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Železni ční stanice Poh řebačka-Opatov ice  
 

Výřez části současné železniční mapy ČR 
 
        Než vznikla na území České republiky jedna z nejhustších 
železničních sítí ve světě, znázorněná na hořejším obrázku, uplynulo 
mnoho vody. Ale pozor, ne zas tolik. Nejstarší železnice na evropské 

pevnině, koněspřežní železnice 
České Budějovice - Linec, byla 
vystavěná v letech 1825 - 1832. 
Způsobem výstavby, novými 
konstrukčními principy, 
organizací práce a intenzitou 
provozu se stala přímou 
předchůdkyní moderních 
železnic. Navázala na dávné 
obchodní stezky vedoucí z 
jižních oblastí. Nejdůležitější 
přepravovanou komoditou byla 
hornorakouská sůl, prakticky od 
počátku byla provozována také 
osobní přeprava. 
 

  Obrázek koněspřežky z Budějovic do Lince 
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        Pozdější stavba dráhy Olomouc - Praha rychle pokračovala a ve 
středu dne 20. srpna 1845 již po ní jel slavnostní vlak. Stavba této dráhy 
dlouhé přes 250 km byla provedena za 30 měsíců a pracovalo na ní 
téměř tři desítky tisíc lidí převážně jen rukama za pomoci krumpáčů, 
lopat, kladiv, sekáčů, koleček a kár. Nejproduktivnější byl střelný prach. 
Náklady na stavbu z Olomouce do České Třebové činily přes 3 miliony 
zlatých a dále pak do Prahy přes 12 milionů zlatých. 
 

 
 

Protektorátní mapa železnic – výřez severovýchodních Čech. 
 
        Trať z Pardubic do Liberce, dlouhá 160 km, byla vystavěna za 
pouhých 28 měsíců. Na stavbě v letech 1856 – 1859 pracovalo 17 000 
dělníků.  
          Od té doby se toho na našem území mnoho změnilo. Začalo se 
parní trakcí, kterou časem vystřídala motorová a následně nastoupila i 
elektrická. Dnes je všechno min. poloautomatické, většina pracovišť je 
napojena na počítače, které řídí dlouhé kilometry tratí. Dnes je železnice 
na našem území neodmyslitelnou součástí dopravy. V České republice 
bylo podle výroční zprávy Českých drah v roce 2004 provozováno na 
9511 km železničních tratí, z toho 2981 elektrizovaných. Česká 
republika patří mezi členskými státy Evropské unie k těm, jejichž 
dopravní infrastruktura je nejhustší. Činí 120 km na tisíc kilometrů 
čtverečních na území České republiky. Délka udržovaných kolejí na 
území ČR činila 16 157 km. ( opět v roce 2004 ) 
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        Stavba železnice v r. 1857, přivedená na Hradecko kvůli 
vojenskému významu pevnosti Hradec Králové a Josefov, byla 
důležitým impulsem ke vzniku průmyslu a dalšímu rozvoji obcí podél 
této železnice. 
 

 
 

Výřez z geologické mapy z části území katastrů obcí Pohřebačka a Březhrad.  
Mapa je asi z druhé poloviny 40.let 20.stol. Na mapě je zakreslena jednak  

vlečka do bývalých mrazíren,ale také úzkorozchodná trať ze stanice  
k začínajícímu písníku Opaťák. 

 
        V roce 1857 si Pardubicko - liberecká dráha objednala pro otevření 
prvního úseku trati z Pardubic do Josefova lokomotivy s uspořádáním 
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dvojkolí 2´B řady IIa. Celkem 12 lokomotiv této řady bylo vyrobeno v 
letech 1857 - 1858 lokomotivkou Maffei Mnichov. Lokomotiva se 
jménem Josefstad ( Josefov ) byla vyrobena v roce 1857 s výrobním 
číslem 292 a u Pardubicko - liberecké dostala kromě jména podle 
vojenské pevnosti též i inventurní číslo 9. tato lokomotiva projela jako 
první 15.října 1857 celý úsek nově vybudované trati z Pardubic do 
Josefova. Též tato lokomotiva společně s lokomotivou Austria 
zahajovala provoz na úseku trati z Pardubic do Josefova dne 4. 
listopadu 1857. Poslední lokomotiva této řady byla vyřazena z provozu v 
roce 1886. 

 
Lokomotiva z roku 1857: č. 288 – Austria (Rakousko). 

 
        Byly to lokomotivy Pardubicko-liberecké dráhy řady s označením IIa, 
tj. lokomotivy s uspořádáním dvojkolí 2‘B. To znamená, že měly celkem 
4 nápravy a z toho dvě nápravy byly hnané. Hnaná dvojkolí byla 
spřažená a hnaná kola měla úctyhodný průměr 1,575 m. Zbývající, tzv. 
běhounová kola, měla průměr „pouze“ 0,950 m. Prázdná lokomotiva 
měla hmotnost 29,5 tun a v provozu byla její hmotnost 32,3 tun. Z toho 
lze odvodit, že lokomotiva připravená k odjezdu vezla celkem 2800 
kilogramů uhlí a vody.  
        Před více jak jedním a půl stoletím se jí dostalo dosti 
šroubovaného a dnešnímu člověku poněkud méně pochopitelného 
úředního pojmenování: Jihoseveroněmecká spojovací dráha, německy 
Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn, ve zkratce SNDVB. V českém 
prostředí se proto velice rychle ujal název jistě výstižnější a praktičtější 
– Pardubicko-liberecká dráha.  
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        Patří u nás k nejstarším – můžeme o ní hovořit jako o třetí nejstarší 
lokomotivní dráze v Čechách. Jejích 160 kilometrů protíná dnes tři kraje: 
vede z Pardubic, z žírného Polabí a přes Hradec Králové a první vršíky 
za Jaroměří namíří k údolí Jizery a Českému ráji, aby se náročným 
terénem prodrala na ještědské úpatí ke své konečné, do Liberce. 
Daleké rozhledy střídají zalesněné partie s viadukty a tunely. Svézt se 
po pardubicko-liberecké železnici nepatří rozhodně mezi nudné zážitky.  
        Pro potěchu z cestování však SNDVB rozhodně nevznikla. Hustě 
osídlené české severní pohraničí a jeho expandující průmysl 
(především textilní a sklářský) volaly již od třicátých let 19. století po 
železnici, tehdy jediném kapacitním dopravním prostředku. Dobré 
podmínky podnikatelské totiž podvazovaly místní bídné silnice. Jen 
vlaky mohly do Ponisí a Pojizeří přivézt tolik potřebné uhlí a odvážet 
stále větší produkci místních továren. Toho si byli vědomi přední místní 
podnikatelé; tato „komínová šlechta“, jak továrníky nazval spisovatel 
Antal Stašek, vedla po čtvrt století intenzivní zápas o železnici. Nebyla v 
tom sama: o koleje do severočeského příhraničí stálo i sousední Sasko 
a Prusko.  
 

