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8 Vzestup a pád impéria aneb "brejlovci" znovu v Ostravě (20042007)

V polovině roku 2004 zůstávaly na
Olomoucku dva poslední provozní
„brej lovci“ – 750.21 4 a 750.257.
První z nich byl z provozu odstaven
v září 2004. Druhý, coby poslední
zástupce dříve početné krnovské
floti ly, jezdil až do září 2005. Zapoji l
se tak společně s olomouckými

„bertami“ i do vozby odklonových
vlaků zavedených kvůli výlukám při
elektrifikaci trati 31 6. 750.257 byl
odstaven na podzim roku 2005 a
na trať už svojí si lou nevyjel.
750.288 a 750.21 4 byly zrušeny k
3. března 2005, 750.257 pak k
28. 1 2. 2005. Tím se kapitola

provozu „brej lovců“ v Krnově
uzavřela. Podobný osud potká
nakonec i samotné depo Krnov,
které bylo k 1 7. 1 . 2007 zrušeno.

DKV Olomouc

nahoře:

750.257 na R882 "Ondráš"
jako náhrada za motorový
vůz řady 843 u 4. října 2004
u Kunčic pod Ondřejníkem.

foto Petr Zgut

dole:

750.257 co by náhrada za
motoroý vůz řady 843
projíždí 2. října 2004 v čele
R882 nedaleko Mořkova.

foto Petr Zgut
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DKV Ostrava

Další restruktural izací dep zaniklo k
1 . 7. 2004 samostatné DKV Va-
lašské Meziříčí. Jeho provozní
jednotka Veselí nad Moravou při-
padla pod DKV Brno, přičemž
veselské stroje byly pod správu
DKV Brno mnohdy předány s
náskokem již během června. Pod
Ostravu pak bylo předáno jak
bývalé mateřské depo ve Valaš-
ském Meziříčí, tak i provozní
jednotka v Otrokovicích. Společně s

ní byly pod DKV Ostrava předány i
dva stroje – 754.050 a 754.061 . Po
9 letech se tak pod Beskydy opět
začali objevovat „brej lovci“ s nápisy
DKV Ostrava.
Do konce roku 2004 byli ještě
„brej lovci“ dislokováni v PJ Valaš-
ské Meziříčí, s novým grafikonem
se však „oficiálně“ přestěhovali do
Ostravy a zároveň se jej ich řady
rozšíři ly o brněnskou 754.021 . Od
1 8. května 2005 byl dvoudenní

otrokovický turnus rozšířen na
třídenní s tím, že se nově ostravský
„brej lovec“ dostal i do čela luha-
čovických rychlíků. Z tohoto důvodu
byl z Brna k 24. 5. 2005 předán
stroj 754.025. Nasazení na
luhačovické rychlíky trvalo ale jen
do října 2005, kdy se tohoto úkolu
zhosti ly opět brněnské „čtyřky“. I
přesto 754.025 prozatím v Ostravě
zůstala. V květnu 2005 se navíc z
Plzně vráti la 754.047.

nahoře:

"Čtyřky" zpátky v Ostravě.
Tak by se dal nazvat snímek
754.021, 754.025 a 754.086
ve společnosti 751.143 z
ostravského depa pořízený
v létě 2006.

foto Pavel Matěj

dole:

V roce 2005 zůstávaly v
Ostravě již pouze tři
provozní "nulky" 750.042,
750.079 a 750.119. Právě
750.119 vezla 30. dubna
2005 Os 3145 u Ostravice
zastávky.

