PROVOZ V ČR

Lelním sluncem prozářenou hanáckou krajinou poblížobce Polkovice (trat'ový úsek Uhřičice - Lobodice) projiždí29. června 2016,,buchar" 742.334
s ranním Vlečkovlim vlakem čitajícim29 sypáků pro štěrkopísek do skašova,
Fato Michal Boček

Necelých ,1,1 kilometrů dlouhá lokální dráha z Kojetina do Tovačova je známá lím, že
na ni je zastavena pravidelná osobni doprava. Také je známá, nebo alespoň byla, i velmi silnou nákladní dopravou, díky které řadu

let patřila k nejvýdělečnějšímtratím na Moravě. PráVě exirémnívytíženítrati nákladní dopravou v osmdesátých letech a zároveň jeji
nevhodné směrování Vzhledem k potřebám
osobni dopřavy byly hlavnimi argumenty pro

Vozy dumpcar §e na trati nikdy nevyskytovaly pravidelně, ale občas je využívalipřédevšim privátní dopravci. Na snímku je zachycena nakládka těchto vozů štěrkopískem pod starou násypkou na skašoVě. Na konci vlaku je lokomotiva 740.6,í8 dopravce oKD-D dne ,l5. června 2005.
Foto Rostislav kolmačka

B

zastavéní pravidelné osobní dopravy, ke kte"
rému došlo k 30. květnu 1981.
Po tomto datu žila trať ,,pouze" Z nákladní dopravy, která čitala denně něko ik párů ucelených
Vlaků
které už od padesátých let odvá'sypáků",
žely štěrkopisky těžené V lokalitě skašovskýchjezer Ty z třikilometrové Vlečky štěrkoven přechá
zely na trat' směr Kojetin na dnes již nefunkční
odbočce, později hlásce Skašov, umístěnétěsně před zastáVkou s nákladištěm Lobodice (při
pohledu od Iavačova). Za dob Vrcholíciho par
ního provozu byly tyto Vlaky doménou 'štokrů"
řady 556-0, které následně Vystřídaly mohutné
,,sergeje" T 679,1, oběma zm]ňovaným řadám
na postrcích k Vrcholovému bodu trati nad Uhřičicemi pomáhali ,,malí hektoři" (řada T 435,0)
a pozdějipak ] ,,Ve cihektoři" (řadaT45B,])z nedalekého LD Přerov,
Vytiženost koncového, necelé tři kilometry
d ouhého úseku trati z Lobod c do Tovačova za
jišťovaly až do
dpvadpsálýcl- el manipL^orce
lačníVlaky, které svážely nemalé množstvi Vozových Zásilek, Ty pocházely předeVšín,] z tovačovskéhozáVodu Prefa (V devadesátých letech
přejmenovaného na ToPoS), kteni,se zabýVal
a dodnes zabýVá Výrobou betonových prefablikátů, Do první poloviny devadesátých Jet jezdily manjpulačni Vlaky dvakrát až třikrát denně
a mimo stanici Tovačov a nákladjšiě v Lobodicích obsluhovaly také Vlečku Dopravnich staveb
(dnes SKANsKA), napojenou na Vlečku skašoVských štěrkoven, Za dob parního provozu, ze
jména V obdobi řepné karnpaně, se příležitost
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ně obsluhovaLo nák adiště u zastáVky Uhřičice,
kde by a jedna odbočná kusá kole] Tato zastáV-

ka ináklad ště Však V roce 1967 zanikly,

V čeech manlpulačních a smíšenýchVakú
se V pos edních |etech parniho provozu střída]]
,,štokři' 556,0 s řadou 434,2, které následně Vy
střídaly prVní přerovské molorové lokornotivy řad
a I 435.a, pozděj pak břeclavští,,pie stici' T 466,0 Ze stro]oVé stanice Kroměříž,
Polit]cké a hospodářské změny po listopadu
1989 Se samozřejmé odraz y i V železničnídopravě a nevyhnuly se ani tovačovské trati, Po
stupně začalo ubýVat Vozových zásilek i ucele-

