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9 Pod vlajkou hanáckého depa(od 2007)

Prvním prosincovým dnem roku
2007 došlo ke vzniku společnosti
ČD Cargo. Pod tuto dceřinou
společnost Českých Drah byly
předána některé depa kolejových
vozidel (pod ČD Cargem pojme-
nována jako SOKV – Středisko
oprav kolejových vozidel). Jedním z
nich bylo i DKV Ostrava, z kterého

se tak musely stěhovat všechny
náležitosti osobní dopravy. Pro
všech čtrnáct ostravských „hond“ (
754.031 , 039, 040, 047, 064, 065,
068, 077, 078, 079, 080, 081 a 086
+ 750.042) se tak stalo domovem
nedaleké depo v Bohumíně pod
hlavičkou DKV Olomouc. Hned
21 .1 2.2007 však z výčtu nyní už

bohumínských strojů zmizela
754.078, jenž byla předána do
Trutnova. Třináct sirotků v
Bohumíně tak zůstalo jedinými
obrýlenými lokomotivami DKV
Olomouc. V únoru, resp. v březnu
2008 se rozšíři l stav o dvě
staronové nulky – 750.259, resp.
750.258 z DKV Česká Třebová – v

DKV Olomouc

nahoře:

V jarním vycházejícícm
slunci odjíždí 11. května
2012 754.068 s Os 3147 z
Pržna.

foto Jakub Sigmund

dole:

Z Valašského Meziříčí
vyráží 750.259 s Os 3171
do Veřovic, jenž dále
pokračuje jako Os 3125 do
Ostravy. 12. října 2008.

foto Vojtěch Gášek
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případě 258 z Trutnova („brej lovci“
byl i do DKV Olomouc předáni
výměnou za 749.01 9 a 011 ze
Šumperka). 750.258 však v
Bohumíně vydržela jen 7 měsíců –
do října, kdy se vráti la zpátky do
Trutnova. V únoru 2009 došlo k
čelnímu střetu 754.040 a 842.01 9 u
Paskova, když strojvedoucí „kvatra“
projel stůj. V polovině roku 2009 se
schylovalo k lokálnímu zemětřesení
v dosavadní baště strojů s
třistadesítkovými motory – v

Šumperku, kdy stroje řady 749 a
751 měly být nahrazeny „brej lovci“
– 754, 753.7 a 750.7. Ve výsledku
to tak ovlivni lo i situaci olomouc-
kých „brej lovců“. V červenci 2009
byla z Brna do Olomouce zapůj-
čena 754.075 pro zácvik strojve-
doucích. V srpnu přišly z Plzně
754.020 a z Brna 754.021 . Obě se
později (020 od října, 021 od
prosince 2009) objevily na olo-
mouckých(šumperských) výkonech,
obě si však ještě předtím stihly

„střihnout“ výkony na beskydské
trati . To druhá dvojice nově
příchozích strojů ze stejných
působišť v podobě „bumerangu“
754.022 (v l istopadu z DKV Brno) a
754.028 (v prosinci z Plzně), přišla
už rovnou do Olomouce. Na
šumperských výkonech se tak
zabydlela čtveřice 754.020, 021 ,
022 a 028, jenž měla za úkol
ukončit pravidelné nasazování řady
749, což se minimálně z počátku
ne úplně povedlo. Turnus pro pro

V polovině letních prázdnin
roku 2009 se začaly staho
vat mračna nad šumperský
mi "bertami" řady 749.
Prvním "narušitelem" v
dodud jejich rajónu se stala
brněnská 754.075 určená
pro zácvik strojvedoucích
na stroje řady 754.

Kolem předvěsti žst. Horní
Lipová projížděl 1. srpna
2009 R 909 "Praděd" vedený
právě 754.075.

foto Dušan Mrňa

Dalším navrátilcem do severovýchodní koutu republiky byla i 750.258. Na snímku z 13. května 2008 projíždí kolem stavědla na
frýdlantském zhlaví žst. FrýdekMístek. foto Jan Šantrůček
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Zápůjčka brněnského "brejlovce" do Šumperka netrvala dlouho, i tak se podařilo tehdy zatím ještě stroj zde exostické řady
několikrát úspěšně zdokumentovat.

nahoře: V Rudě nad Moravou 2. srpna 2009.

dole: S R 906 v traťovém úseku Ostružná  Branná, 7. srpna 2009.