foto Petr Zgut
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Kolej u prvního nástupiště žst. FrýdekMístek je díky specifické topologii stanice (lze odtud odjet pouze do Dobré, ale nikoli do
Lískovce) využívána takřka výhradně pro vlaky z České Těšína do FrýdkuMístku a opačně. Čas od času je tato kolej využita i pro
výchozí vlak směr Baška. Dva snímky z roku 2005 (horní z jara, dolní z počátku října) dokumentují tehdejší pravidelné využívání této
koleje. Zatímco u druhého nástupiště vyčkával Os 3147 (s pobytem 14 minut), každý pátek dorazivšímu a zde končícímu R 1445 z
Brna byla určeno právě první nástupiště. Na horním snímku je patrný i Os 3146 do Frýdlantu nad Ostravicí, taktéž v klasické
soupravě. Docházelo tak k pravidelnému setkávání 3 klasických souprav v žst. FrýdekMístek. Na horním snímku přivezla "brňáka"
754.025, zatímco v čele Os 3147 vyčkává 754.078. Na dolním snímku ukončila jízdu v čele rychlíku 754.064, na Os 3147 zpoza
nástupiště vykukuje 754.081 a na návěstidle je postaveno pro 754.031 s Os 3146. 2x foto Jakub Sigmund
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V GVD 2005/2006 tak DKV Ostrava
turnusově vystavovalo celkem 1 2
strojů (TS701 : 2x754-jeden víken-
dový obrat do VM, v pracovní dny
dva obraty do Opavy, j inak výkony
mezi Ostravou a Frenštátem;
TS702: 3x754-víkendový zájezd na
Ostravici, j inak osobní vlaky mezi
Ostravou a Frýdlantem nebo
Frenštátem; TS703: 1 +1 754 v
pracovní dny obrat do Veřovic, j inak
Frenštát resp. Frýdlant; TS704:
1 x754 - v sobotu Sp 1 643, v neděli
R1 444, v pracovní dny výkony

kolem Kroměříže; TS705: 1 x754 v
pátek R 1 445, v neděli Sp1 642/
Sp1 641 /Os31 84, v pondělí Sp1 640;
v PJ Otrokovice TS791 : 2x754 –
Ex520/521 + vlaky do Lípy nad
Dřevnicí a Mn ze Starého Města;
TS792: v úterý 1 x754 pro
Pn 541 22/3 v úseku Otrokovice-
Lípa nad Dřevnicí).
Nebylo to však jen období navy-
šování počtu „brej lovců“. V prosinci
2006 byly do Letohradu předány
stroje 754.030 a 050. Dlouhodobě
odstavená 754.061 (od 6/2005 po

požáru kabeláže) je, po prodělání
MVy a zprovoznění, následovala v
červenci 2007.
Od první změny GVD 2006/2007,
která vstoupila v platnost 4. března
2007, skončila služba ostravských
„hond“ v Otrokovicích a v případě
Kroměříže došlo k poklesu výkonů -
počínaje tímto dnem strojům DKV
Ostrava zůstal pouze obrat
R1 445/1 444, zatímco Sp1 643/1 642
začalo vozit DKV Brno, které na ně
v celé trase vystavovalo své
obrýlené lokomotivy. Taktéž v

nahoře:

750.079 v červnu 2006 se
Sp 1641 za Frýdkem
Místkem.

foto Jakub Sigmund

dole:

Snímek 754.031 z
15. srpna 2004 vystihuje
krátké období od červen
ce 2004 do ledna 2005,
kdy "brejlovci" již byli ve
stavu DKV Ostrava, ale
stále byli deponováni v
PJ Valašské Meziříčí .

foto Martin Škoda
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vlevo:

Dvoudenní turnusová skupina TS 701 v GVD 2005/2006 pro 2x 754 DKV Ostrava pro vlaky mezi Opavou východ a Valašským
Meziříčím. Průměrný denní běh vozidla 302 km.

vpravo:

Třídenní turnusová skupina TS 702 v GVD 2005/2006 pro 3x 754 DKV Ostrava pro osobní vlaky mezi Ostravou a Frenštátem pod
Radhoštěm resp. Ostravicí. Průměrný denní běh vozidla je 214 km.
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Turnusová skupina TS 703 v GVD 2005/2006 pro 1+1 754 DKV Ostrava pro vlaky mezi Ostravou a Veřovicemi. Průměrný denní běh
vozidla činí 214 km.

Dvě jednodenní turnusové skupiny v GVD 2005/2006 (TS 704 (vlevo), TS 705) pro 1 a 1 lokomotivu 754 DKV Ostrava PJ Kroměříž.
Průměrný denní běh vozidla je 48km resp. 70 km.