I 444,0

ných Vakú se štěrkopískem. V první po ovině
devadesátých let se kompletně obměn park
na trat] použiVaných lokomot V, kdy ,,sergeje"
řady 781 nahradily na Vacích se štěrkopiskem
úda]ně ekonomičtě]ší tro]lce okomot V řady 742
opět Z depa Přerov (obvykle jezdily dVě V čele
a jedna na poskkU. každá obsazená StrojvedoU
cím; délky Vlakú se nadále pohybova y mezi 25
a 30 Výsypným Vozy) a na Mn Vlacích se místo
břeclavské řady 735 zača y V roce 1992 objevo
Vat taktéžstroje 742, ty ovšen,] Lrž spadaly pod
LD Valašskéí\,4ez]řičí, Po zahájení elektrického
provozu na h avni trati z Brna do Přerova V roce
l995 p-ev,/d y Vo./bu 5lér.oplskJ Va'ass.o-eziřičské742, od ktenich Vlaky směřUjící zpravidla
do Polanky nad odrou V Kojetíně přebirali ostrav
ští, šestikoláci' řad 181 a 182
objem produkce přepravované po ko ejích
Však nadále rok od rokl] klesa, V druhé polo
Vině devadesátých let se téměř přestalo Vy-

,,Čmelákům" patřila vozba štěrkopisku v tetech 1996 až 20oo. Dne 6. řúna í996 projížděl bývalou
zastávkou Uhřičice obéc s prázdným vlakem Pv 94278 pro štěrkopisek stroj 771,004,
Folo Tomaš Kašpařik

uživat náklad šiě V Lobodicích S jednou ma
nipuační kolejí a V roce 2005 se po něko ka-

Lelp .go1l dpíl1lllV'lě l,/aV,ela VlA.hoVa VrdToVačoV, Ještě předtím osiřela
ijeho remiza, ktelá býVala doínovern lokomotiv
r 212.1598 (dnes 703,558), T 211,0545 (dnes
701.599) a dřive ješlě jednoho Zástupce stej
né řady, jehož čislo se prozatim nepodař]lo z] stit, Manipulačni Vlaky Vedené tehdy turnusoVě ,,bíei|ovci', řad 750 a /\A Už ý l? době /d] ž
dě y do Tova,'ova poL./e ně(ol:(íát do n-ě( cP,
Dnp B, p|o1il.é 2006 byla l1.ol ierd ooplavrl
slUžba Ve stan]ci ToVačoV, čimžnejenže os řela
dosUd Ve miZachovalá StaničníbUdova, a e byla
také zrušena ]edna ze tří zde]ších prúběžných
§Lal 'in c5 ho eji Vi5lo LoVaiovst e1-o Vypía\ři_
ho od té doby řidi celou trať Výpravči Ze stanice Kojetín, nadáe Však dle předpisu D2 (dnes

ta ToPosL]

SŽDC D1).
lnsolvenci anistních uhelných skladů V roce
2010 skončila ! posední příležitostná nák|adní
dop,ava nd lonuoven J-el l lrati oo lovačovd
nad kteíým se tak začal Vznášet pomys]ný Da
mokluv meč, Posledni VUz s uhlín,] (který nedostalodesiatelz Polska nikdyZap acen) doToVa-

po téměř dvě desétilétívšedni obrázek na ko_

jetinském nádraží- ostravský,,šestikolák"
182.070 převzal od motorových lokomotiv

náklad štěrkopísku, aby ho náslédně pod troleji odvezl až do jeho cilové stanice V Polan,
cé nad odlou. snímek je z 23. června 2000.
Fato Rastis]av Ka]mačka

Těžká mřačna nad tovačovským nádražim
doprovázi7, července 2010 lokomotivu 742.062

při smutečním aktu, kdy přistavu.ie na vy,
kládkovou kolej v Tovačově historicky po"

sledni vůz uhli. za jeho náklad nedostal odesílatel v Polsku nikdy zaplaceno.

