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6 Beskydské zimy

Tato, spíše fotografiím věnovaná,
část tohoto dílka dává připomenout
situacím, jenž čas od času znepříjemňují život všem pracovníkům
železnice. Tím je kombinace sněhu
a silného větru. Nejinak tomu bylo i
na trati přes Beskydy nebo přes
Krnov. Nebyly to však paradoxně
horské úseky, se kterými byly během zim největší problémy. Nej-

častěji docházelo k nesjízdnosti
trati právě v rovinatých úsecích,
zvláště pokud tam trať vedla zářezy, které mohou být snadno zafoukány sněhem (Veřovice-Frenštát
pod Radhoštěm, Lhota u Opavy, u
Osíčka). Největší problémy tak
nepůsobilo sněžení samotné, ale
vítr, který odnášel sníh, jenž se
poté usazoval v zářezech trati a

způsoboval
problémy
železničnímu provozu. Problémům ještě
nahrávala situace s postupným
omezováním klasických souprav a
snižování počtu vlaků, který problémová místa např. u Veřovic
„protáhl“. Lehké motorové vozy
řady 81 0 se sněhem bojovaly přecijen hůř než těžký „brejlovec“.
Mnohdy tak při sněhových kalanahoře:

Zatímco nad staniční
budovou ve Veřovicích
prosvítala záře zapadajícího slunce, na staniční
koleji před budovou byl
čištěn pluh od nánosu
sněhu, 28. prosince 2001 .
foto Zdeněk Sýkora

dole:

Během prorážení závějí
mezi Veřovicemi a
Frenštátem pod Radhoštěm uvázl 28. prosince
2001 nedaleko Březin pluh
společně s lokomotivou
742.1 02.
foto Zdeněk Sýkora
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Ačkoli se nejedná o "brejlovce" snad mi bude
odpuštěno lehké odbočení k lokomotivní řadě 742,
jež má sloužit hlavně jako ukázka toho, jakému
počasí čas od času bývaly místní stroje vystaveny.
Přívaly sněhu a hlavně silný vítr zapříčinily na konci
prosince 2001 kolaps železniční i silniční dopravy v
některých částech moravskoslezského regionu.
Jednou z postižených tratí byl i úsek mezi
Veřovicemi a Frenštátem pod Radhoštěm. Na
snímcích z 25. prosince 2001 jsou zaznamenány
náhradní soupravy osobních vlaků Os 31 07 (nahoře
vlevo, nahoře vpravo a obě fotky uprostřed) a 31 04
(dole vlevo a dole vpravo).
Soupravy těchto vlaků byly tvořeny vždy dvěma
lokomotivami řady 742 (742.263, 742.391 a 742.1 02)
a vloženým motorovým vozem. Náhradní souprava
zajišťovala dopravu vždy mezi Veřovicemi a
Valašským Meziříčím. Trať dále na Frenštát pod
Radhoštěm byla neprůjezdná a vzhledem k tomu, že
silnice byly v podobném stavu, nebylo možné
zavést ani náhradní autobusovou dopravu.
Obrázek o tom, jaké počasí v té době panovalo, je
možné si udělat ze snímků 742.263 vlevo nahoře a
vpravo nahoře. O tom jak vypadaly lokomotivy,
které mezi Valašským Meziříčím a Veřovicemi
rozrážely závěje, vypovídají hlavně snímky 742.391
(dvě fotky uprostřed a vpravo dole).
Dále je možné shlédnout video z 25. prosince a 28.
prosince 2001 , které vypoví ještě více, než
fotografie. K prohlédnutí je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=fhNkvQe37ho
6x foto + video Zdeněk Sýkora

www.lokomotivy.net
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nahoře:

Při prorážení závějí u Veřovic
došlo 28. prosince 2001 k uvíznutí
pluhu. Síla samotné 742.1 02 k
jeho uvolnění nestačila a z
Veřovic jako pomoc dorazila
754.079. Společnými silami
(754.079 + 742.1 02 + lopaty
pracovníků) nakonec pluh
vyprostili.
foto Zdeněk Sýkora

uprostřed:

754.079 po návratu z
vyprošťování uvízlého pluhu
společně s frézou v žst. Veřovice
28. prosince 2001 .
foto Zdeněk Sýkora

dole:

Dvouhlavý vlak s dvojicí "hond"
nahradil provizorní soupravu,
která jezdila 25. prosince. K
Veřovicím se tak 27. prosince
2001 blížil Os 31 07 se 750.11 9 na
postrku a pravděpodobně 754.079
v čele.
foto Zdeněk Sýkora
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754.079 s Os 311 7 proráží závěje u Březin mezi Veřovicemi a Frenštátem pod Radhoštěm 2. ledna 2002.

foto Jan Hanzel

753.211 vyčkává 6. prosince 1 992 na křižování v zasněžených Kunčicích pod Ondřejníkem.
www.lokomotivy.net

foto Jiří Vlček
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nahoře:

Ve Veřovicích nebyly
problematickým místem jen
"Březiny" ve směru k Frenštátu
pod Radhoštěm. Na Štědrý den
roku 1 999 uvízla 750.31 3 naopak
při příjezdu od Hostašovic.
foto Tomáš Nogol

uprostřed:

Skoro v tomtéž místě uvízl
1 5. února 2006 Os 31 78 s 81 0.444
a 81 0.608. Na pomoc mu vyrazila
742.1 26, která ale nakonec uvízla
opodál. 1 6. února 2006.
foto Zdeněk Sýkora

dole:

Pohled na sněhem zafoukaný
Os 31 78 1 6. února. Vlak uvízl
1 5. února 2006 v 1 9:30 a
vyproštěn byl 1 6. února ve 1 4:30.
Trať byla znovu sjízdná v 1 8:00.
foto Zdeněk Sýkora
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nahoře:

Ve stejném místě, kde dříve uvízla
750.31 3 a později i 742.1 26,
proráží závěje 754.079 jedoucí na
přípřeži 81 0.457 jako Os 3905,
28. prosince 2001 .
foto Jan Hanzel

uprostřed:

754.079 po odstoupení z přípřeže
osobního vlaku ve Veřovicích
28. prosince 2001 .
foto Jan Hanzel

dole:

753.1 97 s osobním vlakem křižuje
6. prosince 1 992 s protijedoucím
osobním vlakem, jenž byl veden
753.211 .
foto Jiří Vlček

www.lokomotivy.net
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mitách bylo přistoupeno k zavedení
přípřeže stroje 750 nebo 742.
Někdy daný úsek projela lokomotiva jako lokomotivní vlak. Když
nebylo zbytí, bylo přistoupeno k
použití pluhu, v horších případech i
frézy. Ani tak se však vždy nepodařilo trať udržet v provozu, podobně jako tomu bylo např. v zimě
2001 /2002, kdy nedaleko Veřovic
uvízl pluh i s lokomotivou 742.1 02.
Ani s pomocí stroje 754.079, jenž
byl vyslán na pomoc, se nepodařilo
pluh uvolnit. A tak místo pluhu a
frézy musel nastoupit nejstarší
nástroj pro odklízení sněhu a

nezbylo než uvízlý pluh vykopat
ručně za pomo-ci lopat. Podobná
situace nastala i v roce 2006, kdy
pro změnu došlo k uvíznutí vlaku
tvořeného soupravou motorového
vozu 81 0 a přívěsnými vozy 01 0,
nebo v roce 1 999, kdy uvízla pro
změnu 750.31 3.
Zřejmě ze zkušeností se zimním
provozem byl v LD Valašské Meziříčí vždy minimálně jeden stroj řady
T478.3, později 753 nebo 750 vybaven zimním pluhem. Nikde jinde
na síti ČSD kromě Valašského
Meziříčí a Brna (753.1 61 , resp.
750.1 61 a 1 44 a později 754.043

nebo v Liberci 754.048) se takto
upravený stroj nevyskytoval. Valaši
vždy dbali na to, aby lokomotiva
předávaná do jiného depa byla
vybavena běžným pluhem a zimní
pluh aby tak zůstal ve stavu depa
pro jiný stroj. I mezi stroji depa byly
tyto pluhy přehazovány podle
potřeby, případně podle provozuschopnosti strojů. Po Valašském
Meziříčí takto upravené „brejlovce“
převzala Ostrava a pak i Bohumín.
Posledním takto upraveným strojem byl 750.259, který nosil zimní
pluh po 750.042, která o něj před
cestou do dílen přišla.