 
 

Stavba mostu na trati Pardubice Liberec. Autor a místo stavby neznámé. 
 

        Kdo však valného zájmu nejevil, byl tehdy stát. Není divu: období 
zvýšených snah o vybudování dráhy do Liberce spadá do éry budování 
železnic státem a jejich financování ze státní pokladny. A ta nebyla 
bezedná, obzvláště když jí dobrodružná zahraniční politika vlády a  



7 
 

stupňující se požadavky armády vydatně pouštěly žilou. Až radikální 
změna koncepce, tedy postoupení stavby i provozu železnic 
soukromému kapitálu, přineslo obrat v dosavadní dopravní politice. 
Právního vyjádření se nový trend dočkal přijetím tzv. koncesního 
zákona (říšský zákon číslo 228 ze dne 14. září 1854).  
        Ten rozsvítil zelenou skupině šlechticů, podnikatelů a finančníků 
(Liebig, Lanna, bratří Kleinové, kníže Rohan, hrabě Harrach a jiní), která 
pouhé tři měsíce po vyhlášení nového zákona přispěchala se žádostí o 
koncesi pro dráhu z Pardubic do Liberce. Rozjelo se kolečko jednání 
úředních i soukromých, prosazovaly se zájmy ušlechtilé i úzce osobní, 
na povrch vystupovaly vlivy národnostní i politické. Letité úsilí nakonec 
bylo korunováno úspěchem a Věstník vlády zemské pro království 
České v částce XI uveřejnil vyhlášku c. k. o zřízení jiho-severní 
německé spojovací dráhy a provozování jízdy na ni mezi Pardubicemi a 
Libercem.  
 

 
 

Železniční stanice. Pohřebačka Opatovice asi v roce 1891. Stanice má pouze  
dvě koleje. V pozadí je Bačinova vila a chemická továrna. 