Foto Rastislav kolmačka
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V říjnu 2009 se uskutečnilo několik zkušébníchpřeprav štěrkopísku v relaci skašov - Brno-Maloměřice. Dvě z těchto přeprav obstařala blněnská dvojice strojů 750.103 + 750.277, jak dokazuje snimek pořizený mezi Lobodicemi a Uhřičicemi 22. října 2009, Bohužel dalši přepravy pro nadějného nového zákazníka v Brně se už neuskutečnilý raritou tak zůstalo i použiti vozů dumpcar na vlaku zajišťovanémČD cargo.
Foto Tomáš Kašpařík

čova přivezla dne 7, července 2010 lokomotiva
742,062. Úplně poslednízásilkou toho roku Však
byl uzavřený Vůz s nákladem rolí kartonového
papíru, který si mezi sebou poslali autor článku

s kolegou Michalem Bočkem z Kroměřížskédráhy (za přispění dalšlch příznivců lokálky), aby
si na přelomu GvD 2010 a 2011 Vyzkoušeli, jak
bude příležitostná nákladni doprava mocifungo-

vat iV příštíchletech, GVD 2010 byl totiž posledním, kdy byla V sešitovém a nákre§ném jízdním
řádu uvedena trasa pro manipulačni, resp, Vlečkový Vlak. Akce byla pojata spiše ]ako ,,fotojízda", na klProL dokonce napadl sníh, což ne'lí ra
střední Moravějev úplně běžný. Azatímco ložený
Vjz z Kojelina do ToVačoVa piivez,a '0, prosin-

ce 2010lokomoliva l42.'3/. /pél ho l3, plosin
ce 2010, tedy již V novém GVD, odvezla s ad-hoc
přidělenou trasou toho času V okoli působícílokomotiva 749-251, Bylo to pro všechny zúčast
něné Vítanépřekvapení, Vždyt'počet výskytů
řady 749 na tovačovskétrati lze spočítat na prstech ]edné ruký
obě obiemné role papíru samozřejmě u tova,
čovskéhokolegy V garáži poněkud zabíraly mís[o, a tah se 31, května 201í Vydaly ,/ lovačov
ského nádražíjinou ,Zetkou" zpět k jejich majiteli
do Kojelína, oba běhy Zásilky se ,]dály V íáŤci
jednoho dne, odvezla ji lokomotiva 742.251. Šlo
o prozatím posledni Vozovou zásilku odeslanou

priŤo,/ lovačovskéhonádíaží,ZdánliVě,ece

Lokomotivy 740.758 a 740.763 dopravcé lDs odjíždi ,l2. lisiopadu 2007 z Kojétínado Lobodic pío
náklad řepy cukrovky, se ktéFým séještě téhoždne Vydaji na cestu do Hrušovan nad Jevišovkou.
F oto Rostí sl av kol m a čka

lo

sistická akce několika zúčastněných členůKroměřížskédráhy Však měla Ve skutečnosti hlubšípointu - šlo o posledni Zoufalý pokus, jak do
stat do statistiky z Tovačova přepravených zási
lek nenulové číslo,Bylo to navíc už V době, kdy
dopravce ČD Cargo Vyhlásil na tovačovském
nákladišti zákaz nakádky (ZAN), který případné dalši přepravy z ToVačoVa ještě vice komplikoval, Vyhlídky trati totiž V uvedené době, kdy
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sŽDC chystala dalši redUkce počtu provozova-

