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Vzhledem k zeměpisnému a časo-
vému rozsahu článku a změnám,
ke kterým v té době u ČSD a
později i ČD došlo, je vhodné na
úvod přiblížit histori i zařazení a
příslušnosti jednotl ivých pracovišť,
kde námi popisované stroje působi-
ly. V říjnu 1 973, kdy byl do stavu
lokomotivního depa (LD) Ostrava
při jat první stroj řady T478.3, patři la
všechna tři v článku zmiňovaná
depa pod správu Střední dráhy se
sídlem v Olomouci. Správa dráhy
pak byla podřízena přímo Federál-
nímu ministerstvu dopravy (FMD).
Strukturu služeben Střední dráhy
platnou v roce 1 973 dokládá
při ložená tabulka. Uvedená struk-
tura plati la až do konce 80. let, kdy
došlo k první velké změně v řídící
struktuře ČSD. Bylo zřízeno
Ústřední ředitelství ČSD a jed-
notl ivé Správy drah byly nahrazeny
Oblastními ředitelstvími, které pok-
rývaly stejnou územní oblast jako
původní správy drah. Zároveň doš-
lo ke změně v podřízenosti lokomo-
tivních dep. Zánikem Provozních
oddílů byla depa nově podřízena
přímo Oblastnímu ředitelství.
První faktické změny dotýkající se
přímo lokomotivních dep nastaly v
roce 1 991 , kdy došlo (u Olomouc-
kého oblastního ředitelství) ke
vzniku samostatného LD Krnov (k
1 . 7. 1 991 ) a LD Šumperk, přičemž
jim podřízená pracoviště zůstala
shodná jako v době, kdy tyto
služebny byly Pobočnými lokomo-
tivními depy (PLD).

V květnu 1 992 se začátkem GVD
1 992/1 993 bylo pracoviště Kromě-
říž přeřazeno z podřízenosti
LD Břeclav pod depo Valašské Me-
ziříčí.
Na konci své existence čítaly ČSD
4 Oblastní ředitelství (Plzeňská,
Pražská, Olomoucká a Bratislavská
oblast) s celkem 40 podřízenými
lokomotivními depy. Po vzniku ČD
zůstala 3 oblastní ředitelství s cel-
kem 30 lokomotivními depy.
To se však už pomalu blíži l konec
samotných Oblastních ředitelství. K
1 . 7. 1 993 došlo k jej ich zániku a
nahradila je Obchodně-provozní ře-
ditelství (OPŘ). Lokomotivní depa
byla nově podřízena přímo Odboru
kolejových vozidel (Odbor 1 2,
taktéž O1 2) Generálního ředitelství
Českých Drah.
Na začátku roku 1 995 došlo ke
sloučení lokomotivních a vozových
dep a vznikla Depa kolejových
vozidel (DKV) – celkem 26 služe-
ben. Na Ostravsku tuto změnu
provázelo i předání dvou služeben
bývalého LD Ostrava. Pracoviště
Opava bylo předáno pod DKV
Krnov a pracoviště Frýdek-Místek
bylo předáno pod DKV Valašské
Meziříčí.
Dva roky po vzniku dep kolejových
vozidel došlo k jej ich integraci. Z
původních 26 služeben vzniklo 11 .
Na severu Moravy a ve Slezsku se
to dotklo prakticky všech služeben.
Zatímco Krnov ztrati l svou samos-
tatnost a stal se provozní jednotkou
(PJ) DKV Olomouc, DKV Valašské

Meziříčí svou působnost naopak
rozšíři lo. Nově pod jeho vládu
přibyla PJ Veselí nad Moravou
včetně podřízených služeben (z
našeho pohledu jsou nejzajímavěj-
ší Otrokovice, díky výskytu zdejších
velkých dieselů pro přepřah a
vedení dálkových vlaků do a ze
Zlína). Ke stejnému datu (1 . 1 .
1 997) zaniklo i Obchodně-provozní
ředitelství v Olomouci. Historie
samostatnosti valašskomeziříčské-
ho „velkodepa“ se ukončila v čer-
vnu 2004, kdy došlo k další redukci
dep, a ta se tentokráte nevyhnula
ani městu ležícímu na soutoku
Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Pro-
vozní jednotka Veselí nad Moravou
přešla pod správu DKV Brno.
Valašské Meziříčí připadlo pod
DKV Ostrava stejně jako provozní
středisko (PS) Otrokovice a provoz-
ní pracoviště (PP) Kroměříž.
Ani tento stav nevydržel dlouho,
když k 1 . 1 2. 2007 vznikla společ-
nost ČD Cargo. K poslednímu
listopadu tak došlo k zániku tří dep
ČD: Ostrava, České Budějovice a
Ústí nad Labem. Z nich se stala
Střediska oprav kolejových vozidel
(SOKV) společnosti ČD Cargo.
Původní ostravská pracoviště, kte-
rá byla určena pro osobní dopravu,
přešla do podřízenosti DKV
Olomouc.

Příloha A  Struktura dep
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Příloha B  Není "brejlovec" jako "brejlovec"

Technický popis lokomotiv řady
T478.3 a T478.4 není náplní tohoto
článku. I tak si však neodpustím
krátké odbočení k popisu alespoň
vizuálních odlišností jednotl ivých
sérií.
Lokomotivy řady T478.3 byly mimo
dvou prototypů a ověřovací série,
která čítala 1 0 lokomotiv, vyrobeny
v šesti výrobních sériích (čítajících
60, 60, 1 20, 48, 60 a 48 strojů).

Během téměř devíti let, kdy byly
lokomotivy vyráběny, došlo k něko-
l ika úpravám, které více či méně
ovlivni ly vzhled těchto lokomotiv.
Lokomotivy první výrobní série se
od ověřovací l iši ly především
změnou hlavního rámu na čelech,
kdy došlo k úpravě pro možné
dosazení automatického spřáhla a
umístěním mezichladiče kompreso-
ru na střeše, s čím souvisí i odebrá-

ní mřížky nasávání na bočnici.
Během druhé výrobní série došlo
zřejmě k největší vzhledové změně
„brej lovců“. To když se původní
dvousvětelná varianta změnila na
čtyřsvětelnou. Změna neproběhla
najednou ale postupně, tak jak se
zahajovala výroba dalších kusů. Ve
výsledku tak existují tři varianty
pozičního osvětlení:
- dvousvětelná, shodná s prototypy,
ověřovací sérií a první výrobní sérií
– jsou to stroje T478.3001 –
T478.3081 a T478.087
- čtyřsvětelná, která vycházela z
dvousvětelné verze – vznikla ve
výrobě úpravou stávajících rozpra-
covaných dvousvětelných rámů do-
děláním druhého páru pozičních
svíti len. Pozice vnějšího páru světel
se shoduje s pozicí světel u
dvousvětelné varianty – toto platí
pro stroje T478.3082-086, 088-096
a 099-1 04
- čtyřsvětelná „klasická“ varianta,
kdy jsou oba páry svíti len posunuty
dále od osy lokomotivy – stroje
T478.3097, 098 a od 1 05 výše.

nahoře a vlevo:
Jedním z atypických strojů byla i
českolipská T478.3009. Na dvou záběrech
z roku 1988 ze stanice Doksy je možné
porovnat obě čela "brejlovce".
foto 2x Miroslav Fogl
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Drobnou změnou byla dále úprava
výstupu na střechu přidáním
schodu do střechy lokomotivy od
stroje T478.31 35. Na starší strojích
to bylo upravováno později během
oprav.
Poslední větší optickou změnou byl
přesun zásuvky dálkového řízení z
pod levého nárazníku na čelník
lokomotivy. To se týkalo strojů
T478.3252 a následujících.