 
        Doprava byla slavnostně zahájena 4. listopadu 1857. Patnáct 
minut po příjezdu pražsko-vídeňského vlaku na pardubické nádraží, tj. v 
10 hodin 45 minut, vyjel bohatě vyzdobený vlak, který táhla parní 
lokomotiva Austria. Vlak měl 14 osobních a 3 zavazadlové vozy a vyjel 
na novou trať směrem k Josefovu. První uvítací zastávka byla v 
Opatovicích. Přesně v 11 hodin 18 minut vjížděl vlak za zvuků národní 
hymny "Zachovej nám Hospodine císaře a naši vlast..." a ohromného 
nadšení diváků do nádraží Hradec Králové. 
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        Roku 1854 se ustavilo ”Podnikatelstvo c. k. priv. 
jihoseveroněmecké dráhy”, které získalo povolení ke stavbě tratě 
Pardubice - Liberec (toto konsorcium o patnáct let později splynulo s 
ústředním úřadem severozápadní dráhy). V polovině září 1856 zahájili 
vlastní práce a koncem října následujícího roku byla trať sjízdná do 
Josefova, zkušební jízdu podnikli 1. listopadu 1857. Poté, co o Vánocích 
1858 dosáhla trať Liberce, konala se sem 29. ledna 1859 slavnostní 
zkušební jízda z Pardubic, tímto dnem také skončily pardubické 
dostavníkové spoje na sever. 
                Ještě nevymizely z paměti armády dělníků s krumpáči, 
kolečky a lopatami, budující v létech 1843-45 dráhu olomoucko-
pražskou, a již tady byl „ajznbón“ znovu. Jeho „prvosledovou“ jednotku 
tvořili geometři, vyměřující průběh nové dráhy. Za nimi se vydala do 
terénu pochozí komise s nelehkým úkolem: schválit či upravit trasu, 
projednat výkup pozemků a stanovit konečnou polohu příštích nádraží a 
dalších pro provoz nutných staveb, především výtopen a vodáren. 
        Podle nařízení pražského místodržitelství zahájila pochozí komise 
svoji práci 25. srpna 1856 na pardubickém nádraží. Tady se členové 
komise zřejmě poprvé nedohodli, když odpověď na otázku, zda použít 
pro novou železnici stávající nádraží státní dráhy či vybudovat vlastní 
stanici, nechali na rozhodnutí vídeňských úřadů. Ty nakonec 
upřednostnily třetí variantu: nové společné nádraží pro obě společnosti. 
To přivítalo své první vlaky a cestující v závěru roku 1858. 
        Hned z Pardubic se nové koleje vydaly přímo k severu. V cestě 
stála nepříjemná přírodní překážka – labský tok. Ten projektanti navrhli 
překonat dvěma dřevěnými mosty o délce 94,8 m a 185,8 m. Pochozí 
komise přijala řešení bez námitek. Dřevu nebyl však souzen dlouhý 
život: při stavbě dráhy Havlíčkův (tehdy Německý) Brod – Rosice nad 
Labem bylo v létech 1870-71 nahrazeno železnou mostní konstrukcí. 
        Po překročení Labe měla před sebou pochozí komise 
čtrnáctikilometrový pochod úrodným Polabím do první stanice. Tou se 
v plánech SNDVB staly Opatovice nad Labem s nádražím, situovaným 
do kilometru 16,7. Dnešní stanice Pardubice-Rosice n/L byla otevřena 
až 1.6. 1871, zastávka Pardubice-Semtín 13.12.1948, stanice Stéblová 
1.6.1872 a zastávka Čeperka začala fungovat 27.7.1914. 
        Projekt, vypracovaný inženýry Danielem a Riessemannem, počítal 
pro Opatovice se standardním vybavením stanice nejnižší, tedy čtvrté 
třídy. S prostou přízemní výpravní budovou a dvěma staničními 
kolejemi. Komise nezaznamenala ze strany místního obyvatelstva 
nějakou nepřátelskou reakci. Blízkost olomoucko-pražské dráhy tady 
zřejmě působila jako dobrý příklad prospěšnosti železnice a lidé novou 
dráhu vesměs vítali.  
        Pochozí komise mohla již po třech dnech dosáhnout Hradce 
Králové. Téměř v jejích patách se vydalo sedm tisíc dělníků stavebního 
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podnikatelství bratří Kleinů. Jádro této armády tvořili zkušení budovatelé 
prvních státních drah pod vedením ing. Jana Šebka. Pracovalo se 
zřejmě velmi intenzivně ve dne i v noci, protože pokládka kolejí v celém 
22 kilometrů dlouhém úseku z Pardubic do Hradce Králové byla hotova 
během několika týdnů. Stejně svižně se stavělo v Opatovicích, kde 
kolejiště i staniční budova byly dokončeny přesně dne 4. září 1857.  
        To se již schylovalo k velkému dni zahájení provozu na prvním 
úseku trati z Pardubic do Josefova (dnes Jaroměř). Tomu však 
předcházela série zkoušek. Zřejmě první jedoucí lokomotivou na 
opatovickém katastru viděli dne 19. října 1857, kdy bylo provedeno 
několik zkušebních jízd z Pardubic do Smiřic. O tři dny později projel 
trať tzv. kolaudační vlak: lokomotiva „BOHEMIA“ se čtyřmi vozy, 
vezoucími zástupce SNDVB, krajské a zkušební komisaře vídeňské 
generální inspekce a další funkcionáře. Následně vydalo vídeňské 
ministerstvo obchodu povolení k zahájení provozu. 
        K této mimořádné události došlo dne 4. listopadu 1857. Jako 
předvoj vyjela z Pardubic lokomotiva „JOSEFSTADT“ a za ní v 10,45 
hod zvláštní vlak, vedený lokomotivou „AUSTRIA“ s celkem 17 vozy (tři 
z toho byly zavazadlové).  List „Prager Zeitung“ o celé akci referoval o 
dva dny později a seznámil čtenáře se skutečností, že „slavnostní vlak 
měl první uvítací zastávku v Opatovicích a přesně v 11,18 vyjížděl za 
zvuků národní hymny a ohromného nadšení diváků do nádraží Hradec 
Králové…“ Druhý den započala pravidelná doprava – železnice začala 
vykonávat svoji práci, což představovalo jízdy čtyřech smíšených vlaků 
denně v každém směru. V Opatovicích mohl např. cestující do Pardubic 
nasednout do vlaku ve 3,47 hod, v 9,20 hod, v 15,52 a konečně ve 
21,02 hod. Za půlhodinovou jízdu vybírala železnice 20, 30 nebo 40 
krejcarů podle použité vozové třídy. Železnice se tak pro obec, 
zmiňovanou poprvé v roce 1073 za panování knížete Vratislava II.  a 
známou díky Opatovickému kanálu, stala reálnou skutečností.  
        Stopadesátiletí železnice v Opatovicích rámuje několik 
významných dat: především dnešní název nese stanice až od 18. 
května 1961. Dlouhá léta (od roku 1925) bylo jejím úředním označením 
POHŘEBAČKA – OPATOVICE NAD LABEM. Jen jeden rok (v období 
1924 -25) se stanice prezentovala světu pod dnešním názvem, tedy 
OPATOVICE NAD LABEM. Od zahájení provozu až do roku 1924 se 
vystačilo s jednoslovným OPATOVICE. 
        Prvních devět roků fungovala zdejší stanice jen pro dopravu osob a 
zavazadel; pro nákladní dopravu byla otevřena v roce 1866. Záhy také 
došlo k první přestavbě nádraží (1871), spočívající v rozšíření počtu 
kolejí. S dalšími úpravami kolejiště přišla až třicátá léta minulého století. 
        Moderní historie železnice v Opatovicích je bezprostředně spjata 
s elektrárnou, dokončenou v roce 1960. Pro bezúvraťové vedení 
nákladních vlaků do a z elektrárny byla souběžně se stavbou elektrárny 
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vybudována i spojka z Praskačky (odbočka Plačice) a předána do 
pravidelného provozu 21. června 1960. V létech 1962-63 zde byla 
montována pevná zařízení elektrické trakce. 
        Přípravy na elektrický provoz se v Opatovicích objevily na počátku 
šedesátých let minulého století. Slavnostně byl na trati Pardubice – 
Hradec Králové zahájen elektrický provoz dne 17. prosince 1965, rutinní 
elektrická vozba započala 28. prosince téhož roku. S jízdním řádem se 
dne 22. května 1966 objevily na trati i elektrické jednotky (tzv. 
pantografy).  
        Ručně stavěné výhybky a jednoduché návěstnictví 
charakterizovalo zabezpečení opatovické stanice dlouhou dobu. 
Rekonstrukce, vyvolaná stavbou elektrárny, přinesla i zde podstatnou 
změnu: stanice byla vybavena reléovým zabezpečením, jehož montáž 
byla dokončena v závěru roku 1963. Do běžného provozu bylo nové 
zařízení uvedeno v březnu 1964. O více jak dvacet let později, v roce 
1985, prošlo kolejiště stanice rozsáhlou modernizací. 