nýLh llaIi V Če§ké lepLbllce, neoyly VUbec íůžo
Vé, A to i přesto, že se V nedáVné době uskutečni,o V nahlad.li dopravě několik akLl, klere poIVldlly, že díáha do ToVačoVa má jÉšlěpláVo 1a
eXistencl a že cD Ca.go nemus býtjedinýn dopravcem, ktery' trať VyužíVá. Pomineme-li několik týdnů kvající přepravy trub pro nový plynovod
u Lobodic, které V roce 2003 způsobily krátkou
renesanci jinak uŽ jen Vzácně jezdícíchN/n vlaků, nebo občasnépřepraw kartonu V'zetkách"

mezi Lobodicerni a opavou, tak šlo především
o přeplavy cUkJovky, hlelý-ni líal' ožila V ,7aVěru roku 2007,

Centrem nakládky řepy směřující do cukrovaHrušovanech nad Jevišovkou se tehdy sta]o už jen minimálně VyužíVanénákladiště v Lobodicích disponUjící prostornou betonovou plorU V

chou hned Vedle manipulačni koleje, Řepa se
zde ložila v pracovních dnech od 11, do 2,1, listopadu 2007, Přepravu souprav složených Většinou ž rumunských a polských vozŮ Eas zajišťoValy střidavě čtyři lokomotivy dopravce lDs řazené Ve dvojicích, Šoo lokomotivy 740.518 +
740.a69 a 74a.75B + 740,763, samotná cukro
Vá řepa se do Lobodic svážela z okolních poli
kamiony, odkud po Vyloženi na skládku putoVala do přistavených vozů za pornoci kolového
nakladače. Za jeden den se stihla naložit Vždy
jedna dvacetivozová souprava, která ihned po
ukončenínakládky putovala do Hrušovan k vyložení,Tímto způsobem tak bylo z Lobodic odvezeno devět souprav, Podobná akce se měla na
stejném místě uskutečnit iV dalších]etech a Lobodice se V náVrzich mist pro nakládku objevuji iv poslední době, prozatím ale k dalši nakládce suroviny, díky které Vlastně celá tovačovská
dráha půVodně Vznikla, nedošlo, Poslední akcí,

Ačkolise ve vozbě štěíkopískuna,,tovačovce" vystřídalo už několik íůzných,,velkých" |oko-

motivnich řad, stejně se štěrkopisky vždy nakonec Vrátily řadě 742 - někdy ve třojicích, jindy
ve dvoiicích nebo jako nyní sólo. Dne 31. ěervence 2009 odvážela prázdnou soupravu sypákú
z Kojetina dvojice 742,141 a742,'l79,
Foto Rosti sl av ko l m a čka

která by neměla chybět Ve VýčtU příležitostných
přeprav, byla přeprava bagru naloženéhona plo,
šinovém Voze, kteni ZToVačoVa v rámcijízdy pro
štěrkopísek na skašov odVezla dVojice lokomoI1ý 742.189 a 742.329 dne 12, iistopadu 2009,
Že ani ustálená příležitostná osobní doprava
V počtu kolem 50 spojů ročně zajištbvaná od

roku 2007 občanským sdružením Kroměřížská
dráha nezaručí tratijistotu dalšíexistence, dokázalo správní řízení na úplnézastaveni drážní dopíavy do lovaaova, klere sŽDC zal-ajia V průběhu roku 2011, Jednírn z hlavních argumentů
protitomuto už V principu nesmyslnérnu opatření
(Vždyť co by se ušetřilo uzavřenim ani ne trikilometrového úseku trati Vyžadujícíhojén minimální údržbu?)byLo odvolání německého stavebniho gigantu GoLDBEcK, kteryi shodou okolností píáVě V roce 20,11 zakoupi tovačovský záVod
ToPos, Napojeni záVodu na železničnísíťtotiž
bylo jedním z hlavních důvodů, proč si GOLDBEcK zvolil ke koupi práVě tovačovský podnik,