Tento popis se týká strojů dodá-
vaných z výroby. Během provozu
docházelo k různým atypickým
změnám případně úpravám při
rekonstrukcích nebo opravách. Viz

např. 753.009, která byla z výroby
dvousvětelná, navíc s rámem bez
přípravy pro montáž automatického
spřáhla, ale po opravě násilného
poškození dostala jeden čelník se
čtyřmi světly a zásuvkou na rámu,
který byl vybaven přípravou pro
montáž automatického spřáhla. Po-
dobným křížencem dvousvětelné a
čtyřsvětelné varianty byl i 753.372.
Dalšími příklady jsou např. 753.396,
753.049, tedy stroje, u kterých
došlo k přeznačení strojů s nižším,
resp. vyšším inventárním číslem (v
tomto případě 753.004 resp.
753.260). Dále zde můžeme
zahrnout i stroje, které prošly rekon-

strukcí - 753.060, 750.077 a
750.079, ty byly na čtyřsvětelné
upraveny dodatečně.
Zásuvky dálkového řízení se navíc
u strojů rekonstruovaných na řadu
750 rušily (např. 750.288, 289).

Minimálně u lokomotivy 750.357
došlo při opravě násilného poško-
zení k použití kabiny ze "čtyřkového
brejlovce", díky čemuž se tato „nul-
ka“ honosila klasickou "čtyřkovou"
větrací mřížkou na kabině.

Lokomotivy řady T478.4 byly dodá-
ny v letech 1 975-1 980 ve dvou vý-
robních sériích (+ dva prototypy)

Varianty čelníků:
A  ověřovací série (T478.3003013)
B  stroje T478.3013  081, 087
C  T478.3082086, 088096 a 099104
D  T478.3097, 098, 105  251
E  T478.3252  408

A) B)

C) D)

E)
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čítajících 24 a 60 strojů. Další
výrobu těchto lokomotiv ovl ivni l
požár v závodě ČKD-naftové moto-
ry, který pozastavil výrobu dvanácti-
válcových motorů.
Oproti strojům T478.3 poslední,
šesté, výrobní série se čtyřkové
„hondy“ l iši ly osamostatněním pí-
sečníků a jejím posunutím blíže k
podvozkům, změnou polohy mezi-
chladiče a mřížkou větrání na čele
kabiny strojvedoucího. Obě série
"čtyřek" se l iši ly pouze provedením
mřížky větrání na kabině.
Později při různých opravách a
rekonstrukcích došlo k odstranění

zásuvky dálkového řízení (např. u
754.007, 01 3 a později všech strojů
řady 754 vybavených systémem
MSV, u nichž byly dosazeny
zásuvky pod okna na čelo kabiny).

Co se týče barev, v jakých brejlovci
přicházeli z výroby, tak až do stroje
T478.3088 včetně to byl nátěr, který
byl navržen designérem těchto
strojů a to v klasickém šedozele-
ném provedení. Stroje T478.3089,
090, 11 8 a 11 9 byly dodány ve
zkušebním červenošedém nátěru,
přičemž jednotl ivé varianty se lehce
liši ly.

Stroje T478.3091 –11 7 a 1 20–1 27
byly dodány ještě v šedozeleném
nátěru. Stroje T478.31 28 a
následující j iž přicházely z výroby v
červenošedém nátěru.
Všechny „čtyřky“ byly dodány z
výroby také v červenošedém
nátěru.

dole:
Ani "brejlovcům" se při uvedení do provozu
nevyhnuly problémy, kvůli kterým se vraceli
zpátky do ČKD. Stejně jako v případě
T478.3213, která byla 23.7.1977 zvěčněna
na vlečce ČKD.
foto Ivan Šnábl

vlevo:
Jedna ze stálic valašskomeziříčského depa
 T478.3121  byla zachycena 10. září 1985 u
nástupišť žst. Ostrava hlavní nádraží
foto sbírka Pavel Matěj
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1 S kryšpínem na čelníku (19731988)

Listopad 1 973. Zatím fungující a
nejen průmyslovým životem kypící
„Ocelové srdce republiky“ bylo kryto
příkrovem kouře vypouštěného
zdejšími závody, j imž pomáhaly
mimo jiné i ještě zde sloužící parní
lokomotivy.
V Beskydech a v podhůří Hos-
týnských vrchů se ozýval tak
charakteristický zvuk šestiválco-
vých motorů stále ještě zánovních
lokomotiv řady T478.1 depa Valaš-
ské Meziříčí, jež je nasazovalo na
výkony na trati z Ostravy do
Kojetína.
A v rotundě krnovského depa zatím
byli doma majestátní a elegantní
papoušci, kteří dominovali provozu
na trati z Olomouce do Opavy. Nic
tedy výrazně nenaznačovalo tomu,
že v jiném koutě stejného hájemství
– obvodu Střední dráhy – se
odehrává první krůček z budoucího,
zatím 44 let trvajícího, maratonu.
Tím koutem bylo lokomotivní depo
Přerov. Tím aktérem prvního krůčku
byl T478.311 8. Na „brej lovci“ v
Přerově v té době by nebylo nic
divného, vždyť místní depo jich
mělo ve stavu 1 3 (a společně s
T478.311 8 dorazila i čtrnáctá pře-
rovská - T478.311 7) – nejvíc ze
stavu Střední dráhy (pozdější velká
brněnská floti la byla zatím tvořena
jen čtyřmi stroj i). „Stoosmnáctka“
tak mohla upoutat pozornost jen

svým, od stávajících přerovských
strojů l išícím se, vzhledem. Před
depem místo doposud klasického
šedozeleného „brej lovce“ stál stroj
v červenošedém zkušebním nátěru.
Z našeho pohledu je tento stroj
důležitý ještě z j iného důvodu.
Oproti j iným strojům, jež zatím měly
možnost provádět technicko-bez-
pečnostní zkoušku na trati z Přero-

va do Břeclavi, totiž na sobě nesla
vypatronovaný nápis o příslušnosti
k lokomotivnímu depu Ostrava.