2x foto Dušan Mrňa
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dole:

754.075 s R 909 "Praděd" u
Ostružné, 8. srpna 2009.

foto Dušan Mrňa

nahoře:

754.075 opět s R 909
"Praděd" tentokráte v úseku
mezi Horní Lipovou a Lipo
vou Lázně, 7. srpna 2009.

foto Dušan Mrňa
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V dalším průběhu roku 2009 dorazily už budoucí místní stroje. Jedním z nich byl i 754.020, který byl zastižen 10. října 2009 na Os .....
. foto Pavel Martoch

Ještě než byl 754.020 předán do Jeseníků, odjezdil počátkem září několik dní v PJ Bohumín díky krizi s provozními stroji. První
zářiový den roku 2009 tak vezl např. Os 3131 za FrýdkemMístkem. foto Jakub Sigmund
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jesenické rychlíky byl na-
kombinovaný s osobními
vlaky na trati z Olomouce
přes Uničov do Šumperka.
Od prosince 2009 se tak
čtyřkoví „brej lovci“ začali v
rámci DKV Olomouc vys-
kytovat krom Bohumína v
Olomouci a Šumperku.
Občas docházelo k výměně
či zápůjčce mezi jednot-
l ivými služebnami, přičemž
asi ne všechny se mi
podaři lo dohledat, či zj istit.

uprostřed:

Dalším náhradníkem
šumperských "bert" byla i
754.022, jenž 23. ledna 2010 mezi
Ostružnou a Ramzovou vezla
R 1403.

foto Vít Blahovec

nahoře:

Dalším bleskovým "brejlovcem"
dorazivším do Olomouce byl
754.028, který již dorazil přímo a
do Bohumína se dostal až
později. S pozadím větrných
elektráren projíží v čele R mezi ...
.

foto Pavel Martoch

dole:

A ještě jednou modrá bleskovka
754.028, tentokráte 23. ledna
2010 s R 1400.

foto Vít Blahovec
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uprostřed:

Dalším brněnským brejlovcem,
jenž doplnil 754.020, 754.022 a
754.028 byl 754.021, který 9. října
2010 zvládal náročnou soupravu
mezinárodního spěšného vlaku
Sp 1800 z Opole do Ostružné.

foto Pavel Martoch

nahoře:

S R 902 "Praděd" stála v
Jeseníku k odjezdu připravená
754.022, 1. března 2010.

foto Vít Blahovec

dole:

Tehdy již olomoucká stálice
754.080 vezla 28. října 2014 R ......

foto Pavel Martoch
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Mezi stroji z početné olomoucké flotily, které sloužily i v Jeseníkách patří i 754.065. Ta poslední lednový den roku 2012 vezla R......
foto Pavel Martoch

I po příchodu rekonstruovaných strojů řady 750.7 byly občas na trati k vidění i "čtyřky". Nejčastěji to byla 754.080 a 754.079. Právě
druhá jmenovaná vezla 28. října 2014 R ........ foto Pavel Martoch
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Na pohled pěkné barvy podzimu znamenají pro provozní zaměstnance každoroční problémy v podobě spadaného listí na koleje a tím
zhoršené adheze vozidel. Právě v toto problematické období projíždí 10. října 2010 754.022 s Os.....

foto Pavel Martoch
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Mezi výkony olomouckých
"čtyřek" patřily i výkony na trati
290, které sloužily k návozu
strojů na šumperské výkony.

nahoře:

754.021 s Os 3643 u Troubelic,
22. září 2010.

foto Michal Uhler

uprostřed:

Ještě žlutým proužkem
nevytuněná 754.080 projíždí s
Os 3638 u Nové Hradečné,
23. srpna 2012.

foto Daniel Forejtar

dole:

Mezi výkony olomouckých
"brejlovců" patřil i občasný
záskok na Sp 1643 "Radhošť" a
to v případě, když se někde v
úseku Brno  Kojetín konala
výluka. Podobně tomu bylo i
3. srpna 2013, kdy do čela
"víkendového brňáka" nastoupil
754.080, který byl pak zvěčněn u
vjezdového návěstidla do
stanice KunoviceLoučka.

foto Aleš Krška
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nahoře:

754.022 s Os 13728 u Šternberka,
22. září 2010.

foto Michal Uhler

dole:

Z Olomouce odvážela 754.031
3. prosince 2010 Os 3643.

foto Michal Uhler

uprostřed:

V posledních paprscích
zapadajícího slunce projíždí
osobní vlak 3642 vedený
lokomotivou 754.065 kolem
vjezdového návěstidla stanice
Bohuňovice, 22. září 2010.