ostravská ,,čtyřka" 754.079 se ,l9. dubna 2006
zhostila odvozu prVního štěrkopiskem loženého vlaku v roce 2006. Na snimku práVě konec
Vlaku v úlovni bývalé hlásky skašov najiždí
z vlečky na tratbvou kolei, zatímco lokomotiva už vjela do zastávky Lobodice s dnes už
Vyloučenou nakládkovou koleji.
Fota Rostislav kolmačka

sklizené obilí a vysoký plevel podél trati symbolizuji srpen na lovačovskétíati. oslravská
lokomotiva 751.089 se s časně rannim vlakem
Vleč 8í090 blíži9.srpna 2006 k Lobodicim.
Foto Tomáš Kašpařík
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Že si i pro tovačovskou trat'zcela atypická řada 749 zaslouží svůj zápis do pomyslné kroniky dráhy, dokazuje snimek stroje 749.251, kter,ý dne
13. prosince 2010 prováži kolem bývalé stanični bUdovy zastávky Lobodice prázdný Vůz od zásilky roli papiru, kterou si mezi sebou poslali členoVé spolku Kroměřížská dráha.
Fota A,4icha| Boček

Už předtín,], V roce 2010, si ale Vlečku ToPo
Su společně pronajali členovéKlubu přátel koiejových Vozide Brno (KPKV) a Kroměřížskédráhy (KlVD), aby zde ro|,]la býl deponovála Vo,7l
dla Určená především pro nostalgické jízdy na

střední Moravě, kromě několika osobnich vozů
řad Bix a Be šlo také o motorovot]
'karkulku"

í 444.1516.

púVodně pocháZejici ze železáleí|
Kíá oVě DVořF a po,/a(oLpel iKPKV VyUživa
nou m mo jiné na dnes už zaniklé ,,slalé dfáze"
mezi Přibyslavi a sázavou U Žd'áru, NoVým do
movem ,,karkl]]ky" se §tala zmiňovaná (deset let
opuštěná) remiza ToPoSu, Už od počátku pobytu lokomotivy na Vlečce se počitalo s tim, že
V

pokud by doš o k obnoveni nakládky Ve Zde]šim
záVodě, moh a by T 444,1516 VykonáVat obS]U
hu vlečky, Čekáni na tento okamžik Však kva
lo rěkol k dalšich lol, (dy se okomoliva ze §vp
reínizy dostáVa a obvykle jen ]ednou ročně, aby
se,,provětrala" jako zá|ožni vazid|o při pravide]ných řijnových jiZdách zvláštnich osobnich Vlakú KMD a KPKV na VýloV Hradeckého rybníka.
Až v loce 2014 svitlo tovačovské 'karkulce"
světé|ko naděje, když se začalo Vážně n,]lt]V t
o prvnich přepravách finální produkce GOLDBl C^L V pooobé p,eldbr,lovarycn dlcJ pro,/akaznika se ŠVédsku.Z podaných nabídek na Za
jištění posunů a přeprav Však Vyšel Vitězně do
pravce ČD cargo, a tak
dá e čekala
'karkulka"
na svou příležitost V přitr.í remízy, Pro úp nost
dodejme, že V,ámci telo prv-r 1aliddky po ViLe
než desel|e[ od LtorčAri p'ep.av l^otové prodL\( e /dvodu by'o po kole i( h / ToVdčoVd V /áři
a říjnu 2014 postupně odVezeno 32 plošinových
VoZú betonových dílcú,
Další nak ádka V býValé tovačovskéPrefě na
sebe "]ecL,]ala čekal dloL',]é dva roky, Až V,'eíVenc 2016 se po důkladnějši opravě kole] ště

Po čtyřletéodmlce se 4. srpna 2013 mimořádně opět objevil v čele vlaku se štěrkopiskem
,,brejlovec", a sice brněnský stroj 750.275 (na snímku V Lobodicich). Vzhledem k tomu, že jsou
na obsluhu skašova nasazovány lokomotivy z Brna, nelze ido budoucna Vyloučit náhradu

v podobě některého z tamních ,,brejlovců" řady 750.

