
posledních kilometrech už trouchnivějí-
cích. Telefonní vedení podél trati vydrže-
lo, zapomenuto, přes čtyřicet let,
nevydrželo však návštěvy kovolapků.
Zmizelo. Má význam ptát se?

(Autor děkuje všem, s nimiž mluvil,
děkuje za ochotné půjčení dokumentace,
lituje, že nedokázal sehnat mapový a

(Dokončení)
Jaroslav Sedláček, Cetyně: "Po něja-

kou dobu po dokončení přehrady tu jezdil
výletní vláček rnotoráček, vždycky v ne-
děli. Pak byla trať předána vojákům. V
roce 1991 plzeňská dráha trať opravila,
vyměnily se zpuchřelé pražce, asi milion
to stálo - a nic. Nikdo neví, co bude s tratí,
co je s objekty na Lavičkách. Snad prý to

Václav Doubek, Kamenná u Bohostic

spadá pod 12. ženijní prapor Kadaň,
kdož ví. .." ,.

Chcete-Ii projít tuhle trať od Laviček
po "konečnou", musíte se těch pět kilo-
metrů prodírat březovým a jehličnatým
mlázím, místy pražce a koleje spíše jen tu-
šíte pod vřesern, trávou a mechem. Minete
dvoukolejku, projdete skalní soutěskou,
uvidíte jednu zapomenutou výhybku,

nohu, o kterou přišel nešťastný Zoubek,
když ho to přejelo. Kluk přinesl nohu
domů ..."

"Pro trať bylo třeba vyhloubit geolo-
gický zářez. Tvrdé podloží, skála, se stří-
lelo do hloubky 6 metrů. Rozbili při tom
střechy chalup - což o to, přehrada koupila
kryti nu, ale horší je, že porušili vodní
zdroje a voda ze studní zmizela. Vybudo-
vali sice studnu "Na zahrádkách" a zřídili
místní vodovod, potíže s vodou však -
zvlášť když je trochu sucho - trvají do-
dne. Výkop se vyvážel na "malá draha",
zavezla se úvozová cesta do Pečic a močál
pod Hvižďourern. Při jednání s MNV slř-
bili tehdy zástupci Vodního díla vybudo-
vat kromě cesty i lávku pro pěší. Když ale
později došlo k věci, přesvědčili tehdejší-
ho předsedu MNV, aby se obec všeho
zřekla."

"Pro lidi, kteří se stěhovali ze zátopo-
vé oblasti, se postavily domky v Boho li-
cích a v Milíně - tak vzniklo milínské
sídliště. K jejich bytovkám totiž přibyly i
bytovky uranových dolů. A z téže doby je
i pečický hřbitov - byl sem přenesen ze
zatopené Techniče."

Jaroslav Soukup, Tochovice: "Jezdil
jsem tenkrát na vlečce s Jeníčkem z
Rožmitála, vozili jsme štěrkodrtě a ce-
menty. Jezdilo se na páru, měli jsme dvě
"němkyně 555 - 636" a násypné vagony
SA. Kromě nás dvou dvoučlenných vlako-
vých čet ve .výtopně v Tochovicích byla
četa posunovačů, Blateňáci. Jezdilo se ob-
vykle s jedenácti vagony. Ale jednou jsme
jeli zvláštní vlak ze Zdic s třiatřiceti, dvě
lokomotivy vpředu, jedna vzadu. Ten vlak
si nikdo nedovolil zastavit - a znáte to

dlouhé milínské stoupání?"
"U přejezdu v Pečicích

jsme měli jednou trochu na-
mále: jela tatra. Řidič sice
před kolejemi zastavil, ale
snad se mu uvolnily brzdy či
co, vjel na trať - a vzali jsme
ho. Nikomu se naštěstí nic
nestalo, ale nám to u "bruk-
ny" poškodilo bronzovou
pístnici. A jednou jsme byli
ve filmu. To jsme zrovna če-
kali na deponce na vyložení,
přišli za námi, že natáčejí
film "A zvony mlčí" o
techníčském hřbitůvku, než
zmizí pod vodou. Chtěli, aby
zahoukala parní píšťala a

bouchly ventily. Co dělat, museli jsme při-
topit, připravit páru, pustit do mašiny ... "

(Jaroslav Soukup má doma zarámova-
ný diplom za první místo v celostátní sou-
těži vleček za 2. a 3. čtvrtletí 1960.)

V Tochovicích odbočka ještě je, vý-
topna a samostatné stavědlo však už niko-
li. A odtud 16 km rezavějících a
zarůstajících kolejí a bukových pražců, v

Nynějš! konec tratě

jeden semafor, nakouknete do posledního
tunelu - a za tříkolejkou v hlubokém lese
je za kilometrovníkem 16 skutečný konec
kolejí.

Jaroslav Vošmik, Pečice: "Při stavbě
trati na přehradu se tady dělala silniční
objížďka na Zbenice, po hrázi Slátov kě-
ho rybníka, za ním byla dvoukolejka na
střídání vlaků. Na přejezdu u Pečic, vzpo-
mínám, náš syn - jako malý kluk - našel

Jaroslav Soukup, Tochovice

technický projekt tratě, který je dosud voj-
tajdův, a omlouvá se, že z jistých důvodů
došlo ke zveřejnění tohoto materiálu
později, než měl v úmyslu.) vn

Jaroslav Yošmik, Pečice - Hvižďour


