
232

PROVOZ Speciál 2018

www.lokomotivy.net

V obou depech, Olomouci i Valašském Meziříčí přežily lokomotivy řady 750 i příchod nového tisíciletí. V případě Olomouce to však
byla už pouze labutí píseň těchto strojů a i ty valašskomeziříčské čekalo zemětřesení v podobě příchodu hradeckých a
chomutovských "čtverek".

nahoře: 750.214 odjíždí z Opavy východ.

dole: 750.218 za Frýdlantem nad Ostravicí.

2x foto Vít Blahovec
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5 "Čtyřky" vstupují na scénu (20002004)

V novém tisíci letí zůstaly v Krnově
po odchodu 750.250 poslední dva
„nulkoví brej lovci“ – 750.257 a
750.288. Ti byl i nasazováni spo-
lečně s krnovskými „bertami“. Na
krnovsku dál pokračoval útlum
souprav tažených klasickou sou-
pravou. Jediná trať, kde toto zatím
neplati lo, byla ta mezi Opavou a

Ostravou. Na začátku roku 2002,
přesněji mezi 8. a 1 0. lednem, byla
do Olomouce z důvodu vysokého
správkového stavu zapůjčena
plzeňská 750.236. V lednu 2002
byly všechny lokomotivy řady 749 z
PJ Krnov předislokovány přímo do
DKV Olomouc. Poslední dva
„brej lovci“ sice oficiálně zůstal i v PJ

Krnov, ale reálně se vyskytovali v
různých koutech olomouckého
„panství“, na záskocích za tur-
nusové „berty“, motorové vozy
nebo při různých výlukách. Tím se
rozšíři l akční rádius působnosti
750.257 a 288, k nimž ještě do
Olomouce v březnu 2002 přibyl
750.21 4 z Brna. Například v únoru

DKV Olomouc

nahoře:

750.257 odjíždí 17. června
2001 s nákladním vlakem ze
Skrochovic.

foto Vít Blahovec

dole:

Staniční hodiny ukazovaly
krátce po čtvrt na deset,
když byl před nádražní
budovou žst Skrochovice
zvěčněn olomoucký 750.288,
17. června 2001.

foto Vít Blahovec
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Vjezdové návěstidlo žst. Štítina "salutuje" 17. května 2002 vjíždějící 750.214, jež se v březnu 2002 stala třetím brejlovcem DKV
Olomouc. foto Vít Blahovec

Pouhé 3 dny byla v Olomouci zapůjčena plzeňská 750.236. Na snímku z 9. ledna 2002 je zachycena v žst. Děhylov.
foto Petr Hinze
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2003 tak bylo možné
zastihnout 750.257 coby
záskok za turnusovou řadu
749 na vlacích přes
Ramzovou. To však už byla
jen labutí píseň zdejších
dvanáctiválců.
V lednu 2004 byla odstave-
na 750.288 v září následo-
vaná 750.21 4. Do roku 2005
tak vstupoval ve stavu
provozním pouze „poslední
mohykán“ 750.257.

nahoře:

Ještě jednou 750.236, tentokráte z
Jilešovic, nad kterými se pár
okamžiků po pořízení snímku nesl
dunivý zvuk do výkonu jdoucího
motoru K12V230DR. 9. ledna
2002.

foto Petr Hinze

uprostřed:

Manipulační vlak, vedený
krnovskými stroji 750.250 a
749.251, stoupá 28. 1. 2000 k
Bruntálu. Na postrku olomoucká
"berta" 751.144.

foto Leoš Tomančák

dole:

750.257 s osobním vlakem
tvořeným patrovou jednotkou
Bpjo projíždí kolem předvěsti
žst. OstravaTřebovice, 5. října
2000.

foto Vít Blahovec
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nahoře:

Ještě podepsat rozkaz a může se
jet. 750.257, OstravaSvinov,
7. června 2001.

foto Jiří Vlček

uprostřed:

750.288 odjel před několika
okamžiky z Háje ve Slezsku,
16. února 2001.