l2

Fato Tomáš Kašpařík

Večky začalo V ToVačoVě znoVu ožit na p ošinoVé Vozy, které opět putova y do ŠVédska,Tech
nologie přeprav byla podobná jako před dVěma
ety příslavbu iodvoz Vozů provádělo ČD car
gojednoU z brněnských okomotiv řady 742 (ob,
čas nahrazenou řadou 731 PJ ostrava) po skupinach obvy. e atyi dž pé(i Vo-L ly se / lovdioVa odváže y do P;erov. kde 5é rd-ledlě spojo
Valy do Uceleného VlakU směr ŠVédSko,

oplol lol,L 20l1 Viak byly oňc(e

p:epla-

objemně.]ší ložio se nepřetrž tě po
oobu lrl mÁsicj a do1|o laké na |olizi p'"p-av
Vy Výrazně
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V roce 2003 vozil štěíkopískypravidelně něktený z ,,brejlovcú" 750.í19 nebo 75o,28g, Díuhý z nich ěeká ve štěrkovnách skašov na souhlas
k

jízdě do Kojetína 29. dubna 2003.

Fato Rastislav kolmačka
s jednou z četných Výluk na trati Z Přerova do
Brna, Ve dnech 11, až 18, října byl mimo provoz
úsek trati č, 300 mezi Nezamyslicemi a Přero-

vem, Díky ,,nemožnosti" obslt]hV tovačovské tra
ti Ze strany ČD caígo byla dohodnuta spolupráce s KPKV Brno V podobě Využitízde deponoVdné lokomotivy T 444,15'6 p.o zaj'šlěni posJ
nU, Dp1

pied./ačálken Výlu<y piedzásobilo ČD

tých kolejí. Pro pový]ukovou porci ,12 ložených
Vozů si z Přerova přijela lokornotiva 742,139,
Přepravy pro GoLDBECK Usta]y V pátek 21, řijna, je však Veimi pravděpodobné, že se další
podobné akce budou V přištích letech opakovat a vše nasvědčuje tomu, že s narústajici tendFnLl ,/da se pii nicl, opět alespoi v omezené

miře'blýskne" i tovačovská'karkulka", to ukáže čas, Zm rěna VýporoL T 444,'516 při posJnu s nákladními Vozy a|e neby]a jejírn posledním

loňským Využitím V provozu, ba práVě naopak!
o Vikendu 21, a 22. íijna 2a16 pořádala KN/D
Ve spolupráci s KPKV své t,ad č1 podzilf,fi .í/
dy zvláštních Vlakú na VýloV Hradeckého rybní-

cargo nákladiště ToVačoV VoZy tak, aby moh-

la nakládka plynule pokračovat ipo dobu VýlU
ky, celkem bylo do ToVačoVa navezeno 12 Vozů
Res, z nichž pětice byla přistavena přimo na
Vlečku pod mostove jeřaay a zbyýa.rci ýozy /ú
staly odsiaveny na manipulačni koleji V jinak už
řadu let opuštěnétovačovské stan]ci,
PrVní Výměna ložených vozů za práZdné se
uskutečnila Ve středu 12_ října, dalši pak Ve
dnech 14, a 17, října, obsluha začínalaVždy koJem sedmé hodiny ranní, kdy,,karku]ka" opustila
sVé stánív rerníZe a zamířila k nakládkovým kolejim pod mostové jeřáby, odtud po VyposunoVání ložených Vozů odjela do stanice (Vlečka se
na trat'od Kojetina napojuje asi 250 m pred nádražim V ToVačoVě), kde byly Vozy na 2, staniční
koleji odstaveny a zajištěny, Z kusé manipulační kole]e si pak ]okomotiva dobrala porcl prázdných Vozů, se kterými se Vrátila Zpět na V ečku.
ještě V dopo
Do remíZy se
'karkulka" navracela
ledních hodinách, zajímavéjšísjtuace Však nas(dld V pdte"
ii'la, kdv se kvŮll chyone naloženémuVozU Ze středy posun značně zkom
plikoval a p,otáh, Da] Všdk V,,nlÁ,lou[ 7ajimavé

