lískovce se svitky plechu. V jejich čele bývaly a bývají k vidění stroje společnost ODOS (ať už řady 730, 742 nebo 750). Při výluce
mezi Paskovem a Lískovcem byly tyto vlaky vedeny odklonem přes Český Těšín. Na snímku z 24. června 2007 vyčkává 750.111 na
povolení k odjezdu do Frýdku-Místku.

foto Vít Blahovec
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Při jízdě odklonem byla souprava rozdělena a vedena na dvakrát. První část soupravy odvezla 750.111 (viz foto na předcházející
straně), do čela druhé se postavila 750.202. Na horním snímku byl zastižen během čekání v žst. Hnojník. Na dolním snímku projíždí
úsekem mezi Hnojníkem a Dobrou. 24. června 2007.

2x foto Vít Blahovec