foto Vít Blahovec

dole:

750.214 vyčkává v rotundě
olomouckého depa na svůj další
výkon. 24. června 2003.

foto Rostislav Kolmačka
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DKV Valašské Meziříčí

Zatímco pro krnovské stroje bylo
toto období tím „kl idnějším“, ve
Valmezu se s novým rokem 2000
chystaly velké změny. S příchodem
GVD 2000/2001 bylo rovnou ve
dvou depech ukončeno turnusování
řady 754. Prvním byl Chomutov,
kde tyto stroje patři ly od dodání z
výroby ke koloritu nejen dvou-
kolejky vinoucí se podél údolí Ohře.
Druhým depem byl Hradec-Králové,
kde byly „čtyřky“ nasazovány od
dodání z výroby v dubnu 1 980. V

dubnu 2000 tak jako první do
Valašského Meziříčí dorazily nepro-
vozní stroje 754.086 a 048. Společ-
nost j im dělaly 753.1 92, 753.279 a
753.337. Po necelých pěti letech
tak navíc do Valašského Meziříčí
zavítaly opět lokomotivy řady 753.
Jej ich předání bylo uskutečněno z
důvodu plánovaného zavedení
odklonových nákladních vlaků při
rekonstrukci I I . tranzitního koridoru.
Nově příchozí 754.048 hned využi-
la služeb svého nového depa a

prošla zde vyvazovací opravou
(navíc jako první „čtyřka“). Do
provozu se vráti la v prosinci 2000.
Měsíc po prvních (neprovozních)
vlaštovkách přišel čas na předání i
provozních chomutovských strojů.
Do Valašského Meziříčí tak v
květnu 2000 přišly 754.039, 040,
047 a 064. Hradecké stroje se
připoj i ly na konci července 2000 a
to rovnou všech 6 strojů: 754.068,
077, 078, 079, 080 a 081 . Se
zahájením GVD 2000/2001 tak

nahoře:

S příchodem GVD 2001/2002
se na trati z Kojetína do
Ostravy začaly objevovat
dříve nevídané kombinace,
podobné jako té na snímku
pořízeném nedaleko zastáv
ky Čeladná, kdy v čele "dvo
jitých" pater stanula ještě
nedávno hradecká 754.078,
26. listopadu 2000.

foto Vít Blahovec

dole:

Ještě jednou olomoucká
750.257 jako náhrada za
motorový vůz, tentokráte
coby R881 mezi Valašským
Meziříčím a Brňovem 2. října
2004.

foto Vít Blahovec
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V paprscích vycházejícího slunce projíždí 750.218 s Os 3103 mezi Veřovicemi a Frenštátem pod Radhoštěm, 27. dubna 2000.
foto Michal Valošek

Během svého prvního pobytu na severu Moravy (po předání z Chomutova, před předáním do Plzně) přišla i 754.047 do styku s
jednotkami Bpjo. Se dvěma "na háku" přijíždí zrovna k zastávce Čeladná. foto Jan Hanzel
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začaly být ve Valašském Meziříčí
turnusovány stroje řady 754, zálo-
hované místní, zatím stále počet-
nou, floti lou lokomotiv řady 750.
Příl iv nových strojů se samozřejmě
projevil na provozu „nulek“. Ještě
před příchodem hradeckých strojů
tak Valašské Meziříčí v červnu
2000 opusti la troj ice 750.1 21 ,
750.1 60 a 750.1 62, která byla
předána do Trutnova. Po příchodu
hradeckých „čtyřek“ zamíři la nao-
pak do Hradce Králové dvojice
750.1 95 a 750.398. V roce 2001