foto Michal Uhler
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V listopadu 2009 přišla do
Bohumína exbrněnská 750.243
následovaná v prosinci trutnovskou
750.1 21 a v lednu taktéž brněnskou
11 9. Renesance „nulek“ v
Bohumíně (042, 11 9, 1 21 , 243(ta
toho v Bohumíně na rozdíl od
ostatních moc nenajezdila) a 259)
však netrvala dlouho. Kromě 042
byly všechny určeny k rekonstrukci
na řadu 750.7 a k 1 3.7.201 0 byly
převedeny na leasing (což však
nebránilo třeba takové 750.259,

aby v prosinci 201 0 nejezdila
výkony na trati pod Beskydy nebo
ještě v únoru 2011 nepomáhala na
napěťových výlukách na trati 320) a
postupně byly přistavovány k
rekonstrukci na stroje řady 750.7.
V březnu 201 0 se v Bohumíně
objevil první brej lovec v novém
„unifikovaném“ nátěru najbrt –
754.068. Postupně, než se podaři lo
při jít na „správnou“ kombinaci barev
se vyzkoušely tři varianty nátěru a v
současnosti (prosinec 201 7) jsou

stále všechny tři tyto varianty na
strojích v PJ Bohumín zastoupeny
(varianta I - 754.068; varianta I I –
754.086; varianta I I I – 754.021 ,
040, 076).
V červenci 201 0 se do Bohumína
přestěhovali dva brněnští „bles-
kovci“ – 750.308 a 754.076.
Mezi Bohumínem a Olomoucí došlo
k přesunu některých strojů – v
lednu 201 0 se tak 754.065 objevila
v Olomouci, aby zde vydržela
(společně s pobytem v Šumperku

Do svého někdejšího působiště
na severovýchod republiky taktéž
se navrátivší 750.119 pomáhala
13. září 2010 EC 143 "Kysuca" a
jeho vlakové lokomotivě 163.244
během napěťové výluky u Mostů
u Jablunkova.

foto Roman Slowiaczek

Cestující sledují u nástupiště žst. Vratimov brzdící Os 3118 se 750.259. 750.259 byla zatím poslední nositelkou zimního pluhu, byť
27. června 2010, kdy byla fotografie pořízena, využití "pravděpodobně" nenašel. foto Jakub Sigmund
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Pouhých 25 km byla
vzdálenost, jež jezdíval
Os 3162 ráno každého
pracovního dne. U
poznámky v žst. Kunčice
pod Ondřejníkem byla u
vlaku poznámka o výstupu
pouze z prvních šesti vozů,
což slibovalo poněkud delší
soupravu, než v té době už
bylo na této trati běžné. Pod
Os 3162 se totiž skrýval
návoz dvojité soupravy z
FrýdkuMístku do Frenštátu
pod Radhoštěm. Zadní část
následně jela jako Os 3115
a přední část jako Os 3117
zpět do Ostravy.

Vzhledem k délce vlaku
Os 3162 a k času, kdy jel
(FrýdekMístek odjezd 4:59,
Frenštát pod Radhoštěm
příjezd 5:41) nebylo příliš
mnoho míst, kde se dal s
násvitem vyfotit. Autor
obou fotografií tak vzal za
vděk lávkou v Pržně a pár
minut po páté hodině ranní
5. června 2008 zvěčnil
vlakovou 750.259 a
postrkovou 754.068 na
příjezdu do Pržna (horní
fotografie) a vzápětí na
odjezdu, kdy se tlumený
duet dvou dvanáctiválců
nesl zatím ještě tichým
ránem.

2x foto Jakub Sigmund
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Několik záběrů z každodenního
"chleba" bohumínských
"čtyřek":

nahoře:

754.077 projíždí 17. března 2012
mezi Baškou a Pržnem s
Os 3132.

foto Vít Blahovec

uprostřed:

Známý oblouk u Kunčic pod
Ondřejníkem projíždí 10. září
2014 754.086 s Os 3136.

foto Vojtěch Gášek

dole:

754.040 s Os 3130 právě při
odjezdu z žst. Vratimov minula
vjezdové návěstidlo ve směru od
Paskova, 18. března 2012.

foto Vít Blahovec
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754.039 v čele Os 3150 vyčkává na odjezd díky výluce zpožděného protijedoucího Os 3153 a uvolnění nástupiště v žst. Vratimov
právě pro Os 3150. Díky výluce mezi Vratimovem a Paskovem zde tato souprava končí a přechází na obratový Os 3125. Zatímco
strojvedoucí 754.039 "hypnotizuje" vjezdové návěstidlo do žst Vratimov, protijedoucí 754.080 se zatím zvolna vzdaluje a míří vstříc
prozatím jízdu zakazujícímu vjezdovému návěstidlu do OstravyKunčic. 17. října 2011. foto Jakub Sigmund

od ledna 201 2 do července 201 3)
až do listopadu 201 5. V srpnu 201 0
přišla do Olomouce i 754.031 , jenž
zde s krátkou zápůjčkou zpátky do
Bohumína a do Šumperka vydržela
až do svého předání do DKV Praha
v prosinci 201 3. V květnu 2011
zamíři la do Olomouce a později do
Šumperka 754.079 následovaná ke
konci roku 2011 strojem 754.080. V
srpnu se jen na okamžik v Olomou-

ci mihla 754.081 podobně jako poz-
ději v roce 201 4. Naopak v květnu
2011 z dílen dorazivší 754.021
místo Olomouce našla své uplat-
nění v Bohumíně podobně jako s
příchodem roku 201 2 i 754.028. V
lednu 201 2 dorazil do Bohumína
nový přírůstek i odj inud než z
některé olomoucké služebny. Z
Brna dorazila "šedivka" 754.063 .
Na začátku roku 201 2 začali do