        Majitelem a provozovatelem tratě, vedoucí přes obec Opatovice 
nad Labem, byla zmíněná společnost SNDVB až do svého postátnění, 
ke kterému došlo 1. ledna 1908. Do roku 1918 trať provozovaly C. k. 
rakouské státní dráhy, v období Československé republiky pak ČSD, 
v létech německé okupace pak Českomoravské dráhy (BMB/ČMD). Po 
roce 1945 se vrátily opět ČSD. 
        V současnosti je majitelem infrastruktury Správa železniční 
dopravní cesty, s. o., provozovatelem drážní dopravy pak České dráhy, 
a. s. 
        Trať jako jednokolejná spojnice dvou největších východočeských 
měst je citelně poddimenzována. V ranní i odpolední špičce jezdil 
minimálně jednou za hodinu v každém směru nějaký vlak. Dnes jsou to 
až 2-3 vlaky během jedné hodiny a do toho ještě doprava nákladní. 
        Zabezpečovací zařízení stanic doznalo podstatných změn 
v Opatovicích a Stéblové, traťové zabezpečení jízd vlaků bylo 
aktivováno jen v úseku Hradec Králové – Opatovice n.l. formou 
reléového poloautobloku. 
        Trať vychází z hradeckého nádraží mírným dvouobloukem tvaru 
„S“ s rychlostí 80 km/h, zvýšenou hned na stovku v úseku dlouhém 19 
km. Snížení na 70 km/h následuje až v oblouku před Rosicemi. 
V dřívější době byla však přes stanici Stéblová rychlost jen 80 km/h. 
Před Opatovicemi, v úrovni přiblížení plačické spojky, bylo u dodnes 
stojícího strážního domku závorářské stanoviště s obsluhou šesterých 
závor – závorář všechny více méně pomocí 4 pohonů pravidelně 
obsluhoval. Jedny závory byly místní a dvě dvojice dálkových měly vždy 
společný pohon Liberta – vesměs se jednalo o polní cesty. Jedny 
závory ve směru Opatovice vedly přes ulici u obci Březhrad a měly 
mechanický pohon ČKD. Dnes jsou dva z těchto přejezdů zrušeny, na 
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jednom (mezi lesem Borovinka a dnešním hypermarketem Tesco) 
mechanické závory zůstaly v uzamčené poloze a obsluhují se 
z místního domku jen na požádání, jeden polní přejezd se změnil na 
nechráněný, na dvou byly instalovány blikače, z toho ty na březhradské 
ulici byly v nedávné době nahrazeny automatickými závorami spolu 
s kamerami zřejmě pod vlivem srážky městského autobusu s vlakem na 
tomto přejezdu v roce 2003. 
        Stanice Opatovice v minulosti doznala několikrát přejmenování 
s dnešní místní částí Pohřebačka. Ta začátkem 60. let 20.stol. doznala 
největších změn ze stanic na této trati. Z jednoduché mezilehlé stanice 
se třemi dopravními kolejemi, s mechanickými návěstidly a předzvěstmi 
obsluhovanými z mechanického ústředního stavědla nacházejícího se u 
výpravní budovy se stala asi o 200m k severu prodloužená stanice 
s dvěma dalšími dopravními kolejemi a dvěma odbočnými tratěmi – 
plačickou spojkou a vlečkou do právě vybudované 4 km vzdálené 
tepelné elektrárny, která vzhledem k zabezpečení jízd vlaků na tuto 
vlečku měla od počátku svého vzniku dopravní charakter tratě. 
        Do doby přestavby stanice byla na zhlavích výhybkářská 
stanoviště, kde výhybkář obsluhoval místně přilehlé výhybky, které byly 
mechanickým závorníkem závorovány v příslušné poloze z ústředního 
stavědla. Na stavědle č.I, jehož domek stojí dodnes, se obsluhovaly 
místní závory přes státní silnici č.37 a závory asi 200 m vzdálené 
(pohon Liberta) přes místní komunikaci. Dnes jsou přes silnici 
automatické závory, ve druhém případě výstražná světla. 
        Stanoviště II bylo od dnešního severního zhlaví asi 200 m blíže 
směrem k prostředku stanice. Kromě místně stavěných výhybek se 
odtud obsluhovaly jedny dálkové závory (předzváněč „trojlístek“, pohon 
Liberta) v úrovni tehdejšího mechanického vjezdového návěstidla u 
obce Březhrad. Dnes v těchto místech končí severní zhlaví stanice, kde 
bylo při přestavbě stanice vybudováno další výhybkářské stanoviště 
s označením st.III. a závory byly obsluhovány jako místní bez 
předzváněče. Nyní je tam přejezd zrušen a nahrazen nechráněným 
přechodem pro chodce s ochranným bradlením. 
        Během přestavby stanice Opatovice n.l. byla zrušeno původní 
výhybkářské stanoviště č. II a určitý čas byla mechanické ústřední 
stavědlo nahrazeno elektromechanickým řídícím přístrojem a 
s klíčovými přístroji (tzv.bubny) na stanovištích I. a III. Tyto byly 
v polovině 60. let nahrazeny reléovým zabezpečovacím zařízením 
sovětského typu. V té době vznikla rozsáhlá vlečka s dnes již 
snesenými předávacími kolejemi do závodu masného průmyslu 
Březhrad, odbočující ze severního zhlaví stanice, zatímco krátká 
vlečková kolej na jižní straně stanice do zemědělského výkupního 
podniku zanikla již počátkem 60.let při vybudování trati (prodloužení 
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staniční koleje č.2) do opatovické elektrárny. Výčet opatovických změn 
by nebyl úplný, kdybychom nezmínili staniční budovu. 
        Původní budova, jako se dodnes zachovala např. v Rosicích n.l. či 
v Medlešicích, byla rozšířena o severní přízemní přístavek s novou 
dopravní kanceláři a reléovou místností, v jižním přístavku našly místo 
kanceláře vozové služby. Prostory pro cestující byly rozšířeny a do 
budovy byl vestavěn zděný krytý peron. 
        Trať dále z Opatovic míří polnatou rovinou s nechráněným 
přejezdem k zastávce Čeperka Mezi Opatovicemi a Čeperkou ještě 
donedávna zde na pravé straně kolejiště stály dva strážní domky. V tom 
prvém bydlela rodina Jirkova. Bylo zde i ovládání dvojích závor na 
polních cestách. Ve druhém strážním domku bydlela rodina Zavadilova. 
Oba domky byly zbourány postupně na konci 80.let. Dnes asi na 
poloviční cestě z Opatovic do Čeperky probíhá výstavba velké dálniční 
křižovatky silice R-35, která kříží i tuto železniční trať a buduje se zde 
přemostění tratě, kdy šířka mostu počítá i s připravovaným 
zdvojkolejněním z Hradce do Pardubic, v první etapě Opatovice-
Stéblová. 
        K zastávce Čeperka nutno poznamenat, že osobní vlaky zde 
započaly stavět až od roku 1914. Její závorář a pozdější hláskař 
podléhal služebně přednostovi stanice do Opatovic. 
        Nádraží Opatovice nad Labem má být díky připravované 
rekonstrukci trati blíž k obci :..  
        Chystané zdvoukolejnění a celková rekonstrukce železniční trati 
Hradcem Králové - Pardubice kromě jiného přesune stanici Opatovice 
nad Labem asi o kilometr blíž k obci. Současná budova železniční 
stanice je totiž od Opatovic nad Labem dost daleko. 
        Změna by však mohla vadit lidem, kteří sem v létě jezdí vlakem k 
oblíbenému písníku Opaťáku. Současná stanice je téměř na jeho břehu, 
kdežto z nové zastávky bude cesta delší asi o 15 minut. Tohle však jako 
problém nevidí starosta Opatovic nad Labem Pavel Kohout. „Lidé budou 
muset chodit asi o 200 metrů dál. To přeci není žádný problém. Spíš se 
bojím toho, že až tahle stanice bude v provozu, nebude se už dát v 
písníku koupat. Lidé se tam totiž chovají hrozně,“ říká. „Já si o zřízení 
nové železniční stanice v Opatovicích myslím své. Moc totiž nevěřím 
tomu, že to bude tak, jak nám slibují,“ dodává.  
        Chystané zdvoukolejnění trati však přinese spoustu kladů. Cesta 
mezi krajskými městy by prý měla být rychlejší, bezpečnější a plynulejší,  
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Plánek kolejiště, vyhýbek a návěstidel v žst. Opatovice n.L. 
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protože odpadne čekání na křižující vlaky. První etapu prací, která 
zahrne modernizaci úseku mezi Opatovicemi a Stéblovou, plánuje 
SŽDC na roky 2011 a 2012. 
        Trať Stéblová – Opatovice nad Labem měří 9,212 km, Stéblová 
(včetně) km 8,739 - Opatovice nad Labem (včetně) km 17,851.  
 

