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Podbrdsko - Přesně 1. září 1901 byl zahájen provoz na 
nové trati Zadní Třebaň - Lochovice. U příležitosti 110. 
výročí této události připravily Naše noviny a Všeradova 
země jízdu parního vlaku s doprovodem historických 
postav i kulturním programem.
Vlak pozdraví v Zadní Třebani starosta obce St. Balíček a 
reprezentanti hlásnotřebaňské radnice. Kromě doprovodu 
vlaku jsou připravena různá vystoupení ve vybraných stani-

cích. V Litni se mohou cestující seznámit s tzv. úvraťovou 
stanicí, kdy lokomotiva musí přejet na opačný konec vlaku. 
Zde se též bude doplňovat voda do zásobníků. Vodní jeřáby 
už nexistují, a tak se úkolu ujali dobrovolní hasiči. V Litni 
pozdraví  císaře též skupina svinařských mopeďáků.
V Nesvačilech přijdou císaře pozdravit místní obyvatelé, ve 
Všeradicích rodačka Magdalena Dobromila Rettigová, 
v Osově budou čekat zdejší hasiči v historických unifor-
mách a starou ruční stříkačkou z roku 1907. V Hostomicích 
se pára setká s pravidelnou linkou místní lokálky a císaře 
pozdraví členové Divadla ze stodoly. Kulturní program je 
připraven i na konečné v Lochovicích. Ve vagónech a na za-
stávkách bude vyhrávat skupina Třehusk, zatančí řevnická 
skupina Proměny, vlak doprovodí také hlásnotřebaňské 
Holky v rozpuku.
Knihu o historii »liteňky« vydává nakladatelství SAXI, 
k mání bude i tzv. turistická známka
Staré kartonové jízdenky mohou cestující zakoupit pou-
ze ve vlaku. Cena jedním směrem je 120 Kč, při koupi 
tam i zpět  jen 200 Kč. Dětí do 6 let mají jízdu zadarmo 
a děti 10 let jízdu za polovic. K mání je jízdenka max do 
dvou stanic za zlatku, tj. 20 Kč.                  Josef KOZÁK

Vlakem jel v minulosti císař, trampové i čarodějnice 
První »slavná« jízda historického parního vlaku se konala v roce 2001, při stém výročí podbrdské trati 
Zadní Třebaň - Lochovice. Naše noviny tehdy vymyslely a připravily bohatý kulturní program za-
sazený do doby panování předposledního rakouského císaře Františka Josefa I. Vlak byl i přes deštivé 
počasí nabit  k prasknutí a další stovky lidí přišlo pozdravit císaře na stanice a zastávky. Celá jízda by-
la poznamenána i nepřipraveností provozovatele, takže akce trvala skoro celý den.
O tři roky později zorganizovaly Naše noviny opakování jízdy, opět ve stejném duchu starého rakous-
kého mocnářství. Tentokrát jízdě počasí přálo. Rok 2005 byl ve znamení další jízdy páry podbrdským 
údolím. Tentokrát jeli vlakem trampové, babička Mary a indiáni. Na vše dohlíželi bdělým okem pří-
slušníci četnické pátračky z Prahy.
Z jízd se stala tradice a další rok vyrazil masopustní parní vlak. Vezl maškary a maškaráky ze Zadní 
Třebaně do Lochovic a zpět. Stejně tak tomu bylo i v roce 2007. Následoval vlak plný čarodějnic v ro-
ce 2008. Další rok jel parní vlak Podbrdskem třikrát a loni jednou před podzimními volbami.        (JoK)

Císaře si tentokrát zahraje senátor
Úlohy »stařičkého mocnáře« Františka Josefa I. se v roce 
2001 - a následně i v roce 2004 - zhostil známý řevnický 
ochotník a nositel Ceny Našich novin Vladimír Křivánek. 
Letos přijal nabídku jiný ochotník, známý z muzikálů Postři-
žiny a Noc na Karlštejně, senátor Jiří Oberfalzer.  
„Jezdím tady po kraji jako arcibiskup a v Noci na Karl-
štejně jsem byl i vévodou bavorským a králem cyperským, 
ale sám císařpán - to je vrchol mé dosavadní hodnostářské 
kariéry. Na akci se moc těším a děkuji, že se jí NN ujaly - 
110. výročí c. k. dráhy za to určitě stojí. Těším se, že si to 
společně užijeme," uvedl senátor pro NN.                     (JoK)

Odjezdy parního vlaku 

Vlak zastavuje ve všech zastávkách.

OSOVŠTÍ HASIČI. Všechny jízdy 
parních vlaků pozdravovali na 
osovském nádraží místní hasiči se svou 
ruční stříkačkou z roku 1907. Roku 
2004 je císař František Josef I. v po-
dání řevnického ochotníka V. Křivánka 
vyznamenal.                Foto B. KŘEČEK

Parní vlak potáhne »kafemlejnek«

Kafemlejnek, Matylda, »třistadesítka« - první lokomotivní 
řada vyráběná na našem území. Byla typickou lokomo-
tivou tuzemských lokálek. Od roku 1878 do roku 1913 se 
vyrobilo pro Rakouské státní dráhy 285 těchto lokomotiv a 
neznámý počet pro místní dráhy. Lokomotivy se vyráběly 
v lokomotivkách ve Vídni, v Linci, Společností státní 
dráhy ve Floridsdorfu a První českomoravskou továrnou 
na stroje v Libni. Po roce 1918 převzaly ČSD 133 lokomo-
tiv řady 97 a označily je řadou 310.0, lokmotivy dále jezdi-
ly na kopcovitých tratích místních lokálek, ale stále více se 
přesouvaly na posun. Z traťové služby byla přeřazena po-
slední lokomotiva v roce 1945.                                   (JoK)
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ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ! Cena: 5 Kč

Nezávislý poberounský občasník přináší aktuální zprávy z regionů Dolního Poberouní a Podbrdska

TAM ZPĚT

9.50 Zadní Třebaň 14.26 (příj.)

10.21 Liteň 14.12

10.36 Skuhrov p/B 13.32

10.53 Všeradice 13.22

11.11 Osov 13.11

11.40 Hostomice p/B 13.03

11.54 (příj.) Lochovice 12.30 (odj.)

Zajímavosti o »liteňce« 
* je funkční už sto deset let - provoz byl 
slavnostně zahájen 1. září 1901
* měří 26,5 kilometru
* maximální stoupání je 26,3%; ze 
Zadní Třebaně do Osova musí vlak pře-
konat převýšení 162 metrů
* v době vzniku měla 5 hlídačských dom-
ků, dvě studny s vodními jeřáby (Vosov, 
Zadní Třebaň), 117 propustků v náspu 
pro povrchovou vodu, 96 přejezdů a pře-
chodů
* má jeden typ zděných strážních dom-
ků, jeden typ zděných nádražních budov 
a jeden typ dřevěné čekárny
* od srpna do prosince 1901 přepravila 
11 620 osob a 19 091 tun zboží, hlavně 
řepy...                                       (JoK, mif)