Šumperka přicházet první rekon-
struovaní „brej lovci“ ř. 750.7 – v
lednu to byla 750.71 5, v únoru 71 6,
v březnu 71 7 a v dubnu 71 8. V
turnuse vystřídal i „čtverky“ a těch
byl najednou v Olomouci „nadby-
tek“. V lednu 201 2 tak odešla
754.020 do Prahy a v dubnu
754.022 společně se 754.039,
která od ledna 201 2 sloužila přímo
v Olomouci, do DKV Plzeň.

754.039 projíždí s Os 3122 mezi
Baškou a Pržnem. Do cíle cesty,
Frýdlantu nad Ostravicí, mu
zbývá již jen necelých sedm
kilometrů. Je neděle, 5. října
2008 a "na paty mu šlape" deset
minut za ním jedoucí R 1444 (se
754.076).

foto Jakub Sigmund
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nahoře:

S pozadím bývalého dolu Alexan
der projíždí 754.086 s Os 3126 za
zastávkou OstravaKunčičky,
1. listopad 2011.

foto Vít Blahovec

uprostřed:

V době pořízení snímku, 19. října
2013, se již více než čtyři roky
kolem tratě u Kunčic pod
Ondřejníkem ozýval už jen
elektronický zvuk moderního
přejezdového zařízení, které tak
dalo občas připomenout časům
ještě ne tak vzdáleným, kdy zde
fungovaly mechanické závory
ovládané z Kunčic pod
Ondřejníkem. Právě do této
stanice se blíží Os 3133 se
754.021.

foto Jakub Sigmund

dole:

Vjezdové návěstidlo do Paskova
návěstící "40 a výstraha" právě
sníženou rychlostí minul 754.039
s Os 3146, 8. října 2009.

foto Vít Blahovec
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Až do poloviny roku 201 3 zůstala
situace olomouckých „brej lovců“
neměnná. V srpnu se pomalu a
jistě začala naplňovat vize, která
původně vypadala na aprílový žert.
Byly vybrány čtyři stroje, jenž byly
určeny k pronájmu pro PKP
Intercity. Těmi čtyřmi stroj i byly:
754.025, 754.026, 754.046 z DKV
Plzeň a 754.037 z DKV Brno,
přičemž všichni našl i během srpna
201 3 nový domov v Bohumíně.
Jako první podstoupil „polonizační“

kůru 754.025, aby se v září 201 3
odebral na vykonání zkoušek
nutných pro schválení na síti PKP.
Zbylí tři „brej lovci“ zatím v původní
podobě čas od času zasáhli do
provozu místo „domácích“ strojů.
Po zkouškách se 754.025 ještě
vráti la zpátky do České Republiky,
kdy prodělala ještě dokončovací
úpravy. Po schválení pro provoz v
Polsku pak zamíři la 1 5.6.201 4 do
Polska. V květnu 201 4 podstoupily
„polonizaci“ i 754.026 a 754.037 v

DPOV Přerov, které pak počátkem
září následoval i poslední stroj
754.046. Po provedení úprav a
zkušebním nasazení na několik
obratů na beskydské trati , zamíři l i v
první polovině července i zbývající
„nurci“, jak se začalo brej lovcům v
Polsku říkat, na síť PKP.
Mezitím, v l istopadu 201 3, došlo
tiše k uzavření jedné kapitoly – po
40 letech od dodání T478.311 8 byly
pro nadbytečnost odstaveny dvě
poslední nulky v DKV Olomouc –

V roce 2012 se konala rekonstrukce tratě z Horní Lidče směrem ke slovenské hranici spojenou navíc i s rekonstrukcí Střelenského
tunelu. V době napětových výluk tak bylo možno v čele dálkových vlaků spatřit olomoucké "brejlovce", tak jako 754.079 a 754.081
28. dubna 2012 na přípřeži Ex 126 "Fatra" mezi Střelnou a Horní Lidčí. foto Ondřej Foldyna

Nyní se 754.065 u Lysé pod
Makytou už jen veze na závěsu
Ex 221 "Detvan", 25. května
2012.

foto Ondřej Foldyna
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V květnu 2012 se výluky u
Horní Lidče opakovaly.
Neúčastnily se jich však
dvojice brejlovců, ale pouze
sólo stroje.

nahoře:

754.065 s jednou z
valašskomeziříčských 742
na závěsu Ex 121 "Košičan"
v úseku mezi Strelenkou a
Lysou pod Makytou,
18. května 2012.

foto Ondřej Foldyna

uprostřed:

Opět 754.065, tentokráte
přivěšen na Ex 220 "Detvan" u
Strelenky, 25. května 2012.

