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Výstavba a historie provozu
V roce 1954 byla zahájena výstavba vodního díla Orlik, které se
svým objemem mělo později zařadit na první místo nejen mezi
přehradami Vltavské kaskády, ale i v celých Čechách. K hlavním
účelům VD Orlik patří zejména zajištění spádu a akumulace vody
pro potřeby energetiky, retenční prostor nádrže pak zajišťuje
částečnou ochranu před povodněmi. Celá nádrž a území kolem ní je
hojně využíváno k rekreaci, vodním sportům, plavbě a rybaření.
Betonová hráz je vysoká 91 m, dlouhá 361 m a zadržuje vodu až do
vzdálenosti 64 kilometrů.
Hlavní stavební práce byly situovány v těžce dostupných
místech, daleko od existujících dopravních síti. Nejbližším místem
vyhovujícím potřebám překládky materiálu z železničních vozů na
nákladní automobily se stala železniční stanice Milin. Nedostatečná
kapacita zřízeného dvoukolejného překladiště a velmi omezené
přepravní možnosti tehdejší automobilové techniky, vedly k potřebě
komplexního řešení v podobě stavby železniční vlečky.
V roce 1955 byla vyprojektována Státním ústavem dopravního
projektování a "Hydroprojektem Praha" 16,008 km dlouhá
železniční vlečka, odbočující z trati Zdice - Protivín v železniční
stanici Tochovice. Místní šetření nařízené KNV v Praze, pak
probíhalo v čele s hlavním projektantem ing. Miloslavem Kredbou a
zástupci ministerských a jiných státních úřadů od 28. do 30
listopadu 1955. Zahájení stavebních prací bylo naplánováno na
první pololetí roku 1956. Takto je zahájení stavby vlečky
zaznamenáno ve staniční kronice ŽST Tochovice :
"Na jaře roku 1956 bylo skutečně započato s výstavbou vlečky
Vodního díla Orlik. Na katastru Tochouickém. byla započata práce
v druhé polouici roku. Přísun materiálu a práce na příští trati jest
v plném proudu. Dováží se sem zatím cement, štěrkopisek a betonové
roury. Planúrouáni trati vykonávají také dělnici ze Slovenska. Jsou to
zaměstnanci n.p. Zemstav Praha a n.p. Stavby silnic a železnic
Praha. Mezi zaměstnanci jsou také dělnici národnosti slovenské,
maďarské a cikáni. Všichni suorně pracuji na výstavbě tak důležité
trati za pomoci různých bagrů a jiných technických pomůcek.
Stavební práce řídí mladí inženýři Nouák: Emil ze závodu Stavby

silnic a železnic n.p. Praha a ing. Hrachovec Jaroslav ze závodu
Zemstav. Jim jsou dobrými pomocníky dělmistr Matějka Jaroslav a
dispečer s. Šťovíček. Strážní domek Č. 50 vobvodu stanice v km
60.024 musel ustoupiti požadavkům projektu trati a byl proto
v měsici listopadu rozbourán. Poslední obyvatel byl dělník traťové
distance Brynda Jaroslav s rodinou. Propustek (most) na farské
louce byl postaven koncem listopadu. "

Průběh stavby v roce 1957
Tochovice Josef Matas, takto:

zaznamenává

náčelník

stanice

Výstavba vlečky Vodního dila ,.Orlik:" pokročila v tomto roce takto:
byla položena kolej 5., 7., 9., 11. Kolej 5 jest však dosud používána
k montováni kolejiva pro pokládku na trati, zbývá proto ještě na této
koleji položiti asi 300 m kolejiva. Položeni celé 5. koleje může býti
uskutečněno až po dokončení pokládky po celé vlečce. Skolaudouána
byla též část koleje 7. a 9. na obou zhlauich; kam možno ptistauouati
vozy. Na trati je položeno asi 10 km kolejiua až k budoucí výhybně
Pečice. štěrkové lože ve stanici a na trati až do km 2,2 je v celém
rozsahu podbito. Rozestavěna také výtopna. Ve stanici Tochovice
postavena prooisorně
dřevěná budka, která slouží jako služební
místnost signalisty čís. I. Stavební ruch na vlečce ke konci roku jest
velmi čilý, zvláště k tomu piispiuá příznivé počasí.