A tak osm dní po datu oficiálního
předání z ČKD vstoupil i do kabiny
T478.311 8 tři muži, kteří měli pro-
věřit technickou způsobilost stroje,
případně při této kontrole asistovat.
Technicko-bezpečnostní zkoušku

T478.3316 v Olomouci, 28. února 1988. foto Libor Hrubý

Druhý nejstarší krnovský brejlovec byl jednoho nejmenovaného dne osmdesátých let opečováván lokomotivní četou, zatímco čekal
na výkon ve svém mateřském městě. foto Robert Kubica
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prováděl ing. Milan Pindrič. Loko-
motivu zkušenou rukou vedl stroj-
vedoucí Otto Pika a posledním
mužem na palubě novotou zářící
„hondy“ byl pomocník strojvedou-
cího Aleš Mikoláš. Střední dráha
měla dvě místa, kde se konaly TBZ.
Pro elektrické lokomotivy to bylo na
trati z Olomouce do Moravičan a
pro dieselové lokomotivy se
využívala trať z Přerova do
Břeclavi. Nejinak tomu bylo i v

případě ostravské T478.311 8, která
nastoupila zkušební jízdu z Přerova
směrem ku Břeclavi. První z
předepsaných testů proběhl už v
úseku Říkovice – Tlumačov.
Zatímco strojvedoucí a pomocník
strojvedoucího střídavě hlási l i ki lo-
metrickou polohu, zkušební komi-
sař pečlivě značil průběh zkušební
jízdy na mil imetrový papír.
Ke zkouškami vyžadovanému
překročení konstrukční rychlosti

lokomotivy potom došlo v traťovém
úseku mezi Otrokovicemi a
Moravským Pískem, kde se ručička
rychloměru vyšplhala až k hodnotě
1 35 km/h. V zápisu a úspěšném
vykonání TBZ bylo uvedeno datum
7. l istopadu 1 973. Lokomotivní
depo Ostrava převzala do stavu
první lokomotivu řady T478.3.

nahoře:
Na přesněji nedatovaném snímku
vyčkává T478.3383 na čas odjezdu
svého vlaku z Opavy východu.
foto Miroslav Fogl

vlevo nahoře:
Důkaz, že ani první dodaný
"brejlovec" neměl začátky lehké.
Hned první den po úspěšném
vykonání TBZ následovala na vlaku
3160 závada, jež vyústila v garanční
opravu.

vlevo dole:
Důkaz o výskytu ostravské
T478.3197 na výkonu PLD Krnov.
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To však bylo v roce 1 973 vše. Další
stroje do ostravského depa přišly
až o téměř rok (a skoro 60
vyrobených „brej lovců“) později .
Byla to skupina šesti strojů
T478.31 75-1 80, které začaly při-
cházet v druhé polovině září 1 974.
Domovem pro celou šestici se stalo
pobočné lokomotivní depo Krnov,
čímž byl položen základ pro
pozdější početnou floti lu strojů, j imž
byl Krnov dlouhou dobu domovskou
služebnou. Všech 6 strojů bylo
zařazeno do služby začátkem října
1 974, což se projevi lo téměř
okamžitým omezením výkonů do-
posud vládnoucích papoušků řady
477.0. Podobný dopad mělo dodání
další skupiny nových lokomotiv
(T478.31 92 – 1 94) v l istopadu
1 974, po jejímž nasazení do
provozu už zůstával pro původně
početnou skupinu papoušků pouze
jednodenní výkon na osobních
vlacích z Krnova do Opavy. Úplnou
tečku za provozem krnovských
papoušků pak udělalo dodání
dalších dvou nových „brej lovců“ –
T478.3259 a 260.
V následujících dvou letech pak
skupinu nově dodaných lokomotiv
završi ly stroje inventárních čísel
31 5-31 7, 362, 375, 376, 383, 389 a
konečně 399. Dodávka těchto
posledních „brej lovců“ (v rámci

PLD Krnov) se stala osudným
dalším parním legendám, tento-
kráte „štokrům“ řady 556.0. Právě
oni totiž byl i nahrazeni těmito
novými lokomotivami v nákladní
dopravě z Olomouce do Krnova a z
Krnova do Mikulovic. Krnovští
„brej lovci“ se tak stal i pány na
tratích vycházejících z Krnova na
následujících 20 let. Ještě na konci
sedmdesátých let však jej ich

skupinu jeden stroj – T478.31 80 – v
květnu 1 979 opusti l a vráti l se do
mateřského depa LD Ostrava.
Výčet „brej lovců“, kteří během 70. a
80. let sloužil i v Krnově, však není
tvořen jen novými, z výroby
dodanými lokomotivami. Prvním
lehce ojetým (či zajetým) strojem,
jenž přišel do Krnova, byl brněnský
T478.31 60. Po čtyřech letech
služby odešel v květnu 1 983 na

PLD Krnov

Krátce po předání z Brna do Krnova byla T478.3160 zastižena v Třemešné ve Slezsku. 18. května 1979 foto Ivan Šnábl

T478.3176 v žst. Opava východ, 29.5.1988. foto Ivo Raab
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krátkou službu do Přerova. Z Přerova se však do Krnova
již nevráti l a další služba jej zavedla na Valašsko.
Naopak, z Přerova do Krnova v červnu 1 985 dorazila ex
valašskomeziříčská (a exbrněnská) T478.3241 . Po
krátkém čtyřměsíčním pobytu od ledna do dubna 1 985,
byla v únoru 1 986 do Krnova již na stálo předána
T478.3286. V lednu 1 988 jej následovala i T478.321 3.
Obě přišly do PLD Krnov z mateřského depa. Zjistit
přesné datum nebylo snadné. Vše je ztíženo tím, že PLD
Krnov bylo podřízeno LD Ostrava, tudíž stroje i při
předání do Krnova zůstávaly nadále ve stavu LD
Ostrava. Navíc se mnohdy mohlo jednat jen o
krátkodobé zapůjčení jako v případě T478.3286 na
začátku roku 1 985. Je tedy možné, že pobyt některého
ostravského stroje v PLD Krnov není v při ložené
statistice zachycen. Příchozími T478.3286 a 21 3 je výčet
krnovských strojů úplný. Na počátku ledna 1 988 tak
„obývalo“ rotundu místního depa celkem 22 strojů. Mimo
tyto „vlastní“ stroje však krnovští strojvedoucí obsazovali
i některé výkony na ostravských „hondách“, jež bývaly
nasazovány mimo jiné i na nákladní vlaky z Opavy do
Ostravy (T478.31 80, 1 96, 1 97 a pravděpodobně i další).
S domácími brej lovci pak pokrývali osobní a částečně i
nákladní dopravu na trati z Opavy do Olomouce,
nákladní dopravu z Krnova přes Mikulovice až do
Jeseníku a některé osobní i nákladní výkony z Opavy do
Ostravy (v případě osobních vlaků až do areálu NHKG).