foto Ondřej Foldyna

dole:

A nyní pro změnu ještě jednou
Ex 220 "Detvan", tentokráte s
asistencí 754.079(v tomto úseku
již jen vezené) projíždí zastávkou
Strelenka, 19. května 2012.

foto Ondřej Foldyna
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Tři snímky dvojice 754.079 a 754.081 z 28. dubna
2012.

nahoře:

Ex 128 "Hradčany" mezi Lysou pod Makytou a
Strelenkou.

foto Ondřej Foldyna

uprostřed:

Tatáž dvojice pomohla i 151.007 s Ex 120 "Košičan"
u Lysé pod Makytou.

foto Ondřej Foldyna

dole:

V opačném směru jedoucí Ex 127 "Fatra" taktéž se
151.007.

foto Ondřej Foldyna
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nahoře:

754.079 zavítala do Horní
Lidče i v září 2012. Na
snímku z 16. září 2012 jede
na postrku Ex 121 "Košičan"
u Strelenky.

foto Ondřej Foldyna

uprostřed:

Další ze strojů, který na výluky v
Horní Lidči dorazil, byl i 754.047.
Zrovna najíždí jako postrk na Os
3271, 30. srpna 2012.

foto Vít Blahovec

750.042, která byla paradoxně ne
dlouho po dílnách, a 750.308. V
prosinci 201 3 pak Olomouc opusti la
754.031 do DKV Praha. Od září
201 2 odstavena a neprovozní
754.064 byla v červenci 201 4
předána do Plzně, kde se později
dočkala generální opravy a v její
strojovně tak opět zaburácel diese-
lový motor.
Nebylo to ještě ani půl roku co
odešla čtveřice „čtyřek“ sloužit na
síť PKP a už se rýsovala další
zahraniční „mise“ českých a morav-
ských „čtverek“, tentokráte však do
„zahraničí“, kde stroje ČKD znají
velmi dobře – na Slovensko. Díky
politickému rozhodnutí, jenž umož-
ni lo s platností od 1 7.1 1 .201 4
cestovat vybraným skupinám cestu-
jících zdarma u společnosti ZSSK,
byla očekávaná zvýšena poptávka
cestujících. Z toho důvodu byl

domluven pronájem pěti „brej lovců“
a celkem čtyřiceti vozů od Českých
Drah. Těmi „brej lovci“ byl i 754.01 9,
754.029, 754.058, 754.059 a
754.060. Všech 5 strojů bylo pů-
vodně z DKV Plzeň, ale v rámci
pronájmu byli předislokovani do
DKV Brno. Jako náhrada pro
zalepení „díry“ po předání pěti
strojů byl mimo jiné předán z
Bohumína do Plzně stroj 754.063.
Pronájem však netrval dlouho, j iž v
poslední den roku 201 4 byly
všechny lokomotivy i vozy zpátky v
Brně. Po návratu však byla pětice
bývalých plzeňských „čtyřek“ rozho-
zena po republice: do Olomouce
tak zamíři ly 754.029(Olomouc) a
754.060(Bohumín), do České Tře-
bové 754.059, do Plzně se vráti la
pouze 754.058 a v Brně nakonec
zůstala 754.01 9.
V prosinci 201 4 došlo k poškození

754.076 při prudkém najetí na stroj
1 22.005 ČD Cargo v žst. Ostrava
hlavní nádraží.
Na počátku roku 201 5 byl připraven
další polonizovaný „nurek“ 754.028
a 30. ledna překročil českopolské
hranice.
„Dvacetdevítka“ v Olomouci nevy-
držela dlouho a již v březnu 201 5
byla předána nazpět do Plzně. Do
Bohumína však zhruba ve stejnou
dobu přišla brněnská 754.049. Ani
modré 754.060 nebylo souzeno
zůstat v Bohumíně trvale a tak v
listopadu zamíři la na krátkou zas-
távku do Olomouce aby v prosinci
pokračovala do Hradce Králové. V
dubnu 201 7 byla 754.049 zapůj-
čena do DKV Praha, odkud se
vráti la v září, aby už v prosinci byla
do Prahy předána na trvalo. To byly
prozatím poslední přesuny týkající
se olomouckých „nurků“, pardon
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Moc dlouho se 754.060 v Bohumíně "neohřála". I to však stačilo k tomu aby ji nejen místní fandové železnice měli zvěčněnou na
výkonech tohoto depa. Například 10. dubna 2015 vezla mimo jiné Os 3127. Před Lískovcem projíždí kolem jednosvětlené předvěsti
do žst. FrýdekMístek. foto Jakub Sigmund

Na severu Moravy ne úplně neznámou byla 754.049, jenž zde dříve čas od času zavítala s některým z "brňáků". Po předání do
Bohumína ji však bylo možno vyfotit i na jiných výkonech, jako například s ranním Os 3113 15. května 2015 na odjezdu z Pržna.