I přes množství umělých staveb, náročnost terénu a přítomnost
starého poddolovaného území probíhala stavba velmi rychle a již 1.
června 1958 je vlečka odevzdána do provozu. Za účelem řízení a
organizace vlakové dopravy byly na trati zřízeny celkem tři
dopravny. Pro křižování a předsun zátěže z Tochovic to byla
výhybna Pečice a stanice Lavičky, určená pro částečnou překládku
materiálu a obsluhu koncové dopravny "výkladiště Přehrada".
Provoz na trati byl v době výstavby vodního díla organizován
dle dopravního předpisu D2, prostřednictvím
výpravčích ve
stanicích Tochovice, Pečice a Lavičky. V nově rozšířené stanici
Tochovice byla vybudována topírna o jednom stání s vodojemem,
skládkou uhlí a popelovou jámou. Obsazena byla dle dobových
pramenů jedním topírenským pomocníkem zabezpečujícím zbrojení
lokomotiv a další technickou
službu. Obsluha vlečky byla

prováděna dvěma turnusovanými
lokomotivami řady 555.0,
případně stroji řady 434, provádějícími posun ve stanici Lavičky a
přístavbu vozů do dopravny Přehrada. Hlavní přepravovaně
substráty
představovaly především štěrkopísky,
volně ložené
cementy a betonářská ocel, docházející do předávací stanice
Tochovice v přímých ucelených vlacích. V letech 1958 - 1962 bylo
na vlečce vodního dila Orlík přepraveno celkem 4857 vlaků o
celkové hmotnosti 2 150000 tun. V roce 1963 přebírá provoz na
vlečce od ČSD vlastními náležitostmi n. p. ČKD.
Po dokončení výstavby přehrady v roce 1966 ztratila vlečka
postupně na významu, krátce pak byla využívána i k občasné
osobní dopravě v podobě sezónních zvláštních vlaků s turisty
z Prahy, vedenými motorovým vozem M 13l. V roce 1972 přešla
celá trať včetně areálu bývalého překladiště Lavičky do majetku
ČSLA, která zde umístila sklad PHM a MTZ (VÚ 1550 Solenice /
Větrov). Vlečkový provoz v úseku Tochovice - Lavičky byl poté
zajišťován armádními stroji řady T 334 a T 211. Bývalá topírna ve
stanici Tochovice, byla předána spolu s jedenáctou kolejí do
vlastnictví ČSO - Mostnímu obvodu Plzeň, který zde ve stejném roce
provedl i přístavbu velké haly. Opravy a výroba menších mostních
konstrukcí pro potřeby dráhy v tomto objektu probíhaly až do roku
2010.
V průběhu 70. a 80. let pak vlečková kolej a její blízké okolí,
sloužilo mimo četnou dopravu vozových zásilek pro potřeby
vojenského útvaru, i jako cvičiště
posádek sanitních vlaků,
montážní základna železničního vojska při obnově železničního
svršku trati Zdice - Březnice nebo k filmařským účelům. Jedny
z mála filmových záběrů vlečky byly pořízeny v roce 1974 při
natáčení záběrů jízd obrněného vlaku, včetně následné srážky, ve
filmu Zbraně pro Prahu.
V roce 1992 dochází k zániku vojenského útvaru Lavičky.
Armádní areál, včetně vlečky je v polovině 90. let nabízen k prodeji.
V té době je traťový svršek ještě v poměrně dobrém stavu a tak se
objevují první projekty usilující o privatízaci celé trati a zavedení
turistického provozu do oblasti Orlické přehrady. Poněkud ještě
nepříznivá doba na podobné železniční záměry, projektovaná stavba
rychlostní silnice R 4 z Prahy do Strakoníc a možná i další zájmy
však vyústily v poněkud nekompromisní řešení, od možnosti