Tři pohledy na olomoucké hlavní nádraží, kde patřili krnovští
"brejlovci" k běžnému koloritu.

nahoře: T478.3399, 16. ledna 1989
uprostřed: T478.3389 připojená na přívod páry pro vytápění
soupravy, 24. února 1988
dole: T478.3375, 28. března 1987

foto 3x Jan Novotný
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nahoře:
T478.3315 se soupravou nákladního
vlaku v Opavě východ, 14. září 1985.
foto Ivo Raab

uprostřed a dole:
Proměna T478.3317 mezi zářím 1987 
prostřední foto, PLD Ostrava báňská
dráha  a lednem 1989  spodní foto v
Olomouci, kdy nosila červenožlutý
bleskový nátěr. Neméně zajímavý je i
před ní stojící motorový vůz 820.114.
Jeho jediným výkonem býval
zaměstnanecký vlak  tzv. Zeppelin. V
5 hodin ráno vyjel z depa k frýdlantskému
nástupišti, nejčastěji kolej 805, a odtud
rozvezl zaměstnance po stanici.
Vystřídané potom opět dovezl k
frýdlanstkému nástupišti a odjel na
odstavení do depa.
foto 2x Jan Novotný
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Opava východ. Železniční
stanice kde se v provozu
pravidelně potkávali
ostravští a krnovští
brejlovci . Svou typologií
se v rámci provozních
ramen, na kterých se
vyskytovaly severomorav
ské či slezské lokomotivy
řady T478.3, jednalo o
unikátní úvraťovou stanici
(mimo Opavu musel vlak
jedoucí z Ostravy do
Jeseníku vykonat úvrať
ještě v Krnově a Gluchola
zech, zde to však bylo
vynuceno trasováním
vlaku). Jako připomínku
na známé pohledy z této
stanice poslouží 6
fotografií Jaromíra
Hinčicy z 80. let.

nahoře:
T478.3176 přijíždí s
mostovým jeřábem do
Opavy východ 4. července
1983.

uprostřed:
V opačném směru byla
29. července 1985
zvěčněna odjíždějící
T478.3362 honosící se již
novou verzí unifikovaného
nátěru.

dole:
Rovnou dva krnovští
obrýlení železní "oři" se
setkali 5. prosince 1982
před nádražní budovou v
Opavě východ. Byli jimi
T478.3317 a T478.3399.

foto 3x Jaromír Hinčica
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nahoře:
Opět "brejlovec"
připravený v čele
nákladního vlaku.
Tentokráte T478.3383.

uprostřed:
SS Opava patřila až do
1. ledna 1995 patřila pod
Lokomotivní depo
Ostrava. Domácími stroji
tak v Opavě byly právě
ostravské stroje. Jedním z
opavských brejlovců byl
T478.3287. Na snímku je
zachycen v červnu 1983.

dole:
Dalším strojem sloužícím
v SS Opava byl i
T478.3196. Po páté koleji
projížděl kolem soupravy
vlaku 3440, z jejíhož čela
právě odstoupil.
4. července 1983

foto 3x Jaromír Hinčica
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Ještě pouze hláskou (v roce 1992 proběhla rekonstrukce na stanici) OpavaKomárov projíždí nákladní vlak směřující do Ostravy v
čele s T478.3376. foto Jaromír Hinčica

O několik desítek metrů dále projíždí přes zaústění vlečky areálu n. p. Galena (areál v pravé části snímku) osobní vlak s T478.3177.
foto Jaromír Hinčica
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nahoře:
T478.3241 odjíždí z
Opavy východ v
80. letech.

foto Jaromír Hinčica

dole:
T478.3375 zbrojí vodu
pro parní generátor v
žst. Opava východ.

foto Jaromír Hinčica
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nahoře: Turnus T80, šestidenní turnus z roku 1985 na výkony mezi Olomoucí a OstravouPorubou
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nahoře: Turnus T81, třídenní turnus v roce 1985 na výkony mezi OstravouPorubou (a NHKG) a Bruntálem

dole: T478.3383, Olomouc hlavní nádraží, 7. června 1987 foto Libor Hrubý
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nahoře:
T478.3389 na nedatovaném snímku někdy z
osmdesátých let.
foto Robert Kubica

uprostřed:
Čtyřdenní turnusová skupina T83 pro nákladní vlaky
mezi Krnovem a Olomoucí v roce 1985  průměrný
denní proběh vozidla 167 km

dole:
Jednodenní turnusová skupina T82 pro nákladní vlaky
mezi Krnovem a Jeseníkem, resp. Mikulovicemi v roce
1985  průměrný denní proběh vozidla 210 km
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nahoře: T478.3260 v Krnově v 80. letech foto Robert Kubica

dole: Dnes už neuvěřitelné setkání v rotundě krnovského depa v roce 1978. Zprava T679.1446, T478.3178, T435.0014, M152.0001 a
T679.1188 sbírka Pavel Matěj
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Jak bylo psáno výše, první
ostravská „honda“ T478.311 8 se
zabydlela přímo v lokomotivním
depu Ostrava. Rozšíři la tak
skupinu čtyřnápravových traťových
lokomotiv tvořenou zatím jen
zástupci řad T478.1 a T478.2. Do
Ostravy bylo z výroby dodáno 7
strojů T478.1 : 020 (dodána v září
1 967), 048 (prosinec 1 967), 049,
052, 065(všechny tři do Ostravy
přišly v l istopadu 1 967), 1 08 (v
l istopadu 1 968) a 11 9 (prosinec
1 968), přičemž osmý stroj,
T478.11 05, přibyl v dubnu 1 974 z
Brna (avšak pouze na měsíc a
27.5.1 974 se vráti l zpět do Brna).

LD Ostrava

dole:
Opavská T478.3288 odjíždí 10. dubna 1988
z Valašského Meziříčí.
foto Jan Novotný

uprostřed:
Frýdecká T478.3289 přijíždí 6. srpna 1987
do Ostravy hlavního nádraží.
foto Ivo Raab

nahoře:
Na spočítání dochovaných barevných
fotek nešťastné T478.3196 by stačily prsty
na jedné ruce. Na nedatovaném snímku
přijíždí do Paskova s osobním vlakem do
Ostravy podle všech indícií právě
T478.3196 v podobě v jaké byla později
účastnicí nehody v Háji ve Slezsku.
foto Robert Kubica
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Podobně jako ve Valašském Meziříčí i v
Ostravě znamenaly dodávky nových
strojů řady T478.3 odchod mnohdy
zánovních lokomotiv řady T478.1.
Alespoň série fotografií z 80. let, kdy se v
Opavě vyskytovaly již jen "berty" vedené
ve stavu olomouckého depa.

nahoře:
T478.1066 připravená u perónu Opavy
východ.

uprostřed:
Exostravská T478.1049 zachycena v
obvodu žst. Opava východ.

dole:
Taktéž původně ostravská T478.1020
zvěčněna na blíže neurčitém místě.

foto 3x Jaromír Hinčica
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Celkem bylo do LD Ostrava dodáno
také 7 strojů T478.2: T478.2033, 034,
035 (všechny tři v září 1 969),
T478.2036, 037 (obě v říjnu téhož
roku), T478.2068 a 077 (v červenci
resp. září 1 970). Lokomotivy
T478.2033-037 sloužily v Krnově,
zatímco zbývající dvě se zabydlely ve
SS Frýdek-Místek.
V dubnu 1 974 odešly z Krnova do
Frýdku-Místku T478.2035 a 036.
Zároveň byly zbylé krnovské kusy
předány do Jihlavy.