foto Jakub Sigmund
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Do podzimními barvami hrajícího okolí žst. Paskov barevná 754.076 10. října 2010 vcelku zapadla. Dvanáctiválec v útrobách
"čtverky" se probírá k životu a zvolna rozjíždí Os 3126 směrem k Lískovci.

foto Jakub Sigmund

Taktéž v říjnu, ale tentokráte roku 2013, přijíždí 754.063 s Os 3138 do Pržna.
foto Jakub Sigmund
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Dalším relativně častým nasazením bohuminských
dieselů bývaly a bývají napěťové výluky na tratích
v regionu, ať už 321 nebo 320.

nahoře:

Přípřežní 754.081 pomohla vlakové 151.014
zvlánout s Ex 143 "Odra" beznapěťový úsek a
přiváží jej 15. května 2013 do Mostů u Jablunkova.

foto Roman Slowiaczek

uprostřed:

Dokonce i vlajková loď Českých drah, elektrická
jednotka Pendolino, občas potřebovala asistenci
"čtverky" s adaptérem na automatické spřáhlo.
Podobně jako 18. října 2015 vypomohla 754.060
681.005 s vlakem EC 241 na trojkolejném úseku z
Chotěbuzi do Českého Těšína.

foto Jan Šantrůček

dole:

Stejnému vlaku(EC 240) i stejné elektrické
jednotce(680.005) asistovala 16. ledna 2015 o pár
set metrů dále 754.047.

foto Roman Slowiaczek
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nahoře:

Vzhledem k tomu, že spoj EC 240
je jediný spoj Pendolino na trati z
Bohumína do Mostů u Jablun
kova, tak jejasné, že i na snímku
z 8. března 2015 se nachází právě
tento spoj. Přípřežní lokomotiva
je 754.021 a společně před něko
lika minutami odjeli z Českého
Těšína.

foto Roman Slowiaczek

uprostřed:

Rovnou dva "brejlovci", 754.076
a 754.068, jeli na postrku Os .... .

foto Jan Šantrůček

dole:

750.042 s elektrickou jednotkou
460.xxx co by Os .... v
Prostřední? Suché.

foto Jan Šantrůček



368

MAGAZÍN FOTOGALERIE LOKOMOTIVY.NET

provoz@lokomotivy.net

nahoře:

Barevně sladěné 750.308 a
151.014 projíždí po "trojko
lejce" mezi Chotěbuzí a
Českým Těšínem.

foto Jan Šantrůček

uprostřed:

Ačkoli má elektrická jednotka
řady 460 oba pantografy nahoře,
podle dýmu z výfuků 750.121 je
jasné, kdo je ten, jenž uvádí
Os 2928 13. ledna 2010 v
zastávce Bocanovice do pohybu.

foto Roman Slowiaczek

dole:

Čas od času byli "brejlovci" na
napěťových výlukách doplněni
stroji řady 742. Stejně tomu bylo i
12. ledna 2011, kdy v Bystřici
čeká na odjezd 742.451 s Ex 141
"Beskyd" (a vlakovou 151.020),
zatímco 750.259 vyčkává na svůj
další výkon. Třetím strojem
nasazeným na výluku byl 750.308.

foto Roman Slowiaczek
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„brej lovců“. A ačkoli se na výše
uvedených řádcích píše o jakémsi
rozdělení „brej lovců“ do různých
pracovišť depa Olomouc, nebo
dokonce PKP, čas od času(byť ne
zrovna často) lze potkat i olomou-
ckou, či šumperskou 754 na bohu-
mínských výkonech (např. v prosin-
ci 201 6 byla k vidění 754.079 s
vlaky do Frenštátu pod Radhoš-
těm), podobně jako „nurka“ prona-
jatého PKP např. po opravě v
domovském depu (např. v březnu
201 7 to byla 754.046).
Výkony čtyřek v PJ Bohumín se od

nasazení pod Ostravou neliši lo.
Hlavní výkony byly ve vozbě
osobních vlaků mezi Ostravou a
Frenštátem pod Radhoštěm, se
zájezdem do Valašského Meziříčí a
Veřovic. V prosinci 2009 bylo s
příchodem GVD 2009/201 0
ukončeno turnusové zajíždění
velkých dieselů za Frenštát pod
Radhoštěm. Ve Veřovicích či
Valašském Meziříčí tak od toho
okamžiku bylo a je možné spatřit
klasickou soupravu taženou
„brej lovcem“ jen o víkendu (DKV
Brno) nebo při různých výlukách.