'7

situaci, kdy se'karkuika" při posunu ocitla až
V kllomel!u 10,865, ll, na saŤe^l konci lovačov
§ké t.atě V n stech, kde jakéko' ko|ejove Voz'dlo nebylo ,ž nékoik let, oo sliedy 1o, ,ijnd se
Volba o,o Gol DBFCK ravratila zpěI óo /a]e

dráha 2l20l7

- Přerov a obnovení nakládky v závodě GoLDBECK se v říjnu 2016 nakíátko vrátil do jinak opuštěnéstanice Tovačov čilý ,,nákladni" ruch a koleje se zaplnily vozy.
Dne 14. října 2016 se zhostila posunu v Tovačově domácí vlečková ,,karkulka" T 444.í516 spol_
ku KPKV Brno.
Díky V!ýluce trati Brno

Fato Michal Boček

l3

PROVOZ V CR

Kvůli nedostatku provoznich strojů řady 742 už několikrát došlo i k jejich vysiřídání ještě slabši Iokomotivou řady 73'1. První výskyt této řady
v podobě prototypového stroje 731.002 Vystihuje snímek Vlaku Vleč 81095 pořízený mezi Lobodicemi a Uhřičicemi 19, června 2013.
Fato Tonáš Kašpařík
ka (o příležitostné osobní dopravě na trati přlneseme lo,7sáh|elŠl polednán; V něklplem,, přiŠ

tích číselletošniho ročníkučasopisu Dráha),
Pro Vedení zvláštních osobních Vlakú pořadatelé počítalipřednostně s Využitim nedávno po
delší odstáVce opětovně zprovozněného FAURa

LDH 125-038 ajen na menšíčástspojů měla být
VyLŽ la ,,kdíhLlkd', ,/ dUVodU poíUchy nd ně1l
či rumunské lokomotivy, která Výrazně omezovala jeji provozní rychlost, však nakonec dňivou
Vělšllu spolu V cel-m Víkendu odvo/la pláVě
r 444.1516 a nutno říci, že bez Výraznějšich

potíží.Na opačnén,]konci čtyřVozovésoupravy
,,hUrvinků" byl sice mimo jiné j pro případ nouze
zařazen motorový Vůz N,4 131,1454 spolku KMD,
ten se ale po Větš]nu jizd jen nečjnně Vozi ,
Za období ZmíněnéVýpomoci V nákladní do
pravě a jeji dvoudenní h]avni role V čele zvláštních osobních Vlaků najezdila,,karkulka" asj 200
kllo-nPllÚ, Uol lF na Ulyi,celileloU, plóýo/né U)
dosti opotřebenou,,babičku" úctyhodný Výkon,

Na /dvěr pojednál o ná(ladri dop,avě

1a

,,tovačovce" se ještě na okamžik Vratrne k Vozbě
ucelených Vlaků se štěrkopískem. Jejich počet
V posledních desetiletích Značně kolisá, Jak Už
bylo UVedeno, V dFVadesátýcl, lelech objem ořeprav postupně klesal, až v roce 2002 dosáhl svého min|,'la, kdy bylo,/e s\asovd odve/e1o len
několik jednotlivých Vlaků, navíc (V historii trati poprvé) V režii privátnich dopravců - obvykle
Slezskomoravské dráhy, V etech 1997 až zaoo
V aky ČD tahaly opět še§tinápravové okomotivy,
obvykle ,,čmeláci" 771.004 a 771.032 spadajici
lehdy pod depo VesPli nod l\,4o,aVoJ ošelřoval i
zpočátku V Kroměříži a posléze V otrokovicích,