Zpátky k „brej lovcům“.
Ačkoli měla u dodávek nových loko-
motiv zpočátku přednost služebna v
Krnově, dostalo se částečně i na mate-
řské depo. V listopadu 1 974 tak (spo-
lečně s krnovskými T478.31 92-1 94) do
Ostravy dorazily T478.31 95-1 97. Když
na konci téhož roku přišla, tentokráte
kompletně přímo do Ostravy, další
čtyřčlenná skupina nových „hond“
(T478.3211 -21 4), znamenalo to konec
řady T478.1 v Ostravě. Už na začátku
prosince 1 974 odešly T478.1 020, 1 08
a 11 9 do Olomouce (1 08) a Přerova

nahoře:
Ostravská T478.3274 odjíždí z OstravyPoruby
s osobním vlakem do Opavy východ, jenž je
tvořen soupravou osmidveřových vozů.
Cedule na čele lokomotivy pomohla s
časovým určením snímku do roku 1985.

dole:
T478.3196 v Opavě východ přistavená v čele
nákladního vlaku.

foto 2x Jaromír Hinčica
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vpravo dva dole:
Dva a půl roku od sebe dělilo dva na první
pohled podobné případy neschopnosti
ostravských T478.3. V případě T478.3118 je
příčina objasněna rovnou v zápisu. U
T478.3259 vysvětlení chybí, avšak podle
pamětníků zde za neschopnost nemohla
nepozornost lokomotivní čety, ale
konstrukční vada, kdy nainstalované
potrubí sání bylo kratší a tudíž nedokázalo
nasát naftu, která se v nádrži ještě
nacházela.

uprostřed:
T478.3400 na ostravském hlavním nádraží
objíždí soupravu osobního vlaku před
dalším výkonem, 4. prosince 1988
foto Pavel Matěj

nahoře:
Krátká pauza k prohození pár slov se naskytla strojvedoucím T478.3274 a
pravděpodobně T478.3195 během křižování ve Frýdlantu nad Ostravicí 2. října 1987.
foto Jan Novotný

(020, 11 9), následované na
začátku následujícího roku stroj i
T478.1 049, 052 a 065 do Přerova,
respektive Olomouce (Šumperku).
Poslední ostravská „berta“
T478.1 048 odešla 23. dubna 1 975
do Přerova. Když byly v druhé
polovině roku 1 975 dodány i stroje
T478.3258, 274 a 286-289 byl stav
„brej lovců“ v LD Ostrava téměř
naplněn. Na podzim 1 975 tak
odešly T478.2 z frýdeckomístecké
strojové stanice, kde byly nahra-
zeny nově příchozími T478.3, do
Šumperka. Tím úplně posledním z
výroby dodaným „brejlovcem“,
který zamíři l do ostravského depa,
se v září 1 977 stal T478.3400.

Ani v případě LD Ostrava to však
nebyly všechny stroje, jež tímto
depem v tomto období prošly. První
příchozím „brej lovcem“ byl krnov-
ský T478.31 80, který později
sloužil jako záložní za ostravské
turnusové stroje na rameni do
Opavy, přičemž se pod vedením
nejen krnovských čet objevoval i v
čele nákladních vlaků mezi Opa-
vou a Ostravou. Mimo výše zmí-
něné T478.3286 a T478.321 3 se
počet ostravských brejlovců sníži l i
v květnu 1 983, kdy byla do LD
Přerov předána T478.321 4, která
se však už zpátky nevráti la a byla
předána dále do LD Tábor, a dále o
T478.31 95 s T478.3211 , které spo-
lečně odešly do LD Valašské
Meziříčí. V červnu 1 987 došlo k
dalšímu snížení početního stavu,
kdy byla po nehodě v Háji ve Slez-
sku zrušena T478.31 96 (viz popis
nehody v kapitole věnované této
lokomotivě). V prosinci 1 987 došlo
k lehké korekci, když byla na dva
roky z Valašského Meziříčí předá-
na „honda“ 11 9.
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Třídenní oběh T01 z června 1985 pro T478.3 LD Ostrava dislokované přímo v Ostravě.
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nahoře:
T02 pro doplňkové páteční (1
stroj) a nedělní (2 stroje)
výkony T478.3 LD Ostrava mezi
Ostravou a Frýdlantem nad
Ostravicí resp. Ostravicí

uprostřed:
T478.3212 u Pržna 31. května
1988
foto Ivo Raab

dole:
V květnu 1984 se fotografům
číhajícím na 475.1142 na hranic
kém zhlaví Valašského Meziříčí
před objetivy objevila i ostrav
ská T478.3180 přivážející osobní
vlak z Ostravy.
foto Robert Kubica

Turnusovými stroj i v Opavě byly
T478.31 97, 258 a 288. Ve Frýdku-
Místku místní "berty" vystřídaly
zpočátku nasazované "hondy"
T478.321 2, 21 3 a 21 4, které se ve
Frýdku vyskytovaly hlavně do roku
1 977, kdy dorazila "funglovka"
T478.3400 a spolu s ní se tam
začaly vyskytovat T 478.311 8 a 289.
Všechny tři j iž jako frýdecké stroje.