Turnusová potřeba „čtverek“ nadále
klesala – ze sedmi strojů na
aktuálně (GVD 201 6/201 7) 5ti
denní. Mimo to byly jak „čtverky“
tak „nulky“ často nasazovány při
napěťových výlukách při rekon-
strukci tratě z Dětmarovic do Mostů
u Jablunkova, což s postupným
dokončováním ustalo, ale pro
změnu byly několikrát využity při
napěťových výlukách při
„rekonstrukci“ trati z Ostravy do
Havířova.
V roce 201 2 byly při rekonstrukci
střelenských tunelů povolány do

Nejen napěťové výluky na elektri
zovaných tratích provětraly "brej
lovce" jinde než na jejich pravi
delných výkonech. Další příleži
tostí byly různé výluky na trati
mezi Ostravou a Valašským Mezi
říčím, kdy se "brejlovci" čas od
času objevili na staronových
místech, tedy tam, kde dříve
bývali tak dlouho "doma" .

V GVD 2012/2013 již bylo
pravidelné nasazování velkých
dieselů na osobní vlaky mezi
Frenštátem pod Radhoštěm a
Valašským Meziříčím (až na zájezd
brněnských "brejlovců") historií.
Jinak tomu ale bylo 19. října 2013,
kdy do Valašského Meziříčí
zavítala 754.077. Na horním
snímku s Os 3169, na dolním
snímku s Os 3172 vždy mezi
Veřovicemi a Hostašovicemi.

2x foto Jakub Sigmund
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nahoře:

Podobně i Os 3174 byl 19. října
2013 veden v klasické soupravě,
kterou táhla 754.047. Na snímku
se blíží k Březinám mezi Frenštá
tem pod Radhoštěm a
Veřovicemi.

foto Jakub Sigmund

uprostřed:

Díky výluce z Veřovic do Hosta
šovic byly obraty klasických
souprav prodlouženy z Frenštátu
pod Radhoštěm až do Veřovic i v
červenci 2012. K Frenštátu pod
Radhoštěm se 5. července 2012
blíží Os 3167 s 754.021 se zkrá
cenou prázdninovou soupravou.

foto Jakub Sigmund

dole:

Se zpožděným Os 3171 se
754.068 blíží k Frenštátu pod
Radhoštěm, 13. října 2013.

foto Jakub Sigmund
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nahoře:

Nad Krhovou projíždí 754.060 s
Os 3102, 11. května 2015.

foto Vojtěch Gášek

uprostřed:

I v roce 2017 se bohumínské
"čtyřky" provětraly až do Valaš
ského Meziříčí a to díky výluce
mezi Paskovem a Vratimovem. U
Březin se 29. července k Frenštá
tu pod Radhoštěm blíží Os 3105
se 754.086.

foto Jakub Sigmund

dole:

Při téže výluce dala 5. srpna 2017
ve FrýdkuMístku zbrojící 754.065
se soupravou Sp 1642 připome
nout doby, kdy v PJ Frýdek
Místek byli doma dva nebo tři
brejlovci.

foto Jakub Sigmund
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nahoře:

750.042 při přepravě sloven
ského "Jánošíka" projela
před několika okamžiky
zastávku Šenov.

foto Jan Šantrůček

uprostřed:

V roce 2008 slavila lokálka z
Valašského Meziříčí do Velkých
Karlovic 100 let od prvního
příjezdu vlaku. Při té příležitosti
byly na pravidelné osobní vlaky
nasazeny dvě zvláštní soupravy.
První byla tvořena motorovým
vozem řady 850 a přívěsnými
vozy 020 a druhá souprava byla
tvořena vozy klasické stavby a
lokomotivou 754.081. Právě druhá
jmenovaná souprava projíždí jako
Os 13265 Huslenkami, 22. června
2008.

foto Jakub Sigmund

dole:

754.040 v čele zvláštního vlaku (a
464.202 na postrku) z pivovaru
Radegast zastavil 13. září 2008 v
Dobré.

foto Jakub Sigmund
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Beskydská sedmička je
každoroční sportovní akce kdy
účastníci pochodu přes Beskydy
vydají vlakem z Frenštátu pod
Radhoštěm do Třince, aby se
přes Beskydy vrátili zpět do
Frenštátu pod Radhoštěm. Pro
odvoz bývají nasazeny dvě
osmivozové soupravy zvláštních
vlaků. Oba zvláštní vlaky jezdívají
již za tmy, ale návoz posílených
souprav bývá realizován na
pravidelných vlacích. Tak tomu
bylo i 6. září 2013.

nahoře:

Jaká škoda, že pomocí fotografie
nejde zaznamenat i zvuk. Ten by
nyni čtenáři poskytl možnost
poslechnout si koncert pracu
jícího dvanáctiválce doplněného
o alty spolupracujícího turbo
dmychadla při odjezdu osmivozo
vého Os 3142 ze zast. Pržno. Dal
tak autorovi možnost připome
nout si časy, kdy místní "brej
lovci" vyráželi do hor s dvojicí
patrových jednotek a podobné
"koncerty" patřily k běžnému
koloritu trati vinoucí se Besky
dami a jenž s postupem času (a
zkracováním souprav) zmizely.