převodu nebo prodeje bylo upuštěno a zároveň bylo rozhodnuto o
urychleném snesení celé dráhy. Na počátku roku 1997 pak vyrážejí
na vlečku poslední vlaky pod hlavičkou Stavební obnovy železnic
(bývalé železniční vojsko), po nichž však zůstává jen holé železniční
těleso a jedna lidská oběť v podobě usmrceného traťového dělníka,
který byl smrtelně zraněn snášeným kolejovým polem. Vyzískané
kolejivo bylo tříděno v železniční stanici Tochovice, převážná část
později putovala jako surovina do vysokých pecí v Itálii a
Rakousku.
Snesena byla též většina bývalého předávacího kolejiště vlečky
ve stanici Tochovice, odstraněny byly koleje č. 7 a 9, včetně
napojení koleje č. 11 na bývalém Pečickém
zhlaví. V rámci
související úpravy staničního
zabezpečovacího
zařízení, byla
dosavadní dopravní kolej č. 5 změněna na manipulační.
Zřejmě poslední úvahy o částečném využití tělesa vlečky coby
cyklostezky, pochází z konce 90. let, kromě předběžné studie však
k vlastní realizaci zatím nedošlo. Naopak dochází k postupnému
rozprodej i dílčích pozemků pod jejím tělesem
soukromým
vlastníkům.
Postup práce na vlečce v závěru jejího provozu (rok 1989)
Dopravní četa
1550 Větrov
Solenice,
se skládá
z vlakvedoucího
/vedoucího
posunul,
posunovače
a
strojvedoucího. Minimální počet, při kterém je možno začít
s dopravou na vlečce, je jeden vlakvedoucí a jeden posunovač.
Lokotraktor parkuje na překladišti Lavičky. Správce provozu
sestavuje jízdní řády vlečkových vlaků a to vždy k platnosti nového
grafikonu ČSD. Jízdní řády musí navazovat na jízdy manipulačních
vlaků ČSD v přípojové stanici. Jízdní řády předává správce provozu
náčelníkovi přípojové stanice,
další
kopie
má k dispozici
vlakvedoucí a na vědomí je má veškerý vlakový personál. Správce
provozu vlečky se každý den ráno spojí telefonicky s výpravčím
železniční stanice Tochovice a informuje se, je-li přichystána zátěž
pro vlečku, resp. kdy bude přichystána. Jestliže je zátěž v přípojové
stanici, odjede vlakvedoucí se strojem do výhybny Pečice. Jakmile
stroj dojede do výhybny Pečice, oznámí vlakvedoucí VÚ 1550
výpravčímu ŽST Tochovice, svůj výjezd na trať a žádá o svolení
k další jízdě do přípojové stanice po spojovací koleji. V další jízdě
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pokračuje až po jejím odsouhlasení výpravčím,
což vlakvedoucí
dokumentuje v zápisníku "Dop 36", uloženém ve služební místnosti
výhybny. Spojovací kolej má maximální spád 19 promile a může být
pojížděna nejvyšší rychlostí 30 km/ho Vlečkový vlak zastaví před
vjezdovým návěstidlem OL železniční stanice Tochovice. Při vjezdu
do stanice je vlakový personál povinen řídit se platnými dopravními
předpisy ČSD, sleduje především příslušná návěstidla (předvést,
vjezdové návěstidlo, příp. ruční návěsti) a volnost vjezdové koleje.
Po příjezdu na odevzdávkovou kolej, provede vlakvedoucí
s výpravčím technickou a komerční odevzdávku vozů. Po jejím
skončení požádá vlakvedoucí VÚ 1550 výpravčího ČSD o souhlas
k posunu ve stanici. Po skončení posunu provede vlakvedoucí
spolu se strojvedoucím sestavení vlaku, úplnou zkoušku brzdy a
sepíše vlakovou dokumentaci. Po těchto úkonech osobně ohlásí
výpravčímu připravenost k odjezdu. Po příjezdu vlečkového vlaků
do výhybny Pečice hlásí vlakvedoucí tuto skutečnost výpravčímu
stanice Tochovice, současně o tom učiní zápis do zápisníku.
Výpravčí stanice Tochovice zapisuje údaje o jízdách vlečkových
vlaků do dopravního deníku, jako výpravčí v přilehlé stanici na
dirigované trati.
Další jízda vlečkového vlaku a obsluha
zabezpečovacího zařízení v Pečících, Lavičkách a Přehradě je
stanovena Vlečkovým provozním řádem.
Jakákoliv manipulace s vlaky (drobnými vozidly) v úseku
Tochovice - výhybna Pečice, musí být vždy ohlášena výpravčímu
v Tochovicích. K posunu za krajní výhybku v Pečicích, musí dát
vždy souhlas výpravčí stanice Tochovice.
Stanice a jejich vybaveni
Tochovice
Železniční stanice Tochovice leží v km 59, 727 trati Zdice - Protivín
(km O, 000 bývalé vlečky VDO) v nadmořské výšce 486, 9 m. Ve
stanici se nachází dnes již pouze dvě průjezdné dopravní koleje
1
(687m), 3 (669m) a dvě kusé koleje manipulační č. 5 ( v letech 1958
- 1997 jako dopravní) a č. 2, která slouží jako všeobecně
nakládková a vykládková kolej. Dnešní situace kolejiště tak zhruba
odpovídá původnímu stavu do konce 50. let, kdy bylo započato
s výstavbou předávacího kolejiště vlečky Vodní dilo Orlik. Kolejiště
č.

