
ZA RO ŠI \lES
o trati, která vede odnikud nikam

aneb vzpomínky na starou řeku
Před pětačtyřiceti lety začaly práce na stav- něco šlo však současně i do Kamýka a na Zrů- kračováním ilnice, byl ve správě silnic. Ty nás

bě přehrady Orlík. V roce 1963 vyšla kniha L. bek, kulatina šla i na tehdy se rozvíjející Jáchy- vyplácely a staraly se o opravu prámů, když
Haškové a B. Uhra "Sbohem, stará řeko". Byla movské doly Příbram jako dolovina, něco šlo bylo třeba."
jakousi apoteózou stavby socialismu, ale do- do Sublimy Březnice. V lesích pracovali hodně V září 1959 byla vyprojektována - ale sou-
dnes je v mnoha rodinách v Povltaví. Mnohá i slovenští dělníci - jenjá sám měl na těžbu pa- časně se stavěla a hned začala sloužit - že-
uvedená jména vorařů, dřevařů či jiných ře- desát lidí, další byli na přibližování, svozu, pá- lezniční trať pro dopravu materiálu pro stavbu
meslníků, bydlících na chudých samotách lení. Klest, kůra, všechno se muselo pečlivě přehrady (při tom existovala ovšem i rozsáhlá
strmých strání, nejsou dosud zapomenuta, i shrabat a- spálit, aby se nic nedostalo do vody, nákladní autodoprava). Trať vycházela z To-

stráň musela být čistá jako chovic, kde byla výtopna lokomotiv, měla
zahrádka, jen živé keře vlastní výhybku: Pečice - překladiště Lavičky,

._-- zůstaly. Vedoucím pily byl a končila na deponiích nad přehradou (dnes
tehdy Franta Birhanzl.' chatová kolonie nad Kostínkem). Volně ložený

"Lesy tu byly ponejvíc
jehličnaté, jen v údolích s
akátem, habrem či jinými
listnáči, dobré dřevo, ale na
skalách pokroucené borovi-
ce, skoro jako severské. Po
zatopení přehrady jsme pak
upravovali horní hranici
vody. Ještě pamatuju někte-
ré převozníky - Stědronský,
Pepík a Vasek - a jak se
jmenoval ten třetí? Pak Flu-
~ové,,, žďákovský Pavlí-
cek...

Albína Havránková,
Bohostice: "Přívoz ve Zlá-

• kovicích měl můj tchán, pak
manžel Stěpán, ten zemřel před několika lety ..
Pak švagrová, a já jsem jezdila v letech 1954 -
1957. Byl to největší přívoz na řece, protože
spojoval Orlické a Zbenické Zlákovice - byl na
hlavní silnici. Byl to jediný přívoz s lanem.
Menší prám přepravoval lidi, velký uvezl i
plně naloženou tatru. Obě lodi byly připoutány
kladkou na ocelovém laně, šťouchaly se sa-
mozřejmě bidlem."

"Jezdilo se obvykle každou hodinu, ale
jinak eodle potřeby. Sedláci s úrodou a potahy
vlastne nejezdili, hospodářství měl každý na
svém břehu. Jednou jsem ale převážela vojsko

Traťmezi Pečicemi a Zbenicemi
když už mnozí z nich nežijí. Zkusili jsme ales-
poň trochu zavzpomínat - a hlavně se dozvědět
něco o tom, co bylo v knize jen stručně uvede-
no: "Nahoru do lesů na levém břehu přijel po-
prvé nákladní vlak od Tochovic, naložený
štěrkem. Tři takové vlaky měly dojíždět každý
den." O polozapomenuté, dnes neužívané že-
lezniční trati Tochovice - řehrada Orlík.
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ledini tunel na trati - kdo ho má?

Jaroslav Sedláček, Cetyně: "Na stavbu
přehrady jsem nastoupil ve čtyřiapadesátém,
hned po vojně, a pracoval tam šest let. Zažil
jsem stavbu od základů po korunu. Pracovalo
ná tamasi sto tesařů. Dříví se bralo zprvu z
pily .ve Zďákově, pak byla vlastní pila na stav-
ně. Dříví se nejdřív plavilo vory, pak se zpra-
covávalo dřevo z okolních lesu, ze zátopové
oblasti."

Josef Nešvara, Kamenná: "Asi ve čtyři-
apadesátém, když pokračovalo bagrování zá-
kladů hráze, se vyměřovaly lesy v zátopové
oblasti. S těžbou jsme začínali v šestapadesá-
tém. Dřevo se nejdřív plavilo na přehradu vory,

Na vznik želemice dodnes upozariiuje jen
tahle tabulka
při cvičení - ti se divili, že převáží ženská! A
jednou, pamatuju, se převáželi i Rusové, vojá-
ci, mířili někam za Milevsko."

"Při větší vodě někdy museli odpichovat
dva, při opravdu velké vodě se nepřeváželo.
Ceny? Za osobu dvě koruny, za auto nebo něco
většího deset, dvanáct. Protože přívoz byl po-

Albína Havránková, Bohostice
cement se ukládal do ocelových sil - během
dopravy i v silech se musel čeřit, štěrk šel z va-
gonů do výsypek a na dopravní pasy v betono-
vých žlabech.

Železničnf trať byla dlouhá 16,3 km. Ná-
četník dráhy František Lehký už nežije ...

Nákladní vlaky jezdily nonstop - práce na
přehradě postupovaly velice rychle, nesměly se
zastavit. (Mimochodem, na téhle trati se natá-
čel film Zbraně pro Prahu, herec, představujícf
Sokola, měl sokolský kroj půjčený z Březni-
ce ...) •

Václav Doubek, Kamenná: "Ctyři a půl
roku jsem jezdil s lokotrakrorern. Jezdilo se
pořád, vozil se štěrk, cement, vápno, písek,
ocelové konstrukce. Tenkrát to bylo tak: Laviě-
ky, kdysi Preissův majetek, koupila CKD,
která dopravu provozovala, my tedy byli její
zaměstnanci. Po dokončení přehrady pak ob-
jekty i dělníky na Lavičkách i s tratí převzala
armáda. Dnes je všecko prázdné. Patří to
vojsku nebo někomu jinému? Bůhví."

"Jednou, vzpomínám, došlo k neštěstf,
bylo to ale už později, když byla frekvence do-
pravy malá. Nahluchlý Zoubek ze Zbeníc jez-
dil na pionýru hlídat do skladů ČKD. Na
nechráněném přejezdu mezi Pečicemi a Zbeni-
cemi neslyšel přijíždějícf loko, vjel na koleje, a
Matoušek, který ten den měl směnu místo mě,
už nemohl nic dělat, zachytil ho. Chudák Zou-
bek byl na místě mrtev."

"v jednadevadesátém trať trochu opravili,
vyřezal i v kolej ích rostoucí stromky a projeli S
měřícími přístroji. Od té doby nic."

Dr. Jiřf Gutwirth
(Pokračování příště)