Vzhledem k blízkosti obou SS a LD
Ostrava je však diskutabilní striktní
rozdělení na opavské, frýdecké a
ostravské stroje. Ze zápisků strojve-
doucích SS FM se dal zj istit výskyt i
T478.31 95, 1 96, 1 97, 258 i j iných.
Opavské stroje zajišťovaly osobní
dopravu mezi Opavou a Ostravou
(včetně obsluhy osobního nádraží v
areálu NHKG) s víkendovým zájez-

dem až do Kojetína. Frýdecké „hon-
dy“ bývaly společně s ostravskými
nasazovány na osobní vlaky z
Ostravy do Veřovic, Frenštátu pod
Radhoštěm, Frýdlantu nad Ostravicí
a Ostravice a na některé nákladní
vlaky na tomtéž rameni. Obecně se
však ostravská „honda“ mohla
objevit kdekoli v oblasti působnosti
LD Ostrava a taky se tak dělo. Ať už

Tím se počet ostravských
brejlovců k lednu 1 988
uzavřel na 11 strojích. Pod
LD Ostrava patři ly dvě
podřízené služebny (kromě
PLD Krnov, jež je popsáno
zvlášť) – SS Opava a SS
Frýdek-Místek.
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Třídenní oběh T50 z června 1985 pro T478.3 LD Ostrava VS Opava. Na rozdíl od ryze ostravských strojů se opavští "brejlovci"
pravidelně vyskytovali až v Kroměříží.
Chybějící turnusy frýdeckých lokomotiv T478.3 najdete v následující kapitole (jsou z roku 1991).
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nahoře a dole: Malá připomínka podoby stanice Paskov z počátku osmdesátých let minulého století. Na horním záběru, pořízeném z
koleje mířící k předávkovému kolejišti Celpaku (v současnosti Biocelu Paskov), míří frýdecká "čtyřstovka" směrem do Beskyd. Na
spodním záběru je zvěčněna T478.3274 vyrážející s osobním vlakem ku Vratimovu. Obě místa se změnila na přelomu 80. a 90. let při
rekonstrukci železniční stanice Paskov.
foto 2x Robert Kubica
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Typický obrázek z Kunčic pod Ondřejníkem, kde se překrývaly vozební ramena strojů všech tří služeben lokomotivního depa Ostrava
(Ostrava, Opava a FrýdekMístek) a lokomotivního depa Valašské Meziříčí. Na snímku Roberta Kubicy z osmdesátých let je
zachycena pravděpodobně T478.3213 ještě ve stavu depa Ostrava. foto Robert Kubica

Jeden z opavských strojů  T478.3288  projíždí na konci osmdesátých let Mořkovem. foto Robert Kubica
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to bylo s nákladními vlaky na
předávková kolej iště průmyslových
podniků či vleček (vlečka dolu Paskov,
Ostrava-Bartovice, atp.) nebo jako
náhrada či výpomoc za jiné turnusové
stroje. Na konci 70. let patři lo mezi
zajímavé výkony nasazení ostravských
„brej lovců“ na osobní vlak tvořený
soupravou „dřeváků“ z Opavy přes
Havířov do Českého Těšína, odkud pak
tato souprava pokračovala do Frýdku-
Místku. Dřeváky s "hondou" na trať
mezi Českým Těšínem a Frýdkem-
Místkem vyjely naposledy v dubnu
1 981 se strojem T478.31 97.

nahoře:
Další opavský stroj  tentokráte T478.3258  s
osobním vlakem Os 3901 8.listopadu 1987 v
Bystřici pod Hostýnem.
foto Jan Novotný

vpravo:
T478.3400 sjíždí z Kunčic pod
Ondřejníkem do Frýdlantu nad
Ostravicí. Právě projíždí kolem hlásky
Nyklovice a za několik okamžiků začne
brzdit do zastávky Čeladná.
foto Robert Kubica

dole:
Na trati z Ostravy do Veřovic bývaly k
vidění různé soupravy osobních vlaků.
Ať už to byly namíchané soupravy
různých čtyřnápravových vozů nebo
dvojitá souprava pater Bpjo doplněná
o služební dvounápravový vůz, po
odchodu valašských bert byl v čele
vždy některý z místních brejlovců.
Na pohled nejmajestátnější bývala
souprava dvou patrových jednotek,
podobná jako na snímku Mariana
Štěrby u Frenštátu pod Radhoštěm. V
nejaktivnějším období těchto souprav
na trati do Beskyd jezdily celkem čtyři.
Neklameli odlesk na rámu, v čele
vlaku stanula některá z T478.3 z
vyšších inventárních čísel.
Vynechámeli stroje s různými
barevnými doplňky a stroje opavské,
zbývají T478.3274, 287 a 400.
foto Marian Štěrba
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LD Valašské Meziříčí

Jako poslední se obrýlených
lokomotiv dočkalo depo ve městě
ležícím na soutoku Rožnovské a
Vsetínské Bečvy. Oproti Ostravě
(zde částečně) či Krnovu se však
už jednalo o druhý krok v
plnohodnotném nasazování traťo-
vých motorových lokomotiv. Tím
prvním krokem byly opět známé
„berty“. Depo Valmez z výroby

obdrželo celkem 1 2 strojů řady
T478.1 (1 41 -1 44 v únoru 1 969,
1 49-1 52 v březnu 1 969 a 1 80-1 83 v
listopadu 1 970). V první polovině
roku 1 973 byly navíc doplněny o 4
exbrněnské lokomotivy řady
T478.2: 01 5, 031 , 038 a 066.
„Berty“ vybavené parním gene-
rátorem ovládly osobní dopravu
mezi Kojetínem a Ostravou namísto

valašskomeziříčských „papoušků“,
zatímco nákladní „berty“ byly
nasazeny na nákladní vlaky mezi
Valašským Meziříčím a Kojetínem.
Zpětný pohled do pohybů strojů
řady T478.3 v LD Valašské Meziříčí
je zkomplikován díky provázanosti
s LD Přerov. Proto nezbývá než
strohé údaje statistiky obohatit o
poznámky pamětníků. Stroje (062 a

nahoře:
"Střídání" mezi lokomotivami řad T478.1 a T478.3 ve Valašském Meziříčí trvalo 6 let. V tomto období byl pořízen i snímek T478.3159 s
neznámou bertou z roku 1984 před halou meziříčského depa. foto Jan Novotný
dole vlevo a vpravo:
Ačkoli článek pojednává hlavně o "kulatých okýnkách", neodolal jsem možnosti získat dvě fotky "bert" z období, kdy se obě řady ve
Valašském Meziříčí potkávaly. Na snímku vlevo je zachycena T478.1183 ve Frenštátě pod Radhoštěm a na pravém T478.1178 v
HodslavicíchHostašovicích. Oba snímky byly pořízeny 14. září 1984. foto 2x Ladislav Kroul
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nahoře:
První "trojka" ve Valašském Meziříčí 
T478.3214 v březnu 1984.

uprostřed vlevo:
T478.3141 a střídání strojvedoucích ve
stanici Holešov v roce 1983.

uprostřed vpravo:
T478.3158 v Hulíně v lednu 1984.

dole:
Opět Hulín, tentokráte s "čerstvě"
valašskomeziříčskou T478.3160 v čele
Os 3108, 10. září 1985.
foto 4x Jan Novotný
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nahoře:
Pouhých pět let sloužila ve
Valašském Meziříčí T478.3141.
14. září 1984 ji fotoaparát v
rukou Ládi Kroula zastihl ve
Veřovicích.