stanice Tochovice se tak rozšířilo o koleje č. 5 (571m), 7 (553m), 9
(453m) a 11 (430m), tyto koleje byly v době největšího provozu
vlečky považovány za dopravní, s možným vjezdem a odjezdem
vlaků z/do Milína (Březnice). Na vlečku bylo možné z těchto kolejí
odjíždět přes křižovatkovou výměnu 3a/b formou zabezpečené
vlakové cesty.
V tomto období bylo formou přístavby rozšířeno i provozní
zázemí zdejší původní přijímací budovy, kde byly na místě
ústředního stavědla zbudovány nová dopravní kancelář výpravčích
a místnosti pro komerční a technické odbavení vozových zásilek
určených na vlečku.
V souvislosti s výstavbou vlečky a souvisejícím rozšířením kolejiště,
měl být původní ústřední stavědlový přístroj typu SA 12 z druhé
poloviny 30. let, nahrazen elektrodynamickým, případně reléovým
staničním
zabezpečovacím
zařízením.
K tomu však nakonec
z důvodu nepřipravenosti
železničního
svršku
(uloženého na
ocelových pražcích) v přilehlých mezistaničních
úsecích, nikdy
nedošlo. V průběhu
roku 1957 zde bylo aktivováno staniční
zabezpečovací zařízení elektromechanické,
s ručně
stavěnými
výměnami, uzamykanými
výměnovými zámky a nezávislými
mechanickými návěstidly. Pro obsluhu tohoto zařízení byla na obou
zhlavích zřízena stavědla obsazená signalisty. Toto zařízení zde
setrvalo (jako v poslední stanici na trati) do poloviny roku 2009,
kdy
bylo
nahrazeno
moderním
elektronický
staničním
zabezpečovacím zařízením ESA 11, ovládaným dálkově výpravčím
ze ŽST Březnice.
Vjezd
z vlečky
do
stanice
byl
kryt
mechanickým
jednoramenným vjezdovým návěstidlem v km O, 724 obsluhovaným
signalistou St. 1, předvěst tohoto návěstidla byla vzhledem k malé
traťové rychlosti na vlečce koncipována jako neproměnná, s trvalou
návěsti "Výstraha". Odjezdové návěstidlo ve směru Pečice nebylo
zřízeno.
Po předání provozu na vlečce ČKD (1963) a VÚ 1550 (1972) až do
zrušení vlečky, byly koleje č. 7 až 11, považovány za vlečkové
odevzdávkové
koleje.
Jízdy
náležitosti
vlečkaře
z
/ do
odevzdávkového kolejiště, byly prováděny jako vjezd nebo odjezd
vlečkového vlaku,
dle ustanovení
dopravních
předpisů
a
Přípojového provozního řádu.