nahoře a dole:

Dva záběry na brejlovce
bojující se sněhem. Na
horním snímku 750.289, na
dolním 754.080. Oba snímky
byly pořízeny v úseku mezi
Veřovicemi a Frenštátem
pod Radhoštěm.
2x foto Jan Hanzel
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Ne vždy znamenalo zimní počasí přívaly sněhu.
nahoře:

Stejně tomu bylo i na začátku prosince 2002, kdy 11 . prosince 2002 odvážela 754.079 osobní vlak Os 311 5 z Veřovic. Pouhé tři dny
zbývaly do konce GVD 2001 /2002 a tím i ukončení pravidelného provozu jednotek Btjo.
foto: Jan Šantrůček
dole:

Podobné to bylo 21 . prosince 201 6, kdy noční mlha a mráz vytvořily paradoxně jen v některých výškových pásmech (viz kopec na
pozadí) námrazu na stromech podél trati. Lehce omrzlou krajinou u Frýdlantu nad Ostravicí projíždí 754.047 s Os 31 28.
foto: Jakub Sigmund

www.lokomotivy.net

296

MAGAZÍN FOTOGALERIE LOKOMOTIVY.NET
nahoře:

Na Nový rok 2004 byla přítomnost zimním pluhem vybavené
750.042 ve Frýdku-Místku využita
a lokomotiva byla vyslána k
protažení trati z Frýdku-Místku
do Dobré. Na snímku po návratu
do Frýdku-Místku, kde se vracela
na své místo do depa.
foto Jakub Sigmund
uprostřed:

Nejenom na Valašsku bývaly
problémy se závějemi na
kolejích. Nejinak tomu bývalo i
na rovinatém Opavsku. Na
snímku je 750.042 s osobním
vlakem ve stanici Štítina v
prosinci 2001 .
foto Vít Blahovec

dole:

750.042 na tradičním místě
frýdecké záložní lokomotivy
24. listopadu 2001 .
foto Vít Blahovec
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nahoře:

754.039 přijíždí do Kunčic pod
Ondřejníkem s Os 31 25,
1 3. ledna 201 0.
foto Vít Blahovec

uprostřed:

754.031 s Os 31 20 před několika
okamžiky odjel z Kunčic pod
Ondřejníkem, 1 3. ledna 201 0.
foto Vít Blahovec

dole:

Opět 31 20, tentokráte s 750.079 u
žst. Ostrava střed, 4. ledna 2006.
foto Vít Blahovec

www.lokomotivy.net
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nahoře:

Poslední zamávání doprovodu z
nástupiště, zvednutá výpravka
sličné paní výpravčí a za pár
okamžiků decentně dunící
dvanáctiválec uvedl osobní vlak
11 . prosince 2002 v Kunčicích pod
Ondřejníkem do pohybu.
foto Jan Šantrůček

uprostřed:

Strojvedoucí 754.079 čeká na
ukončení nástupu cestujících v
zast. Čeladná, 11 . prosince 2002.
foto Jan Šantrůček

dole:

Nejen samotné beskydské části
trati trápily přívaly sněhu. I v
samotné ostravské aglomeraci o
ně občas nebyla nouze, tak jako
24. listopadu 1 999, kdy 750.1 80
přivezla do Ostravy Os 31 07.
foto Jan Šantrůček
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nahoře:

754.086 v chumelenici odjíždí z Kunčic pod
Ondřejníkem s Os 31 21 , 1 7. února 201 2.
foto Vojtěch Gášek

uprostřed:

742.064 s pluhem u Veřovic 27. ledna 2006.
foto Zdeněk Sýkora

dole:

Nakonec záběr vypůjčený z Jeseníků,
který dokumentuje v zimním období
docela časté dilema fotografů, zda fotit
zajímavý snímek, nebo chránit sebe a
sotva měsíc starý fotoaparát.
foto Jiří Vlček
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