 
 

Železniční stanice Pohřebačka-Opatovice n.l., pohled  
z Bačinovy vily od jihu, asi v r.1947. 

 

 
Pamatujeme se ještě na staré lepenkové jízdenky ? Vlevo je pro cestu z Hradce Králové do Blešna ( 

a také do Čeperky ) ze dne 18.10.1986. Měly rozměr 57 mm - 30,5 mm a karton byl silný 1 mm. 
Další (modrá) je dělnický týdenní jízdenka, se zeleným pruhem je rychlíkový příplatek a poslední 

je jízdenka režijní pro železniční zaměstnance 
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        Prostorová průchodnost bude pro ložnou míru UIC GC a třída 
zatížení D4, železniční svršek je plánován UIC 60. Zabezpečovací 
zařízení bude traťové zařízení třetí kategorie typu elektronický autoblok. 
Součástí stavby bude rekonstrukce stavajících mostů a traťového 
vedení. Budou postaveny 4 nová nástupiště a 2 budou rekonstruována. 
Dále bude položeno 19 ks výhybek UIC 60, 6 ks S 49. 
        V rámci stavby dojde ke zdvoukolejnění celého úseku. Druhá kolej 
bude od stávající koleje vpravo ve směru od Pardubic. V žst. Stéblová 
dojde k prodloužení už. dl. koleje č. 4 na 600m. Na rozdíl od 
současného stavu bude napojena do k. č. 2 ještě před žel. přejezdem. 
Kolej č. 6 se snese. Nástupiště u kol. č. 1 zůstane ve stávajícím stavu 
(nebude se zkracovat). U nové koleje č.2 vznikne, za žel. přejezdem 
směrem na H.K, vnější mimoúrovňové nástupiště. V ŽST Opatovice se 
neuvažuje s odbavováním cestujících. Proto vznikne zastávka 
Opatovice. V km 15,520 – 15,690 budou 2 vnější mimoúrovňová 
nástupiště typu L délky 170 m pro každou hlavní kolej. Zaústění 
vlečkové koleje EOP do hl. kol. č. 2 bude v km 15,360. Nynější vlečková 
kolej od tohoto místa až po výh.č.1 bude demontována.  
        Cílovým stavem souboru staveb je úplné zdvoukolejnění trati 
Hradec Králové – Pardubice, včetně úpravy jižního zhlaví ŽST Hradec 
Králové a zapojení do západního zhlaví ŽST Pardubice. Dále nové 
zapojení trati od Chrudimi do východního zhlaví ŽST Pardubice tzv. 
medlešickou spojkou včetně zatrolejování. 
 
Navrhované rychlosti jsou: 
 

km trati:  8 ,740-8,950      8,950-17,     17 200 - 17,630 
                           rychlost:       12 0              200 – 160            120km. 
 
        13. ledna 2006 bylo na stavbu vydáno souhlasné stanovisko EIA. 
Doba výstavby je 28 měsíců od zahájení. 
        Opatovické nádraží leží na hranici hradeckého a pardubického 
kraje. Na jižním zhlaví vedou ze stanice dvě koleje, jedna (průběžná) do 
Pardubic a druhá do Elektrárny Opatovice. Tato vlečka se používá pro 
dopravu uhlí; není odvýkolejkovaná, má normální vjezdové návěstidlo. 
Na severním zhlaví se nachází také vlečka (spíše tři), ale menší, do 
bývalé Masny, Qule a do panelárny. Kolejová spojka tří kolejí na zhlaví 
spojuje kolej do Plačic (používá se pro nákladní vlaky), Hradce Králové 
a koleje pro posun. 
        Opatovické nádraží je zajímavé také tím, že nikdy neleželo na 
opatovickém katastru, že je vybudované na dvou katastrech a sice obce 
Pohřebačky a Březhradu, tedy dříve na dvou okresech, nyní na dvou 
rivalitních krajích – Královehradeckém a Pardubickém. 
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Charakteristika tratě Opatovice – Hradec Králové. 
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Posunující motorová lokomotiva přezdívaná „brejlovec“ v žst Opatovice 
na počátku 90.let 20.st. 
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        Snad žádné jiné odvětví hospodářství v naší zemi nemá tak 
rozsáhlou hantýrku a množství přezdívek používaných ve své činnosti, 
jako české železnice. Svoje pojmenování měly a mají snad všechny 
lokomotivy. Jen pro příklad ty, které jezdily přes naše nádraží a nachází 
se na dalších obrázcích.(Fota lokomotiv pochází z internetu). 
 

 
 
Parní lokomotiva řady 354, 
nazývaná též „všudybylka“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Parní lokomotiva řady 475  
                                                                                                  nazývaná též „šlechtična“. 