Pečice

Výhybna v km 8,250, původně se dvěmi dopravními kolejemi o
délce 500m. Staniční zabezpečovací zařízení bylo projektem
navrženo jako mechanické, s nezávislými světelnými vjezdovými
návěstidly a předvěstmi. Výměny byly uzamykány výměnovými
zámky. Stanoviště
výpravčího a výhybkáře bylo umístěno
v jednoduché zděné budově v km 8,250. Z lavičského zhlaví
výhybny byla na přelomu 50. a 60. let uvažována stavba úvraťové
vlečky do blízké rozvodny VN, k její stavbě však nikdy nedošlo.
Dopravní služba ve výhybně Pečice trvala poměrně krátce, ke
zřízení vjezdových návěstidel s největší pravděpodobností nikdy
nedošlo, jejich funkci plnily lichoběžníkový tabulky. Druhá kolej
byla později přeměněna na kolej manipulační, zabezpečenou z obou
stran výkolejkami.
Lavičky

Překládková stanice v km 13,650, byla navržena jako dopravna se
dvěmi dopravními kolejemi č. 1 (425m) ač. 2 (399m) a celkem osmi
kolejemi manipulačními
opatřenými
bočními nebo čelními
rampami, kolejovou váhou o nosnosti 60 tun nebo portálovými
jeřáby o nosnostech 100 a 40 tun. Jednotlivé manipulační koleje,
rampy a sklady byly propojeny účelovými komunikacemi, po nichž
byl potřebný materiál rozvážen nákladními automobily na jednotlivé
stavební provozy VDO.
Železniční provoz byl organízován
výpravčím ze stanoviště umístěného na pečickém zhlaví, odkud byly
ovládány nezávislá světelná vjezdová návěstidla typu ESP. Pro
vlakové cesty byly výhybky a výkolejky uzamykány, klíče pečického
zhlaví byly zavěšovány u výpravčího, klíče druhého zhlaví pak u
výhybkáře ve výhybkářském stanovišti St. II, ze kterého byl střežen
i přilehlý železniční přejezd. Původní kolejové uspořádání stanice
setrvalo v téměř nezměněné podobě až do snesení vlečky v roce
1997. Dnes sídlí v areálu bývalého překladiště VDO firma Sibex,
dřevovýroba a výroba nábytku.
Přehrada

Nákladiště (výkladiště) v km 15,587, tříkolejná koncová dopravna
s jednou manipulační
kolejí Č. 1 o délce 500m a dvěrni
manipulačními kolejemi č.2 a 3 (500m) rozdělenými zhruba