uprostřed:
Nejen T478.3141 byla k vidění
ten den (14. září 1984) ve
Veřovicích. Osobní vlak
opačným směrem  do Ostravy
 vezla valašskomeziříčská
T478.3211.
foto 2x Ladislav Kroul

dole:
Dnes již věc nevídaná. S
nákladním vlakem mezi
Frenštátem pod Radhoštěm a
Veřovicemi projíždí postrková
T478.3097.
foto Marian Štěrba

snad i 042), jež byly oficiálně ve stavu
LD Valašské Meziříčí, občas údajně
dál jezdily v Přerově. Z tohoto
pohledu je diskutabilní, zda byl někdy
fyzicky ve Valašském Meziříčí i první
a jediný trojkový „brej lovec“ přímo z
výroby předaný do LD Valašské
Meziříčí. Tím byl v dubnu 1 977 stroj
T478.3361 , jenž hned v květnu 1 977
odešel do LD Přerov, kde ho však
brzy čekal tragický osud (viz kapitola
o T478.3361 ). Otazník visí i nad
dalším nyní j iž do stavu LD Valašské
Meziříčí „trvale“ předaným strojem
T478.3062. Ten byl veden ve stavu
depa od září 1 979, nadále však měl
být nasazován v Přerově. Fyzicky se
měl do Valašského Meziříčí přesunout
až při druhém předání do Valašského
Meziříčí (i dle statistik) v roce 1 985.
I tak T478.3062 zůstává jedno
prvenství – jeho „oficiálním“ předáním
bylo zahájeno období 34 let nepřetrži-
tého dislokování obrýlených lokomotiv
v depu pod Beskydy.
Naopak po nějakou dobu se měl ve
Valašském Meziříčí vyskytnout brej lo-
vec, jenž byl zatím oficiálně veden ve
stavu LD Přerov. Měl j im být stroj
T478.321 4 a krátce po návratu do
Přerova byl předán do Tábora. Další
lokomotivy – nyní j iž s fyzickým i
"papírovým" přesunem - na sebe
nedaly dlouho čekat.
Když začaly na konci roku 1 978
dodávky nových „čtverek“ T478.4
ovlivni lo to i situaci j iných lokomo-
tivních řad. Lokomotivní depo Brno-
dolní obdrželo během roku 1 979
celkem 1 2 lokomotiv (T478.4021 -026
a 041 -046) doplněných dalšími šesti
(061 -063 a 074-076) na začátku roku
1 980. Dohromady 1 8 nových doda-
ných lokomotiv ovl ivni lo rozsah
výkonů řady T478.3 a tak byly
přebytečné stroje předávány do jiných
dep.
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Vzpomínka na T478.3062...
nahoře:
Zvláštní nátěr, kterým se honosilo více valašskomeziříčských
"brejlovců"(062, 097, 119, 195), dostala v roce 1986 i
T478.3062. Na snímku z 1. dubna 1986 je zachycena ve svém
domovském depu.

uprostřed vlevo:
A o tři dny později již včetně znaku BSP mezi okny na bočnici.
foto 2x Jan Novotný

uprostřed vpravo:
Tentokráte v barvě u Kunčic pod Ondřejníkem.
foto Robert Kubica

dole:
V posledním nátěru, který T478.3062 nesla, stála 6. srpna 1987
v Ostravě hlavním nádraží.
foto Ivo Raab
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nahoře:
V osmdesátých letech ve Valašském Meziříčí
sloužily relativně krátce tři stroje. Prvním byl
T478.3141 (5/1980  6/1985), druhým T478.3241
(7/1980  5/1983) a posledním, jenž zde vydržel
celých 8 let byl T478.3275 (7/1980  4/1988).
Právě poslední dva jmenované stroje byly
jednoho dne v roce 1983 zvěčněny před halou
místního depa.
foto Jan Novotný

uprostřed:
Na První svátek vánoční roku 1986 vezla
T478.3043 osobní vlak Os 3109. Na snímku
odjíždí z Holešova.
foto Jan Novotný

dole:
V zářezu trati u Frenštátu pod Radhoštěm
projížděla T478.3099.
foto Marian Štěrba

Jedním z dep, kam byli „lehce ojetí“
brněnští „brej lovci“ předáni, se tak v
roce 1 980 stalo i Valašské Meziříčí.
Zde to zpočátku naráželo na nechuť
místních strojvedoucích zvyklých na
„své berty“. Během šesti měsíců, od
února 1 980 do konce července téhož
roku, přišlo do Valmezu celkem osm
původně brněnských „brej lovců“ – 11 9,
1 21 , 1 41 , 1 58, 1 59, 1 62, 241 a 275.
Jej ich příchod se okamžitě odrazil v
situaci lokomotiv řady T478.1 a
T478.2. Hned v únoru 1 980 odešly
T478.201 5 a T478.2031 do Olomouce.
V květnu 1 980 odešla T478.11 82 do
Jihlavy následovaná o dva měsíce
později i strojem T478.11 50. Společně
s ní opusti ly valašskomeziříčské depo i
další dvě „berty“ – T478.11 80 a
T478.11 81 obě do Veselí nad Mo-
ravou. Následující tři roky tak společně
sloužil i „brej lovci“ se zbylými „bertami“
pod jednou střechou.
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vlevo:
Na nedatovaném snímku
odjíždí pravděpodobně
T478.3160 z Paskova.
foto Robert Kubica

uprostřed:
Zřejmě už pouze nevratná
historie: T478.3099 v čele
sedmivozového osobního
vlaku odjíždí z Frenštátu pod
Radhoštěm směrem k
Veřovicím.
foto Ladislav Hrbáč

dole:
Pravděpodobně T478.3159
byla v osmdesátých letech
zvěčněna na osobním vlaku
mířícím do Frenštátu pod
Radhoštěm.
foto Ladislav Hrbáč