 
 
 
 
 
 
 
Parní lokomotiva řady 556 zvaná též „štokr“. 
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Řada 434 používaná k tažení nákladních vlaků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Řada 387 – rychlíková lokomotiva zvaná „mikádo“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řada 534 pro nákladní vlaky zvaná „blafoun“ 
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Řada E 499  27.7.1987 zvaná „bobina“ 
 

 
 

Motorový vůz řady M-131 zvaný „hurvínek“. Foto 1982. 
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        Svá zvláštní pojmenování měla nejen tažná vozidla, ale i vlaky, 
vagony, traťové a zabezpečovací zatřízení a mnoho dalších. Hodně jich 
však vznikalo „počeštěním a zlidověním“ po převzetí z němčiny. 
Uveďme si pro zajímavost několik takových názvů: 
 

německy  spisov ně česky lidov ě 
Semaphor, der návěstidlo semafor 
Schranken, die závory šraňky 
Schiene, die kolejnice šína, glajza 
Schwele, die pražec švel 
Gleiswechsel, der výměna vyhýbka,veksl 
Eisenbahner, der železničář ajsnboňák 
schieben posunovat šibovat 
Stutzgleis, das kusá kolej šturc 

 
 

 
 

Budova ČSD železniční stanice Opatovice – asi 60.léta se zaměstnanci. 
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        Železniční stanice v minulých dobách vedly i své kroniky. Bohužel 
kronika opatovické stanice se nedochovala, pouze kronika z let 50. 
minulého století, ale to je kronika společenská tzv. BSP (brigáda 
socialistické práce). Tato kronika pojednává o společenském životě 
některých zaměstnanců stanice. 
        Dochoval se jeden historický dokument z roku 1934. Jde o 
předávací protokol železniční stanice ze dne 2.10.1934 v důsledku 
výměny tehdejších přednostů stanice (později šlo o funkci náčelníka 
stanice). V tomto roce předává vrchní adjunkt Emil Langner 
protokolárně stanici adjunktu Bartoloměji Bendovy. 
        Z tohoto protokolu o 12 stranách formátu A4 se dozvídáme, že 
stanice měla celkem 14 zaměstnanců. Pokud jde o kolejiště je v 
protokolu následující zápis: Výměnou č.2 na jižním shlaví odbočuje 
z 1.koleje vlečka Fy. Kolínská továrna na kávové náhražky. Výměnou 
č.4 na stejném shlaví ze 4.koleje zabočuje vlečka fy. Otilie Rejhová 
Opatovice. Stanice má pět kolejí. 
        Antonín Nesvadba byl jedním z posledních přednostů železniční 
stanice Pohřebačka-Opatovice.Tuto funci převzal zřejmě po přednostovi 
Bendovy. Měl jednoho syna Jana. Manželka byla německé národnosti, 
se kterou se nakonec rozvedl. Byl osobním přítelem rodiny Nohejlovy 
 

 
 

Zaměstnanci stanice: zleva: Jar.Šiška-Vlast.Pavlíček – Jos.Urban, náč.stanice 
a Vlastimil Matuška v žst.Opatovice , 60.léta 20.stol. 
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Předávací protokol z roku 1934. 
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Část 8.strany protokolu ze které jsou patrné nájemní povinnosti některých firem, 
Které používaly služby železniční stanice. 

 
a po smrti Dr.Tichého se stal partnerem vdovy MUDr Berty Nohejlové-
Tiché. Ta v obci praktikovala jako obvodní lékařka a v penzijním věku se 
odstěhovala do Liberce ke svému synovi Janu Tichému. I zde krátký 
čas praktikovala jako obvodní lékařka. Její syn Jan zde přednášel na 
Vysoké škole. 
        Po náčelníkovi železniční stanice Josefu Urbanovi, tuto funkci 
převzal dlouholetý zde působící výpravčí Vlastimil Pavlíček, který se 
přiženil do Pohřebačky a později si postavil rodinný dům v Březhradě. 
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Náčelník stanice ČSD Opatovice pan Vlastimil Pavlíček z Březhradu. 

 

 
 

Miroslav Hruška ,výpravčí ČSD ze stanice Opatovice – rok asi 1975. 
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Železniční stanice Opatovice n/L – foto r.2004. 
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Budova železniční stanice. Foto Chudý 2007. 
 

 
 

Zařízení současné dopravní kanceláře ve staniční budově. 
 
        Další dokumenty, které se nám podařilo obstarat ve vztahu 
k železniční stanici je „Postupní smlouva“ ze dne 20.3.1938 mezi obcí 
Pohřebačkou a ředitelstvím státních drah v Hradci Králové, kterou obec 
bezúplatně postupuje na trvalo pozemek – cestu č.kat. 545/1 a 545/2 o 
celkové výměře 39 m2. Smlouvu za obec Pohřebačku podepsal její 
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starosta Karel Kubelka. Ze smlouvy však není patrno, k čemu dráha tyto 
dva pozemky potřebovala. 
        Dalším dokumentem je „Výměr“, „Stavební povolení“ a „Povolení 
k užívání“ č.j. 32/32-III-1940 vydané 9.ledna 1940, které dokladuje 
rozšíření železniční stanice Pohřebačka-Opatovice směrem vlevo. 
Z tohoto dokumentu lze vydedukovat jednak název stanice, její rozšíření 
o další kolej (nebo koleje) směrem západním, prodloužením propustku 
(zřejmě propustek Plačického potoka) pod nádražím a zrušení přejezdu 
v km 18.081 a vybudování polní cesty k Březhradu. 
 

 
 

Detail současného kolejiště na panelu, na kterém je právě nastavena vlaková cesta 
pro křížení dvou vlaků. Vlak od Pardubic má postavenou cestu na 1.kolej a vlak od Hradce Králové 

má postavenou cestu do odbočky z 1.koleje na kolej 2. 
 

        Stavba nádraží v Opatovicích jako takového, se datuje do roku 
1899, (nevíme zda to bylo kolejiště, nebo budova, či oboje).Nic bližšího 
však o tomto datu nevíme. 
        Připomeňme si další důležitou zákonitost o stavbě kolejišť.Každá 
železniční trať je v rámci ČR rozdělena na jednotlivé železniční úseky, 
které mají začátek a konec. Např.naše železniční stanice se nachází na 
úseku tratě č.031, kde začátek je v Pardubicích a konec v Jaroměři. 
Tato jednokolejná trať při procházení stanicí Opatovice má pravou a 
levou stranu. Označuje se jako hlavní kolej, resp. jako kolej č.1. Od této 
koleje všechny další koleje na její levé (západní) straně jsou číslované 
lichými čísly. V našem případě to jsou koleje č. 3,5 a 7. Koleje na pravé 
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(východní) straně se označují sudými čísly tj.2 a 4. Tudíž v naší stanici 
máme označeno celkem 7 kolejí, ale ve skutečnosti se jich ve stanici 
nachází pouze 6. Potom cestujícího nemůže překvapit, když rozhlas 
v naší stanici např. upozorňuje cestující, aby dali pozor u 7.koleje, na 
kterou přijíždí vlak, když tu žádná sedmá kolej není, ale napočítáme jich 
jenom šest. 
 

 
 

 
 

Plánek současného kolejiště železniční stanice Opatovice n.L. 
 