Mezi OstravouVítkovicemi a odb. Odra projížděl "na Apríla" 2007 se Sp 1624 750.042 namísto motorových vozů řady 843.
foto Vít Blahovec
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uprostřed:

Se stejným vlakem dorazila do
Lískovce 11. listopadu 2005 i
754.021. Tam proběhlo předání
zátěže mezi Pn 60052 a
Pn 60053 Lokomotivami, které
se při předávání potkaly, byly
754.021 a 742.262

foto Jakub Sigmund

nahoře:

Tři z nových přírůstků rozšířily
počty strojů v neunifikovaném
nátěru. V srpnu 2006 dovezla
754.025 nákladní vlak Pn 60052
do Lískovce.

foto Jakub Sigmund

dole:

A do třetice nový přírůstek,
754.061, na obratu Pn 60052/
Pn 60053 v Lískovci.

foto Jakub Sigmund
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Otrokovicích došlo ke střídání se
stroj i depa jihomoravské metropole.
S uvedenými změnami souvisí
pokles turnusové potřeby a odchod
dvou dříve brněnských 754.021 a
025 zpět do Brna. Zhruba ve
stejnou dobu tam zamíři la i jedna
ze zbývajících nulek - 750.11 9.
Nasazení ostravských „brej lovců“ v
Kroměříži definitivně skončilo v
prosinci 2007, kdy s novým GVD
přešel i obrat R1 445/R1 444 pod
vozbu stroj i DKV Brno.

V předstihu, ještě před vznikem
společnosti ČD Cargo, byla
750.079 předána v květnu 2007 do
DKV Ústí nad Labem, ve kterém
zůstala i pod společností ČD
Cargo. V budoucnu tak tento, dříve
notně omšelý a mnohokrát
odepisovaný stroj, bude jezdit jako
jeden z mála zástupců původní
řady 750 u ČD Cargo. V Ostravě
tak po jeho odchodu zůstal
poslední zástupce řady 750 –
dvousvětelná 750.042.

Prioritou a každodenním relativně
neměnným „chlebem“ pro ostrav-
ské lokomotivy řad 754 a 750 v
letech 2004-2007 stále byly osobní
vlaky na trati z Ostravy do
Frenštátu pod Radhoštěm se
zájezdy do Valašského Meziříčí,
Veřovic, Ostravice či do Opavy
východu.
V prosinci 2007 však krátká kapi-
tola obnoveného provozu „brej lov-
ců“ v Ostravě končí. Vznikem spo-
lečnosti ČD Cargo bylo vytvořeno

nahoře:

Rychlostí kulhajícího
šneka se z Ostravy střed
vzdaluje tentokráte vete
rán 754.068 s Pn 60052,
jenž obsahoval i zásilku
uhlí do sviadnovské
teplárny.

foto Vít Blahovec

dole:

Pro zvládnutí zátěže
pravidelného Pn 60052
byla vlakové 754.068 v
OstravěKunčicích
přidána přípřežní 751.143,
aby společnými silami
odvezly vlak do Lískovce.

foto Vít Blahovec
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Zcela mimořádným nasazením bylo využití 750.042 na vlaku Pn 60064 do Biocelu Paskov. Na snímku ze 7. srpna 2008 projíždí
prostorem bývalého předávacího kolejiště mezi žst. Paskov a vlečkou Biocelu Paskov.

foto Petr Zgut

754.050 projíždí s Pn 60052 mezi Ostravou hlavním nádražím a Ostravou střed.
foto Vít Blahovec
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SOKV Ostrava s přísluš-
nosti k nově vzniklé spo-
lečnosti. „Brej lovci“ se tak
podruhé během krátké
doby museli stěhovat. A
ačkoli se jej ich nasazení
defakto zásadně nezmě-
nilo, objevi la se na nich
nyní příslušnost k DKV
Olomouc PJ Bohumín.