„Berty“ T478.2038, T478.2066 a
T478.11 82 odešly na konci roku
1 982 (2038 a 11 82) a v únoru
1 983(2066) do Šumperka. V květ-
nu 1 983 bylo zahájeno další kolo
přesunů. Z Ostravy do Valašského
Meziříčí přešly T478.31 95 a
T478.3211 , zatímco T478.3241 se
přes krátkou službu v Přerově
dostala do Krnova. Opačným smě-
rem stejnou cestou ve zhruba
stejné době zamíři la T478.31 60.
Po příchodu „trojek“ následoval
odchod troj ice „bert“ T478.11 42,
1 43 a 1 51 v červnu 1 983 do
Jihlavy. Ke konci roku 1 984 byla
T478.11 52 předána do Českých
Budějovic.
V květnu 1 985 přišla z Brna
T478.3240 a spusti la tím další
vlnu příchodů a odchodů. V létě
1 985 následovala T478.31 41 před
necelým rokem předanou „bertu“
do Českých Budějovic a "berta"
T478.11 41 byla předaná do
Šumperka.
V roce 1 985 se konal další
„výprodej“. Tentokráte přerovských
strojů uvolněných postupnou
elektrizací Ferdinandky. Depo
Valmez se tak v srpnu 1 985 stalo
novým domovem pro T478.3097 a
099, přičemž počet expřerovských
strojů na začátku roku 1 986
rozšíři ly ještě T478.3042 a 043.
Provoz valašskomeziříčských
„bert“ se stal historií odchodem
posledních dvou zbývajících strojů
– T478.11 83 v květnu 1 986 do
Olomouce a T478.11 44 v srpnu
opět do Šumperka. Na konci roku
1 987 odešel do Ostravy
T478.311 9 a v dubnu 1 988
T478.3275 do Přerova. Tím byl
stav lokomotiv v depu Valmez pro
rok 1 988 uzavřen.
Tak jak byl postupný příchod
místních „brej lovců“ komplikovaný
a postupný, tak jednoduché bylo
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nahoře a naproti nahoře:
Osmidenní turnusová skupina T01 lokomotivního depa
Valašské Meziříčí pro stroje T478.3 z června 1985.

vpravo:
Doplňková turnusová skupina T02 pro pátek a neděli pro
vlaky ROH..



41

PROVOZ Speciál 2018

www.lokomotivy.net

dole:
Dříve běžný obrázek ze stanice Valašské Meziříčí.. U druhého nástupiště stojí osobní vlak, který je tvořen klasickou soupravou a v
čele je jeden z místních brejlovců  zde T478.3195. 14. září 1984
foto Ladislav Kroul
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Kunčice pod Ondřejníkem...
nahoře vlevo:
Po léta běžná rutina křižujících
se "klasik" vzala za své
rekonstrukcí v roce 2015, kdy
byla stanice změněna k
nepoznání, zredukovalo se
kolejiště, vybudovala nová
nástupiště a podchod. Foto z
roku 1991. Za zmínku stojí
typické "pouliční" lampy.
foto Petr Zgut

nahoře vpravo:
Pouze jednou (v neděli dvakrát)
za den při křižování přijížděl vlak
od Frenštátu pod Radhoštěm na
druhou kolej. Na snímku je
zachycena postrková
lokomotiva T478.3212 osobního
vlaku Os 3185 z Veřovic do
OpavyVýchod. V Kunčicích pod
Ondřejníkem vyčkával na
křižování s MSp 1196 (Frýdek
Místek  Brno). Psal se rok 1988.
foto Petr Zgut

uprostřed:
Křižování v barvě. Fotograf
zmáčkl spoušť z okna osobního
vlaku odjíždějícího z první
staniční koleje do Frýdlantu,
zatímco na vedlejší druhé kolejí
čeká T478.3119 na ukončení
výstupu a nástupu cestujících a
následný odjezd do Frenštátu
pod Radhoštěm. Za zmínku stojí
na snímku zvěčněná později
zrušená manipulační kolej a její
zaústění do druhé staniční
koleje.
foto Robert Kubica

dole:
Pohled na jiný postrkový stroj,
tentokráte T478.3162 při
průjezdu přes Kunčice pod
Ondřejníkem jeden "slavný
májový den" (jak praví tabulka
na lokomotivě) let osmdesátých.
Zde jsou dobře patrné původní
tři dopravní koleje a vzadu čtvrtá
manipulační kolej. Po
rekonstrukci v roce 2015 zde
zůstaly pouze dvě dopravní
koleje a krátká kusá manipulační
kolej.
foto Ladislav Hrbáč
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naopak jej ich provozní nasazení.
Podobně jako jej ich předchůdkyně,
se kterými se první valašsko-
meziříčští „brej lovci“ ještě běžně
potkávali ve službě, bylo jej ich
prioritou vozební rameno z Ostravy
do Kojetína. Taktéž místo „bert“
ovládly nákladní dopravu z
Valašského Meziříčí směrem na
Hulín a Kojetín. O tom, kde všude
se mohl valmezský „brej lovec“
vyskytnou svědčí nehoda 753.062,
která se stala mezi Nemšovou a
Horným Srním v roce 1 990 (je
popsána v následující kapitole). Od

roku 1 985 po příchodu bývalých
přerovských strojů docházelo
občas ke kratšímu, či delšímu
poskytnutí valašskomeziříčského
stroje do LD Přerov. Nejčastěj i mezi
Přerovem a Valašským Meziříčím
cykloval T478.3042, ale nevyhnulo
se to ani j iným expřerovským
strojům (3043, 3062, 3097 a 3099).
Zajímavým pondělním výkonem byl
od grafikonu 1 987/1 988 posilový
rychlík „Moravan“ z Bylnice do
Prahy. Právě v úseku z Bylnice do
Valašského Meziříčí ho vozíval
„brej lovec“ LD Valašské Meziříčí. V

opačném směru (Praha – Trenčín)
jezdil spoj v pátek přes Brno, tudíž
bez asistence valašských strojů.

nahoře:
Valašská stálice T478.3121
přiváží osobní vlak do
Frenštátu pod Radhoštěm. V
době pořízení snímku již nebyla
vybavenazimním šípovým
pluhem.
foto Ladislav Hrbáč

vlevo:
Zde naopak ještě zimním
pluhem vybavena T478.3121
mohutně vytápí soupravu
osobního vlaku Os 3107 ve
Frenštátu pod Radhoštěm a
čeká na vypravení směr
Kunčice pod Ondřejníkem. 4.
ledna 1987.
foto Jan Novotný
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Na závěr ještě dva snímky, jak jinak než s pozadím haly depa ve Valašském Meziříčí foto 2x Jan Novotný
nahoře:
Setkání sestřiček T478.3159 a T478.3160 vyhřívajících se v podzimním slunci. 9. září 1986
dole:
Valašskomeziříčské depo mělo až do doby odstavení 750.259 na přelomu let 2010/2011 vždy alespoň jeden stroj vybavený šípovým
pluhem. V zimě 1986/1987 jej nosila T478.3240, která s ním byla zvěčněna 18. února 1987.
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Taková byla situace těchto tří dep v době, kdy z lokomotiv začaly mizet staré štítky a na dveře se dočasně
patronovalo nové označení. Symbolicky to předznamenávalo změny budoucí nejen ve strukturách dep a provozu,
ale i technické. Fakticky se však nyní z řady T478.3 nově stala řada 753. Pro hodně mužů, jež v kabinách
místních „hond“ zažil i jej ich začátky to však stále byly např. třicetjednadevatenáctka nebo třicetjednaosmnáctka.

nahoře:
T478.3097 před Frenštátem pod
Radhoštěm.
foto Marian Štěrba

dole:
T478.3162 právě minula
předvěst do Frenštátu pod
Radhoštěm při příjezdu z
Veřovic.
foto Ladislav Hrbáč