odchody „brej lovců“ pokračovaly: v
květnu 750.31 2 do DKV Česká
Třebová PJ Letohrad a v červnu
2001 750.11 8 do Brna. Nejen
předáváním „brej lovců“ však byl
řešen jej ich nadbytečný počet v
DKV Valašské Meziříčí – v červnu
2000 byla odstavena 750.097 (její
motor byl o letních prázdninách
2000 zavázán do 750.31 2), v srpnu
2000 stroj 750.31 3 a v červnu 2001
následovala 750.1 80 po přeskoku
na hlavním generátoru. Skupinu
provozních „nulek“ tak na konci

roku 2001 tvoři ly: 750.042, 079,
11 9, 1 56, 21 8, 240, 289 a 293.
Doplňovaly je tři „trojky“ – 753.1 92,
279 a 337. V březnu 2002 se
zkorigoval počet "čtyřek", když do
Plzně odešla 754.048. Turnusová
potřeba postupně klesala a v
situaci, kdy byl počet „brej lovců“
více než dostatečný, nebyla situace
pro „nulky“ vůbec příznivá. Potvrdi-
lo to v srpnu 2002 odstavení
750.240 pro nadbytečnost. V roce
2003 se 750.1 56 stal osudným
zesílený blok motoru - v lednu 2003

nahoře:

750.240 projíždí traťovým
úsekem z OstravyKunčic do
OstravyVítkovic.

foto Jan Hanzel

dole:

Na točně valašskomeziříčské
ho depa zapózovala 750.289.
V pozadí před halou stojí
750.240, v otevřených vratech
750.121 a za zavřenými
dveřmi je schovaná 750.180.

foto Martin Škoda
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uprostřed:

754.078 přijíždí do Štítiny, kde
již s osobním vlakem vyčkává
749.107, 9 května 2001.

foto Vít Blahovec

nahoře:

Dnes již s pravidelným
vlakem neopakovatelný
záběr z 26. března 2000, kdy
se v žst. Ostravice setkala
750.289 a 810.532.

foto Michal Valošek

dole:

Záběr 754.064 na neelektrifiko
vané dvoukolejce může budit
dojem podkrušnohorské
magistrály, kde byla 754.064 tak
dlouho doma. Na konci července
2001 se však "šedesátčtyřka"
proháněla již na vzdálené Moravě
a na snímku je zvěčněna mezi
Ostravou střed a Ostravou
Kunčičkami.

foto Pavel Matěj
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odjela do Veselí nad Moravou jako
dárce motoru pro 754.066. Posled-
ním výkonem se ji stalo vykonání
zákonitých zkoušek nových stroj-
vedoucích ve PJ Veselí nad Mora-
vou. Ve stejném měsíci následoval
odchod 754.047 do Plzně, stejně
jako v případě 754.048. V červenci
2003 byla z provozu odstavena
750.289 (prasklá vložka válce),
která byla o rok později předána do
Brna (reálně v Brně nikdy nebyla,
předána byla rovnou do Nymbur-
ka), aby byl její motor použit pro

zprovoznění 754.022. Poslední
ztrátou roku 2003 byla 750.293. V
prosinci 2003 pod ní byla v Lískovci
u Frýdku podhozena výměna a
došlo k vyšinutí lokomotivy. Svou
silou ještě dojela do Valašského
Meziříčí, ale vícekrát už nevyjela.
Nebyly to však jen časy odchodů -
v říjnu 2003 naopak přišla z Veselí
nad Moravou 754.030. Na konci
března 2004, po odchodu 750.21 8
do Nymburka, zůstaly z „nulek“ ve
Valašském Meziříčí už jen 750.042,
079 a 11 9. Z „trojek“ zůstala pro-

vozní j iž pouze 753.1 92. 753.337
(už neprovozní) byla v dubnu
odtažena do Veselí nad Moravou,
kde byla demontována jedna z
kabin. V květnu 2004 přišly z Veselí
nad Moravou 754.031 a 754.009.
„Devítka“ si však na severu moc
dlouho nezajezdila a, jako pro
Valašské Meziříčí atypický stroj,
byla vyměněna za 754.065. V
červenci 2004 byla poslední
provozní trojka 753.1 92 předána do
Děčína. To už se ale blíži lo
zemětřesení, na nějž doplati lo

nahoře:

754.077 u Čeladné.

foto Petr Zgut

dole:

754.079 s Os 3116 u Čeladné
3. listopadu 2003.

foto Petr Zgut
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Od nástupiště OstravyVítkovic odjíždí osobní vlak s valašskou 754.081, 15. září 2000.
foto Vít Blahovec

Na jaře 2002 byl na 750.042 "opraven" nátěr, přičemž oprava spočívala v natření kabin šedou a části střechy světlejší zelenou. Na
jednom čele byla krátkou dobu ozdobena hvězdou. V této podobě ji fotoaparát zastihl odstavenou ve FrýdkuMístku 27. února 2002.

foto Vít Blahovec
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především DKV Valašské
Meziříčí.
Příchodem „čtverek“ došlo
k zajímavé situaci, kdy se
dříve elitní stroje najednou
ocitly v pro ně nezvyklém
postavení, kdy na někte-
rých výkonech s pro ně aty-
pickými jednotkami Btjo
tvoři ly osobní vlaky, jej ichž
nejdelší rameno sice mohlo
mít 1 30km (Ostrava-Koje-
tín), ale většina obratů ne-
zajížděla z Ostravy dále
než k mateřskému depa (tj .
cca 70km). Z pohledu pro-
vozu v té době docházelo k
postupnému omezování
klasických souprav a tím i
provozu velkých dieselů. S
příchodem GVD 2000/2001
byl na pouhý rok turnus
rozšířen o obrat ze Vsetína
do Opavy. V listopadu 2001
došlo k ukončení zajíždění
brněnských „brej lovců“ na
sever a valašskomeziříč-
ských do Brna, když se
začalo u všech vlaků do/z
Brna přepřahat v Kojetíně,
nebo případně Nezamys-
l icích. Pro tyto výkony byl v
PJ Kroměříž vytvořen tur-
nus 1 +1 den pro řadu 750 –
později j iž taktéž pro řadu
754. O víkendu (resp. v
pátek) vyrážely tyto stroje s
vlaky z Kojetína do Frýdku-
Místku nebo Ostravy s
návratem v neděli , resp. v

nahoře:

Několik týdnů po předání do
Valašského Meziříčí zastavila
754.040 s Os 3127 ve Veřovicích,
25. září 2000.

foto Zděnek Sýkora

uprostřed:

Skoro letecký záběr na 754.039 s
"patrákem" u Kunčic pod
Ondřejníkem, 15. června 2001.

foto Jiří Vlček

dole:

Opět Kunčice pod Ondřejníkem,
tentokráte blíže ke stanici, z níž
před několika okamžiky odjel
Os 3130 v čele se 754.039.

foto Petr Zgut
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pondělí ráno. Během týdne
pak bývaly nasazeny na
manipulační vlaky z Kromě-
říže do Kunovic-Loučky a
na skašovskou vlečku. V
GVD 2002/2003 skončilo
zajíždění osobních vlaků
tvořených klasickou sou-
pravou na trať z Valaš-
ského Meziříčí do Kojetína
a jedinými vlaky, které zde
byly vedeny velkou loko-
motivou byly právě spěšné
vlaky z a do Brna.
Počátkem stejného grafiko-
nu došlo k ukončení provo-
zu patrových jednotek Btjo,
které byly po řadu let
typickými právě na vlacích
pod Beskydy. Nadále po-
kračovalo omezování vel-
kých motorových lokomotiv
a tak v GVD 2003/2004
vystavovalo DKV Valašské

Tři "čtyřky" byly předány do
Valašského Meziříčí v
neprovozním stavu. Byly to
754.086, 754.068 a 754.048. Ty se
pak po předání podrobily
vyvazovací opravě. Ačkoli
kompletní obnovou laku prošla
jen jediná z nich, 754.068,
výrazně se změnil vzhled i
754.086, které byl při MVy
proveden nátěr rámu v šedé
barvě.

nahoře:

754.086 zachycena 15. dubna
2003 mezi Ostravou středem a
OstravouKunčičkami.

foto Vít Blahovec

dole:

Pouhé necelé dva roky sloužila
754.048 ve Valašském Meziříčí
(navíc se v tomto období
podrobila vyvazovací opravě). Ve
finále tak pod Beskydy jezdila
cca rok a čtvrt do svého předání
do Plzně. Při odjezdu ze zastávky
OstravaKunčičky byla zvěčněna
v červnu 2001.

foto Pavel Matěj

uprostřed:

"Ruda" 754.068 odjíždí 27. srpna
2002 z FrýdkuMístku již v novém
nátěru.

foto Vít Blahovec
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Společně se „čtyřkami“ zavítaly do Valašského
Meziříčí i tři „trojkové“ stroje, prioritně určeně pro
vozbu odklonových nákladních vlaků při výlukách
během rekonstrukce koridoru mezi Přerovem a
Ostravou. Osud tomu však chtěl a tak i tyto stroje
ještě stanuly v čele osobních vlaků a rychlíků (viz
kapitola 7 "Jedeme odklonem").

nahoře:

753.279 s pravděpodobně výlukovou soupravou v
Kojetíně 18. září 2001.

foto Rostislav Kolmačka

uprostřed a dole:

753.337 přivezla 26. srpna 2001 do Krnova vlak s
neschopným motorovým vozem řady 843 a zpátky se
vracela následující den, 27. srpna, na přípřeži
spěšného vlaku do Vsetína.

Na horním snímku je zachycena v Krnově, na dolním
snímku odjíždí z Frýdlantu nad Ostravicí.

foto 2x Vít Blahovec
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Meziříčí lokomotivy do
šestidenního turnusu a
dvou jednodenních turnusů
v PJ Kroměříž. Do mateř-
ského depa, se však místní
„brej lovci“ podíval i už pou-
ze na dvou obratech -
31 04/31 03 (resp. 31 75 o
víkendu) a 31 00/31 05
(resp. 391 7 o víkendu). O
víkendu přibyl jeden obrat
do Veřovic (31 64/31 05) a
dva na Ostravici (31 36/
31 39 a 31 40+311 22/31 45).
Zbylé výkony byly mezi
Ostravou a Frenštátem pod
Radhoštěm, případně Frýd-
lantem nad Ostravicí nebo
Frýdkem-Místkem. Jistým
zpestřením bylo nasazení
na dva páry Pn a Mn vlaků
mezi Ostravou a Lískov-
cem u Frýdku.

Ačkoli příchodem "čtyřek" nastal
téměř okamžitě útlum výkonů
pro "nulky", přičemž pro řadu z
nich to znamenalo odstavení a
zrušení, provoz se zatím bez
lokomotiv řady 750 úplně
neobešel a tak i nadále bývaly
některé stroje nepravidelně k
vidění.

nahoře:

Jednou z těch, která příchod
"čtyřek" nepřežila moc dlouho,
byla i 750.180 (odstavena v
červnu 2001 pro přeskok na HG).
Na snímku ze 14. srpna 2000
přijíždí do Kojetína.

foto Rostislav Kolmačka

uprostřed:

Naopak 750.042 byla až do října
2013 prozním strojem a společně
se 750.308 uzavírala kapitolu
provozu lokomotiv řady 750 na
severu Moravy a ve Slezsku.

Na snímku z 23. února 2003
projíždí v čele Sp 1644 úsekem
Hlinsko pod Hostýnem 
Dobrotice.

foto Tomáš Paška

dole:

Až do března 2004 vydržela ve
Valašském Meziříčí, ale pak
následovalo předání do
Nymburka, které se ji stalo
osudné, a krátce po předání byla
odstavena.