        Železniční stanice Opatovice nad Labem leží na trati SŽDC č. 031 
Pardubice hl.n. - Jaroměř. Kilometrická poloha : 16,7km. Nadmořská 
výška : 230 m.n.m. Poloha budovy : vpravo, ve směru od Pardubic hl.n.  
        Železniční stanice je dopravna s kolejovým rozvětvením určená pro 
řízení sledu vlaků, odbavování cestujících a nákladu. Je vybavena 
výpravní budovou s dopravní kanceláří a odbavovacími prostory pro 
cestující. Obvod železniční stanice je ohraničen vjezdovými návěstidly. 
Tato návěstidla jsou umístěna minimálně 50 m před krajní výhybkou. 
Ostatní místa určená k nástupu a výstupu cestujících, která nesplňují 
tyto náležitosti, nazýváme železničními zastávkami. 
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Vlečková elektrifikovaná trať do EOP. Foto  r.2005. 
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Budova stavědla č.1 na jižním shlaví, odkud se opbsluhovaly výměny a závory. 
 

 
 

Jižní shlaví. Kolej pravá je č.1 směr Pardubice a levá je č.2 směr elektrárna. 
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Jižní shlaví. Šipka ukazuje rampu na kusé 4.koleji, která původně pokračovala 
jako vlečka do Rolnického družstva. V 50.letech na ní byla zhotovena čelní 
rampa pro najíždění a vagonování vojenské techniky pro zdejší voj.útvar. 

 

 
 

Železniční přejezd silnice č.324 na jižním shlaví s automatickými závorami. 



33 
 

 
 

Vpravo vzadu budova Rolnického družstva, vlevo budova měnírny, kde 
dochází k přeměně střídavého proudu ze sítě na proud stejnosměrný. 

Ten vede do trolejové železniční sítě pro napájení elektrických lokomotiv. 
 

 
 

Na trati mezi Opatovicemi a Čeperkou probíhá výstavba mostu nové silnice R-35. 
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Nechráněný dvoukolejný přejezd na polní cestě z Opatovic do Libišan. 
 
 

 
 
Stejný pohled z protistrany než je hořejší obrázek. To zde stál ještě v r.1985 jeden ze 
strážních domků, ve kterém bydlela rodina Jirků. Další strážní domek byl v místě dnešního 
budovaného přemostění tratě silnicí R-35. V tomto domku bydlela rodina Zavadilova. Oba 
domky byla zbourané. 
 
        Ve strážních domcích bydleli železniční zaměstnanci, kteří měli za 
úkol uzavírat závorami železniční přejezdy, vizuelně kontrolovat 
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projíždějící vlaky a provádět pochůzky za účelem kontroly železničního 
svršku a provádět údržbu (mazání) drátovodů. 

 
Železniční zastávka – hláska Čeperka. 
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Severní shlaví (hradecké) s šesti odjezdovými návěstidly. 
 

 
 

Přechod pro chodce přes severní kolejiště do Březhradu, kde byla původní cesta 
z Pohřebačky. Dne je zde výstražný zvukový a světelný signál pro pěší. 
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Nově vybudová silnice do obce Březhrad z Masokombinátu z počátku 60.let 20.stol., 
Dnes napojená na současnou Hradubickou silnici č.37. 

 

 
 

Vlečkové koleje na severním shlaví do panelárny a obchodního domu Quelle. 
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Mapa znázorňující délku kolejiště (tečkovaně) a hranice krajů (čárkovaně) 
Hradeckého a Pardubického. 

 

 
 

Ještě dnes můžeme vidět strážní domky mezi Březhradem a Hradcem Králové. 
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Taktéž  ve stejném úseku i nefunkční přejezd opatřený dřevěnými závorami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zařízení starých závor s předzváněčem zvaným „troj lístek“, (ilustr.foto). 
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    Systém ovládacích drátovodů pro závory. 

 
 
 

 
    Soustava starých ovládacích pák pro 
        návěstidla a vyhýbky. Ilustr.foto. 
 
 

 
  Stará vjezdová a odjezdová návěstidla 
        ovládaná drátovody výpravčím. 
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Elektromechanický řídící přístroj – posuvné knoflíky, kličky směrových závěrníků a 
postraní kliky indikovaly a ovládaly vlakové cesty ve stanici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drážní telegraf pro dorozumívání mezi stanicemi. 
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Současné zabezpečení železničních přejezdů se zvukovou a světelnou signalizací. 

 
        V žst.Opatovice projede (květen 2008) za 24 hod. asi 80 vlaků 
oběma směry. Z toho je asi 20 vlaků nákladních a z těch nákladních asi 
8 vlaků tam i zpět do EOP. 
 
        V úseku trati Opatovice-Stéblová byly poprvé v padesátých letech 
vyzkoušené betonové pražce, které později byly nahrazené za dřevěné. 
Dále na železničním přejezdu u Březhradu byl vyzkoušen první pryžový 
přejezd vyráběný firmou GUMOKOV n.p.v Hradci Králové. 
 
Železni ční tr ať Pardub ice – Liber ec 
 
 0.00 km  Železniční nádraží Pardubice, (220.00 m.n.m.)  
 2.00 km  Železniční nádraží Rosice nad Labem,  
 4.00 km  Železniční zastávka Semtín,  
 9.00 km  Stéblová, železniční zastávka, (226.00 m.n.m.) 
12.00 km  Železniční zastávka Čeperka, (225.00 m.n.m.) 
16.00 km  Železniční nádraží Opatovice n.L.,  
22.00 km  Hlavní nádraží Hradec Králové, (230.00 m.n.m.) 
26.00 km  Železniční nádraží Předměřice n.L.,  
28.00 km  Vlaková zastávka Lochenice,  
32.00 km  Železniční nádraží Smiřice,  
34.00 km  Vlaková zastávka Černožice, (255.00 m.n.m.) 
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47.00 km  Vlakové nádraží Kuks, (290.00 m.n.m.) 
50.00 km  Vlaková zastávka Žireč,  
54.00 km  Vlakové nádraží Dvůr Králové n.L.,  
61.00 km  Vlakové nádraží Bílá Třemešná,  
67.00 km  Železniční stanice Mostek,  
70.00 km  Železniční stanice Borovnička,  
74.00 km  Železniční stanice Borovnice, (490.00 m.n.m.) 
77.00 km  Železniční stanice Horka u Staré Paky, (490.00 m.n.m.) 
80.00 km  Železniční stanice Levínská Olešnice, (475.00 m.n.m.) 
85.00 km  Vlakové nádraží Stará Paka, (430.00 m.n.m.) 
93.00 km  Železniční stanice Libštát, (395.00 m.n.m.) 
95.00 km  Železniční stanice Košťálov, (390.00 m.n.m.) 
99.00 km  Železniční zastávka Nedvězí,  
102.00 km Železniční nádraží Semily, (360.00 m.n.m.) 
 