3x s nákladními vlaky na trati
303:

nahoře:

754.030 s Mn 81050 mezi
Jankovicemi a Dobroticemi
11. října 2006.

foto Stanislav Čepek

uprostřed:

750.042 s Mn 91060 u Hulína,
1. března 2006.

foto Stanislav Čepek

dole:

754.047 s Mn 81050 u Hulína,
19. dubna 2006.

foto Stanislav Čepek
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nahoře:

754.047 s manipulačním vlakem
u Holešova v dubnu 2006.

foto Stanislav Čepek

dole:

"Vlak plný úsměvů" odvezla
1. června 2005 tehdy ostravská
754.025. Na snímku je zachycena
u zast. ZlínPrštné.

foto Petr Maňásek

uprostřed:

754.086, 754.021 a 751.088
26. srpna 2005 v Lípě nad
Dřevnicí.

foto Petr Maňásek
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Ve ZlíněMalenovicích manipuluje 754.065 s Mn 81035, 13. dubna 2005.
foto Michal Valošek

Nasazování ostravských lokomotiv na výkony v PJ Otrokovice trvalo relativně krátkou dobu. Ještě kratší epizodou bylo nasazování
ostravských "čtyřek" právě z PJ Otrokovice na rychlících ze Starého Města do Luhačovic. S jedním z nich, R 720, projíždí 754.080
17. července 2005 Havřicemi.

foto Jakub Sigmund
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nahoře:

Nejen nákladní dop
ravou na "Zlínce"
byly ostravské
"hondy" živy. Kromě
pravidelného večer
ního/ranního obratu
do/ze Zlína byly vyu
žity i při posílení
souprav při Trnko
braní. Právě na pos
trku takového vlaku
byla u Zádveřic za
chycena 754.031,
26. srpna 2006.

foto Martin Šarman

Oblouky u Polichna se 17. července 2005 kroutí R 706 z Luhačo
vic do Prahy s vlakovou lokomotivou 754.080.

foto Jakub Sigmund

Díky kontejnerovému překladišti v Lípě nad Dřevnicí patří k
běžnému koloritu "Zlínky" kontejnerové vlaky (ať už kategorie Mn
nebo Nex). V době působnosti ostravských lokomotiv v Otroko
vicích bývaly v čele těchto vlaků k vidění právě "čtyřky" DKV
Ostrava občas zastoupené "bertami" řady 751. Na snímku je
754.078 právě v čele jednoho z kontejnerových vlaků při průjezdu
Zlínem.

foto Vít Blahovec
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Několik, dnes pravděpodobně již
jen těžko opakovatelných,
záběrů "čtyřek" se soupravami
různobarevných "beden".

nahoře:

754.031 s Nex 54121 v Lípě nad
Dřevnicí, 15. dubna 2006.

foto Petr Maňásek

uprostřed:

754.080 odjíždí předposlední den
roku 2006 s manipulačním
vlakem z Otrokovic.

foto Martin Šarman

dole:

A opět Nex 54121, tentokráte s
vlakovou 754.039, projíždí
13. července 2006 zastávkou
ZlínLouky.

foto Petr Maňásek
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754.021 8. září 2005 v Lípě nad Dřevnicí.
foto Petr Maňásek

754.064 s Mn 81036 v Lípě nad Dřevnicí, 25. dubna 2006.
foto Petr Maňásek
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nahoře:

754.079 a 754.080 v Lípě nad Dřevnicí
vyčkávají na svůj další výkon, 21. března
2005.

foto Michal Valošek

uprostřed:

754.086 v srpnu 2005 s
NEx 54121 v žst. ZlínStřed.

foto Petr Maňásek

dole:

754.039 s Mn 81032 1. června
2005 u ZlínaPrštného.

foto Petr Maňásek
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dole:

Do okolního světa ústí "Zlínka" v
žst. Otrokovice. Právě v této
stanici byl zvěčněn posílený
dvouhlavý osobní vlak, 26. srpna
2006.

foto Petr Maňásek

nahoře:

V březnu 2005 byli ostravsští
"brejlovci" ve Zlíně ještě rela
tivně novou "trakcí". Pozornost
tak upoutala i 754.080, která 21.
března 2005 obsluhovala s
Mn 81035 stanici Zlín
Malenovice..

foto Michal Valošek

uprostřed:

Součástí Os 14207 byly 1. června
2005 i vozy kinematovlaku. Proto
byla do čela tohoto vlaku
nasazena "čtyřka" 754.039. Na
snímku je Os 14207
zdokumentován u Zádveřic.

foto Petr Maňásek
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S netradičně řazeným Os 14232 projíždí 25. května 2006 u zastávky Zlínlouky 754.064.
foto Petr Maňásek

754.064 na přípřeži 751.148 projíždí nedaleko zastávky ZlínU mlýna, 18. srpna 2006.
foto Petr Maňásek
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V září 2005 se konala akce, která alespoň
dočasně vrátila na trať dlouhodobě neprovozního
"Kyklopa" T499.002. Ten byl jako nečinný veden
strojem 754.068, dočasně přeznačeným na
T478.4068, z Ostravy do Valašského Meziříčí a
zpět. Všechny snímky byly pořízeny 17. září 2005.

nahoře:

Zatímco v čele vlaku pracovala T478.4068, na
závěsu soupravy Da + Btjo se u Veřovic vezla
T499.002 (mimo záběr).

foto Vít Blahovec

uprostřed:

V Hostašovicích během přeposunovávání
"Kyklopa" za T478.4068.

foto Vít Blahovec

dole:

U Mořkova s oběma stroji v čele vlaku.

foto Vít Blahovec
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Poslední dubnový den roku 2005 proběhla na
mošnovském letišti rekonstrukce druhoválečných
bojů o průmyslové Ostravsko. Na akci samotnou
dorazily desetitisíce návštěvníků. Pro zvládnutí
náporu návštěvníku tak byla posílena kapacita
souprav. Na trať mezi Studénku a Sedlnici se tak
podívala "velká lokomotiva" v čele klasické
soupravy.

nahoře:

750.079 s Os 3372 mezi Sedlnicí a Studénkou.

foto Petr Zgut

uprostřed:

750.079 s nsl 3375 v Sedlnicích.

foto Petr Zgut

dole:

A do třetice 750.079 opět u Sedlnice.

foto Petr Zgut
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Zpátky k "dennímu chlebu" "brejlovců" na Ostravsku. Již po elektrizované trati odjíždí OstravyKunčic do Ostravy střed 754.025 s
osobním vlakem. foto Vít Blahovec

Mezi Veřovicemi a Frenštátem pod Radhoštěm projíždí 754.064 s Os 3917, 18. září 2004.
foto Jakub Sigmund
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nahoře:

A o 50 minut později po 754.064
s Os 3917 (na předchozí stránce
dole) stejným místem již ve
světle pomalu zapadajícího
slunce projíždí 754.080 se Sp
1641.

foto Jakub Sigmund

uprostřed:

V hale valašskomeziříčského
depa se potkaly oba bývalé
otrokovické stroje  754.061 a
754.050, 29. září 2004.

foto Vít Blahovec

dole:

Hodiny na frýdeckém stavědle
ukazovaly 15:27 když kolem
projížděl z Bašky přijíždějící
osobní vlak s 754.025.

foto Jakub Sigmund
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dole:

Osobní vlak do FrýdkuMístku
přiváží 754.039. V kusé koleji
čekající 754.079 vzápětí najede
na konec vlaku a po příjezdu
autobusů odjede s vlakem do
Ostravy. Mezi FrýdkemMístkem
a Baškou probíhala plánovaná
výluka.

foto Jakub Sigmund

nahoře:

Vjezdové návěstidlo do Frýdku
Místku minula 750.119 s Os 3138,
28. ledna 2005.

foto Jakub Sigmund

uprostřed:

Stejným místem projížděla
20. května 2005 lokomotiva
754.050 v čele R 883 "Ondráš".

foto Jan Šantrůček
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V OstravěKunčicích vyčkává 28. listopadu 2005 "čtverka" 754.050 s Pn 60052.
foto Jan Šantrůček

754.079 odjíždí z FrýdkuMístku. Za pár desítek metrů mine souprava rychlostník "80" a tak samotný hlučný přejezd ocelové
konstrukce mostu bude dorovázen do výkonu nabíhajícího dieselu.

foto Jakub Sigmund