v polovině délky kolejovými spojkami
středního
zhlaví. U
manipulační koleje č. 2b byla zřízena deponie volně loženého
cementu, u koleje 3b pak
byly situovány výsypky štěrku.
Zabezpečení jízd vlaků bylo provedeno výměnovými zámky a
výkolejkami. Všechny výměny a výkolejky byly v základní poloze
uzamčeny a souprava hlavních klíčů byla uložena u výpravčího
(vedoucího provozu) ve stanici Lavičky.
Technický popis vlečky a jejího vybavení
Samotná vlečka byla pro svůj význam, rozsah a způsob
provozu projektována jako trať, s možností případného zavedení
osobní dopravy. Největší dovolená rychlost byla stanovena na 40
km/h s případným možným zvýšením až na 60 km/ho Nejmenší
poloměr oblouků byl 250 m, největší sklon pak 19 promile.
Zábrzdná vzdálenost byla navržena s ohledem na předpokládaný
provoz dlouhých ucelených vlaků na 700 m.
Mezi nejvýznamnější umělé stavby na dráze, lze označit
zejména nové přehrazení
Podtochovického
rybníka,
včetně
přilehlého železobetonového mostku v km I, 368 o světlé šířce 7 m,
klenutý propust a násep nad Svojšickým potokem v km 4, 290
nebo železobetonový nadjezd přes státní silnicí Praha - Písek v km
6, 802. Naopak hlubokými skalními zářezy o hloubce až 20 m, se
musela trať prokousávat ve svém závěrečném průběhu za obcí
Kamenná a mezi Lavičkami a Přehradou.
Sdělovací zařízení
Pro účely zabezpečení provozu na vlečce mezi správcem provozu,
jednotlivými výpravčími a výhybkáři, bylo v rámci stavby zřízeno
traťové, provozní a výhybkářské telefonní spojení. Traťové telefonní
spojení všech dopraven bylo provedeno dvojitým železným vodičem
o průměru 4 mm, provoz tohoto spojení byl zajišťován telefonními
přístroji typu T 33. Vzhledem k nepříznivým sklonovým poměrům,
byly do tohoto spojení zapojeny telefonní hovorny v km 4,2 a 11,00.
Tyto umožňovaly spojení mezi výpravčím a vlakvedoucím v případě
uváznutí vlaku nebo jiné poruchy v provozu. Provozní, selektorové
spojení, bylo vybudováno pouze v trase Tochovice - Pečice Lavičky. Sloupová trasa byla ve směru od Tochovic umístěna po

pravé straně vlečky, pouze mezi km 12, 950 - 13, 620 přecházela
z důvodu souběhu se silnoproudým vedením na levou stranu.
Sloupy byly použity jednoduché, 6 metrů dlouhé, pouze v obloucích
byly vyztuženy kotvou nebo vzpěrou. Vzdálenost mezi sloupy byla
průměrně 45 metru.
Přejezdy
Všech 31 úrovňových přejezdů veřejných komunikací na vlečkové
koleji bylo zabezpečeno pouze výstražnými kříži. Střežení přejezdu
při jízdách vlečkových vlaků a posunových dílů bylo nařízeno jen
v km 14,180, prostřednictvím výhybkáře stanoviště č. II ve stanici
Lavičky. Za celou dobu provozu je zaznamenán pouze vážný střet
s motocyklistou na přejezdu místní komunikace Zbenice - Pečice
v km 8,933.

Strážní domek č. 50 v ŽST Tochovice před jeho demolicí. Archiv RPD.
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Stanice Lavičky, zhlavf směr Pečice. 60. léta. Archiv RPD

Vykládka materiálu z železničnfch vozů na výkladišti Přehrada. 1958

Vykládka materiálu z železničních vozů na výkladišti Přehrada. 1958

Lokomotiva T334.0840 VÚ 1550, po příjezdu do Tochovic. 1988 M. Šrárnek

Posun lokomotivy řady 211 VÚ 1550 na výkladišti Přehrada. 1990 J. Harbich.

Napojení vlečky VÚ 1550 do ŽST Tochovice. 1990 J. Harbich.

Výhybna Pečice, tochovické zhlaví s výhybkou čislo jedna. 1997 J. Boháč.

Stav vlečky u obce Cetyně v roce 1995. M. Hadač.

{

Likvidace vlečky, přejezd před výhybnou Pečice. 1997 J. Boháč.

Likvidace vlečky, příprava na snesení svršku u obce Kamenná. 1997 J. Boháč.

Poslední pozdrav z vjezdového návěstidla do stanice Lavičky. 1995 M. Hadač.