 
 
Pardubice – Turnov  (124 km), rychlost jízdy:  
 
Odj.4,50………Přij.9,28………………..rok 1943………4,38 
       4,40……………8,51……………………..1988……...4,11 
                                                Za 50 let              asi   +27 minut  

 
 
Železni ční neh oda  u Stébl ové 
 
        Železniční neštěstí u Stéblové bylo dosud nejtragičtější nehodou v 
dějinách české železniční dopravy. Došlo k ní 14. listopadu 1960 v 
podvečerních hodinách na trati Pardubice – Hradec Králové (dnes 
označena jako trať 031) přibližně 1 500 metrů od stanice Stéblová 
směrem na Pardubice, když se čelně srazil osobní vlak 608 Liberec – 
Pardubice s osobním vlakem 653 Pardubice – Hradec Králové. 
Následky srážky ještě zhoršil požár, který vypukl poté, co žhavé uhlí z 
parní lokomotivy vlaku 608 zapálilo naftu unikající z motorové 
lokomotivy vlaku 653. Celkem si neštěstí vyžádalo 118 mrtvých a 110 
zraněných, některé zdroje uvádějí 110 mrtvých a 106 zraněných. Viníky 
nehody byli shledáni členové posádky vlaku 608, který vyjel ze stanice 
Stéblová bez svolení výpravčího a přes znamení „Stůj!“ na odjezdovém 
návěstidle. Byli odsouzeni k několikaletým trestům odnětí svobody.  
        Oba vlaky se měly na jednokolejné trati podle grafikonu křižovat ve 
stanici Stéblová, která má tři dopravní koleje a tehdy byla zabezpečena 
mechanickým zabezpečovacím zařízením s ústředním stavědlem a 
mechanickým vjezdovými a odjezdovými návěstidly i předvěstmi. 
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Pomník vybudovaný obcí Stéblová k uctění památky poškozených umístěný 

poblíž místa železniční nehody. (Foto internet). 
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Střet auto busu a vlaku m ezi Opatov icemi n.L. a Hradcem  Králov é. 
 
        Dne 4.4.2003 ráno, přibližně v 5 hod. 55 min. došlo ke srážce 
Citybusu linky č. 12 ( linkový autobus Hradec Králové – Březhrad) s 
osobním vlakem č. 5624 Pardubice - Jaroměř (taženým lokomotivou 
řady 130.016-9)na trati mezi stanicemi Opatovice nad Labem a Hradec 
Králové hl.n. Podle prvních informací došlo ke srážce na přejezdu 
vybaveném výstražnou signalizací, která byla v činnosti. Rychlost 
lokomotivy byla asi 85 km/h.Při této mimořádné události vykolejila 
lokomotiva a v délce několika set metrů bylo poškozeno trakční vedení 
a trať. Při nehodě byly v autobuse čtyři osoby usmrceny a nejméně čtyři 
těžce zraněny. Ve vlaku byl lehce zraněn jen strojvedoucí. 
 

 
 

Pohled na místo střetu vlaku s autobusem na železničním přejezdu. 
(foto internet) 

 
        Vyšetřování této tragické nehody bylo ukončeno až dne 25.6.2004 
zastavením trestního stíhání, protože řidič autobusu zemřel na následky 
zranění utrpěné při nehodě. 
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Opato vické železn iční v lečky 
 
        Největší a všeobecně známá je několikakilometrová vlečka 
Elektrárny Opatovice. Vlečka je elektrifikovaná a ucelené vlaky s uhlím 
na ní nejčastěji vozí ústecké lokomotivy řady 121-122. Na vlečce slouží 
"kocouři" řady 740. V areálu je ještě stáčecí místo firmy plnící láhve 
LPG. Na hradeckém zhlaví opatovické stanice ale odbočuje ještě jeden 
vlečkový systém, větvící se do tří směrů. První je vlečka do panelárny 
ležící přímo u nádraží. Druhá větev, jediná dodnes používaná, vede do 
areálu velkoobchodu Quelle. Nejezdí se tam nijak moc, ale jezdí. Třetí 
větev se vrací levým obloukem zpět do areálu bývalého masokombinátu 
Březhrad.  
 

 

Přejezd vlečky do elektrárny na bývalé 
silnici I/37. Potom co byla převedena na 
obchvat mimo Opatovice zde byly 
demontovány závory a nahrazeny pouze 
kříži. Po závorách zbyly původní sloupky, 
nyní pouze nesoucí značky. 
 
 

 

Hradecký kocour 742.175 veze cisternu 
pro stáčírnu LPG. Zde v oblouku těsně 
před výše zmíněným přejezdem. 

 

V roce 2003 se celkem neplánovaně na 
vlečku elektrárny podíval i motorový vůz M 
131.1133 - Nataša.  
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Lokomotiva 740.851 Elektrárny Opatovice, 
vyfotografovaná uvnitř areálu dne 
11.10.2003 

 

Oblouk vlečky do bývalého 
masokombinátu. Nepoužívaná je již 
několik let, v některých místech už 
začínají ze svršku zvolna vyrůstat 
jehličnaté stromečky. 

 

Přestože je vlečka už dlouho mimo 
provoz, na vratech kombinátu svítí 
zánovní cedule. I označení přejezdů je 
stále v pořádku. 

 

Neobvyklý pohled do areálu kombinátu. 
Vlečka vede nad jezírkem před 
zásobníkem LTO, kde je také vidět kříže 
od dalšího přejezdu. 
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Nový šturc na místě bývalého předávacího 
kolejiště vleček. Byly zde původně dvě 
koleje až k přejezdu vzadu. Zlikvidovány 
byly na konci roku 2004 a nahrazeny touto 
krátkou kolejí. 
 
 
 
 

 

 
 
Dost typický obrázek z českých vleček. 
Před vraty podniku (zde vlečka panelárny 
vede dokonce přímo do haly) červený terč 
a nesjízdné koleje. 
 
 
 
 

 

Jediný zbytek provozu na těchto vlečkách. 
Osamocená poštovní zetka v areálu firmy 
Quelle. 

 

Druhý vjezd do panelárny - ale už také 
nepoužívaný. 
 

 
Obrázky vleček byly převzaté spolu s textem z internetu. 