V dalších letech začalo spojú opět

přibýVat

a majoritním dopravcem zústaly ČD, přiležitos!

ně sekundované da šim dopravcern oKD,D, poz,
ději AWT, ktený na sVé vlaky vystavoval obvyk-

Po dlouhých letech spánku ožila začátkem roku 20,12 vlečka někdejšich Dopravních staveb (později SKANSKA, dnes závod Ks Prefa, s. ř, o,) na skašově. z koridorových prací sem začaly být

naváženy výziskové kolejnice urěené k deponii. Jednu z těchto přeprav které se zhostil stroj
zachylil sniínek na odbočeni vlečky šiěrkoven u bývalé hlásky skašov 9. února 2012.
Foto Michal Boček

742,'137,

l4

le okomotivy řady 740 a vozy íypu dumpcar, Po
krátkém intermezzu iady 742 ČD se na trati od
podzimu 2001 zabydlely dalši stroje, a to ,,brej|ovci" 75a a754 z DRv Va]ašské Meziřiči, V roce
2003 dokorce načas doplŤované posledn noravskou provozni,,trojkou", lokomotivou 753,192.
Díky dostavbě středomoravských úsekůdálnice
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PROVOZ V ČR

Dne 24, srpna 2016 přestavuje ,,buchar" 742.139 trojici ložených vozů z

GoLDBEcKu do nákladiště ToVačoV.
Boček

Fota
^,4ichal

D1 Vzrostly přepravy štěrkopisku V letech 2005
a 2a06 až na dýa, resp, tři páry Vlakú po 29 Vozech denně, a dokonce se po mnoha letech opětovně jezdilo i o Víkendech, od roku 2005 se
V roli náhrad Za ,,brejovce" začaly příležitostně
objevoval itehdy noVě r. oslravslo piedi.pono
Vané
řady 751, tL]rnusované a]e na trati ni,
'berty"
kdy nebyly,

Púsobení ,,Ve kých mašin" na tovačovskéka
ll skončilo V -oce 2007 V §oLV S osti s piprava_
mi na Vznik společnosti ČD car9o, kdy Všechny
tehdy provozni severomoravské stroje řad 750
a 754 zůsía|y u ČD, od té doby se Vozba štěr,
kopískůV historii trati už palřeli vláíi|a řadě 742,
které náleží dodnes, ačkoli V posledních letech
pro slabý odbyt štěrkopískupřepravy opět stagnují, Z důVodu údajného nedostatku lokomollV ČD Cargo navic V soLčasnosti zaj štUje p|P
pravu loženéhoVlaku ze štěrkoven do Kojetína
pouze jediná lokomotiva, která obvykle 29Vo/ovy V|aK oovažl kvuli r'plomilovérrL §loupán,
u Uhřičic natřikrát. Jezdi se Vždy V pracovni dny
(V uplynulém roce obvykle V pondělí, Ve středu
a V pátek) od jara do podzimu,

Rostislav Kolmačka,
spolupráce Tomáš Kašpařík a Michal Boček

V době pořizení snimku už definitivně poslední provozni ,,brejlovec" řady 753 na Moravě, stroj
753.192, odýážíz Kojetína třicítku prázdných sypáků pro štěrkovny skašov za časnéhorána
dne 11. srpna 2003.
Foto Rastislav kalmačka

Přehled na trati naložených vozů v posledních letech
Počty ložených vozú V roce
štěrk Lobodice - polanká
sKANsKA Lobodice (skašoV)
GOLDBECK TOVaČOV
žst. Tovačov (vozové zásilky)
celkem
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2011

20,12

3 26a

2013

2o,14

653

2146

í 595

1

2o15

0

16

9

0

12

0

0

0

32

0

0

0

1

3 162

3 2a4

20í6
52a
0
,I30

0

0

0

2178

1 607

65B

r5