foto Jakub Sigmund

uprostřed:

Druhou posílenou soupravu
odvezla 754.077 co by Os 3176,
na snímku z traťového úseku
mezi Baškou a Pržnem.

foto Jakub Sigmund

dole:

754.068 asistoval 475.101 u
zvláštního vlaku na vlečku
pivovaru Nošovice......přepsat.

foto Jan Šantrůček
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nahoře:

Přepravy motorového vozu 460.059 se
23. května 2011 zhostila 754.086, která
zastavila v Prosenicích a čekala na
umožnění další cesty směrem k
domovskému depu.

foto Roman Slowiaczek

uprostřed:

Neslavně skončila premiéra lokomotiv řady
754 ČD na vlečkách společnosti AWT. Do
čela zvláštního vlaku na Den železnice
26. září 2015 mířící na okružní jízdu po
vlečkách AWT nastoupila 754.068. Tu však v
polovině dne postihla závada a tak musel
pomoci "čmelák" 771.036 AWT. Již ne
schopná, na závěsu zvláštního vlaku
vezená 754.068 projíždí odbočkou
Rychvald.

foto Jan Šantrůček

dole:

V červenci 2015 po tragické nehodě u
Studénky byla jednotka odtažena 754.021.
Trasa vlaku vedla přes odbočku Koukolná
kvůli otočení soupravy. 24. července 2015.

foto Jan Šantrůček
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čela vlaků při napěťových
výlukách stroje řady 754.
Nečekané zajímavé nasa-
zení se pro bohumínské
„čtyřky“ naskytlo na začátku
prosince 201 4, kdy Českou
republiku sevřel ledový
krunýř. Vzhledem k vrstvě
ledu na trolej i měly všechny
vlaky vedené elektrickými
lokomotivami problémy. V
případě některých vlaků
došlo k odřeknutí, někde
jako nouzové řešení pos-
loužily stroje ČD Cargo.
Kde to šlo, byly nasazeny
stroje ČD, jako v případě
DKV Olomouc. 1 . prosince
201 4 tak byla na EC 1 51
„Hukvaldy“ nasazen "brej lo-
vec" 754.081 (i tak vlak
opouštěl ČR v Mostech u
Jablunkova se zpožděním
přesahujícím 500 minut).
2. prosince byl veden jen
omezený počet vlaků a v
případě spojů z Ostravska
byly do čela nasazeny opět
bohumínské "čtyřky" –
754.040 na obrat EC1 53/
EC1 52 a 754.081 na
EC 1 49/ IC 540/ EC 1 42.
Další den se začala situace
díky oteplení lepšit, ale i tak
vyrazily „čtyřky“ znovu do
boje: Ex 1 45 754.081 ,
IC 550/EC 223 754.065 a
IC 540 754.028, ale to už
se situace pomalu vracela
do normálu a do čela vlaků
tak opět mohly nastoupit
elektrické lokomotivy.

nahoře:

Nezvyklý obrázek  754.081 na
pražském hlavním nádraží
suplující elektrickou lokomotivu,
2. prosince 2014.

foto Michal Řezka

uprostřed:

754.028 přiváží do Prahy IC 540,
3. prosince 2014.

foto Petr Kapoun

dole:

Naopak, s EC 223 "Detvan" se na
Moravu vracel 754.065,
3. prosince 2014 u zast. Praha
Kyje.

foto Vít Blahovec
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nahoře a uprostřed:

V roce 2014 vezla 754.081 dvakrát vozy na
rekontrukci do Krnova.

Na horní fotografii z 23. ledna 2014 přiváží
10 vozů do Krnova.

Na prostředním záběru veze 27. června
2014 12 vozů mezi žst. Velká Bystřice a
Velkou Bystřicí zastávkou.

horní foto Jakub Hasák

dolní foto Ondřej Foldyna

dole:

V roce 2017, přesněji 2. dubna 2017, se
návoz deseti vzů do Krnova konal přes
Opavu a v režii 754.040. Na snímku vlak
projíždí nedaleko zastávky KrnovCvilín.

foto Petr Hinze
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Ještě jedna vzpomínka na leden
2010 a nasazení "nulek".

nahoře:

750.121 s Os 3123 mezi
Frenštátem pod Radhoštěm a
Kunčicemi pod Ondřejníkem,
23. ledna 2010.

foto Jan Šntrůček

uprostřed:

Ve stejný den byla v provozu i
750.259, která vezla Os 3122 z
Kunčic pod Ondřejníkem do
Frenštátu pod Radhoštěm.

foto Jan Šantrůček

dole:

Díky zamračenému počasí
umožnil 17. leden 2010 ne zrovna
obvyklou kompozici snímku
Os 3125 odjíždějícího z Kunčic
pod Ondřejníkem se strojem
750.121.

foto Jan Šantrůček