Řeč je o 750.218, která je na
snímku z 21. listopadu 2002
zdokumentována při odjezdu s
Os 3112 ze žst. Baška.

foto Petr Zgut



247

MAGAZÍN FOTOGALERIE LOKOMOTIVY.NET

provoz@lokomotivy.net

Lokomotivy sloužící přes týden v Kroměříži (a
přes víkend vyrážející v čele "brňáků na
Ostravsko") bývaly využity nejen na
manipulačních vlacích na trati 303, ale i na
dopravu štěrku mezi Skašovem a Kojetínem.

nahoře:

750.042 projíždí nedaleko Kojetína 14. července
2004.

foto Rostislav Kolmačka

uprostřed:

Mimo klasické "nulky" a "čtyřky" zasáhly do
vozby "Skašovů" i trojky. Tak jako 15. září 2003
kdy byla u Uhřičic zastižena 753.193.

foto Rostislav Kolmačka

dole:

750.119 u Kojetína 16. května 2003.

foto Rostislav Kolmačka
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750.289 se soupravou výsypných vozů na vlečce Skašov, 29. dubna 2003.

foto Rostislav Kolmačka

Snímek z 20. srpna 2003, na kterém 754.039 dělá postrk ložené soupravě štěrku při odjezdu z vlečky štěrkoven, dokumentuje
"čtyřkového brejlovce" na "skašovském" výkonu.

foto Rostislav Kolmačka



249

MAGAZÍN FOTOGALERIE LOKOMOTIVY.NET

provoz@lokomotivy.net

Několika vozy vytížený manipulační vlak Mn 81050 vezla nedaleko Hlinska pod Hostýnem 17. července 2003 lokomotiva 754.079.
foto Tomáš Paška

V čele stejného vlaku byla 14. listopadu 2003 "nulka" 750.293. Mezi Loukovem a Bystřicí pod Hostýnem tvořil zátěž vlaku pouze
"hytlák". foto Tomáš Paška
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S koncem "velkého" GVD
2001/2002 (byl v platnosti od
10. 6. 2001 do 14. 12. 2002) se
uzavřela i více než "pětatřiceti
letá" kapitola turnusového
nasazování patrových jednotek
na tratích vycházejících z
Ostravy (a společně s tím došlo i
k ukončení turnusového
nasazování patrových jednotek
u ČD vůbec).

nahoře:

Osobní vlak 3950 mezi
Rajnochovicemi a Osíčkem vezla
2. listopadu 2001 750.042.

foto Tomáš Paška

uprostřed:

Společnými silami zvládají
osobní vlak mezi Ostravicí a
Frýdlantem nad Ostravicí
valašská 754.081 a 749.243,
26. listopadu 2000.

foto Vít Blahovec

uprostřed:

750.289 objíždí 10. února 2001
soupravu Btjo v Kojetíně, aby s
ní později vyrazila ke Kroměříži.

foto Rostislav Kolmačka
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754.064 projíždí s Os 3112 pomalu podzimně barvící se krajinou, 30. září 2002.
foto Tomáš Paška

Klasickým neduhem souprav Btjo bývaly otevřené dveře i během jízdy, tedy něco dnes již téměř nemyslitelného. Nejinak tomu bylo i
v případě osobního vlaku vedeného 754.080 mezi Ostravicí zastávkou a Frýdlantem nad OstravicíNovou Dědinou s Lysou horou na
pozadí, 31. března 2001.

foto Vít Blahovec
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nahoře:

754.040 se ještě v původní
podobě blíží 15. října 2000 k
předvěsti vjezdového návěstidla
do Kunčic pod Ondřejníkem.

foto Vít Blahovec

uprostřed:

Na klasickém místě mezi
Frenštátem pod Radhoštěm a
Kunčicemi pod Ondřejníkem
projíždí 754.080, 15. října 2000.

foto Vít Blahovec

dole:

Krátce po dokončení vyvazovací
opravy se 754.048 setkala s ještě
původní 754.078 ve Veřovicích.
Kalendář ukazoval 25. ledna 2001
a "čtyřky" vezly vlaky Os 3103 a
Os 3127.

foto Zdeněk Sýkora




