
100 LET
LOKOMOTIVY

354.7152
1917–2017

Označení Stav Majitel

354.7152 provozní KHKD

Rok vý� roby Vý� robní číslo Vý� robce

1917 657 PČM

Váha prázdné lok. Délka Celkový rozvor

72,1 t 16 948 mm 13 846 mm

Charakteristika Max. rychlost Vý� kon

1‘ C 1‘ p2 80 km/h 925 kW

Zásoby vody Zásoby uhlí Tendr

16 m3 8,5 m3� 516.0297
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Celkem 380 lokomotiv řady 429 kkStB Gőlsdorfovi kon-
strukce bylo vyrobeno v rakouský� ch lokomotivkách ve
třech sériích v letech 1909-1917. První dvě série se sdru-
žený� m parním strojem, poslední série 197 lokomotiv
již s dvojčitý� m parním strojem a pístovými šoupátky.
V roce 1918 převzaly ČSD do svého parku 152 lokomo-
tiv všech tří sérií, které označily řadou 354.7. Od roku
1926 byly lokomotivy postupně rekonstruovány a sjed-
nocovány na dvojčité. Z osobní dopravy byly postupně
vyřazovány v průběhu šedesátý� ch let minulého století.

Letos společně oslavíme 100 let parní lokomotivy
354.7152. Lokomotivu vyrobila První českomoravská
továrna na stroje v Praze v roce 1917 pod vý�robním číslem
657. Rakouské státní dráhy lokomotivě přidělily ozna čení
429.1996, u ČSD byla později označena 354.7152. Z pra-
videlného provozu byla vyřazena po padesátileté službě
v květnu 1967. V září téhož roku byla předána Vlastivěd-
nému muzeu Nymburk. Právě tato lokomotiva byla hlav-
ní motivací pro založení KHKD v roce 1981.

V roce 1981 KHKD započal s aktivitami na záchranu
této unikátní lokomotivy a v roce 1987 dokončil kom-
pletaci a opravu lokomotivy do vystavovatelného sta-
vu. V roce 1990 se lokomotiva stává majetkem KHKD.
V letech 1993-1996 probíhá generální oprava v Brně
a Český� ch Velenicích. V březnu 1997 se stává druhou
provozuschopnou parní lokomotivou KHKD a tak už
dvacet let slouží v čele historicky�ch vlaků. Na světě se
dochovaly pouze tři lokomotivy této řady: Ol12-7 (429.195)
v Polsku, 35.233 (429.1971) v Rakousku a 354.7152
(429.1996) v Česku.

Popřejme tedy naší stoleté jubilantce a jejím opatrovní-
kům dostatek sil, nadšení a nezbytný� ch prostředků na
údržbu a provoz do dalších let.
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