Od koňky k VRTkám
aneb historie výstavby železnic na území ČR
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Pardubice, 4. 9. 2015

Průplav Vltava - Dunaj? Nikoliv! Železnice!!!
• František Josef Gerstner, mj. vědecký ředitel České hydrotechnické privátní
společnosti, navrhl v roce 1808 postavit místo plavebního kanálu železnici
• stavbu koněspřežné železnice České Budějovice - Linec (první na evropském
kontinentu) zahájil v roce 1825 jeho syn František Antonín Gerstner
• investoři požadovali méně velkorysé technické řešení, proto byla stavba v roce
1828 předána Matyáši Schönererovi (vybudoval úsek na rakouské straně)
• dráha byla zprovozněna postupně v letech 1827 - 1832 a sloužila do let 1868 1873, kdy byla již jako Dráha císařovny Alžběty (KEB) přestavěna na
parostrojní provoz - úsporněji stavěné úseky Matyáše Schönerera byly pro
přestavbu nepoužitelné
• díky prozíravosti pánů Gerstnerů jezdíme po trase koňky dodnes!
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Odkaz druhé koňky:
železnice do Kladna a Barrandien
• v letech 1830 - 1833 byla zprovozněna koněspřežná dráha z Prahy do Lán,
resp. polesí Píně, která měla původně pokračovat přes Zbečno a Liblín
do Plzně, ale z ekonomických důvodů byla další stavba zastavena
• trať vyměřoval Joachim Barrande, který díky tomu objevil zkameněliny, jimž
zasvětil zbytek svého života
• projekt nebyl nejprve ekonomicky úspěšný, v roce 1834 byl provoz zastaven,
ale v roce 1836 byla trať pronajata a provozována až do roku 1863, kdy byla
již jako Buštěhradská dráha přestavěna na parostrojní provoz (nepřestavěný
úsek Stochov - Píně byl v provozu do roku 1873)
• dnešní železniční spojení Prahy a největšího středočeského města Kladna je
a bude (až na krátké úseky) stále v trase koňky...
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Rothschildova železnice
• vídeňský bankéř Salomon Mayer Rothshild byl hlavním investorem Severní
dráhy císaře Ferdinanda (KFNB) Vídeň - Bochnia (u Krakova), mj. vlastnil i
železárny a doly na Ostravsku
• železnici (první parostrojní ve střední Evropě) vyprojektoval Franz Xaver Riepl
na základě zkušeností z Anglie (první návrh zpracoval v roce 1828)
• první úseky z Vídně do Brna byly vybudovány v letech 1837 - 1839, Krakov byl
dosažen v roce 1856 (stavbu z Břeclavi do Brna vedli Karl Ghega a
Jan Perner)
• KFNB byla velmi silnou společností, zestátněna byla v roce 1906 (kromě dolů
a Báňské dráhy)
• současný 2. a částečně i 1. tranzitní koridor jsou původní tratě KFNB a díky
vizionářství Franze Xavera Riepla vyhovují parametry trasy i po 175 letech
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Stát se angažuje v železničním podnikání
• na základě zkušeností Pruska, které železnici chápe jako strategickou
záležitost, vstupuje i Rakousko v roce 1841 do role investora a vlastníka
železnice
• navazuje na KFNB, zakládá Severní státní dráhu (NStB) a buduje tratě
Olomouc - Praha (1845), Brno - Česká Třebová (1849) a Praha - Děčín (1850
- 1851), odkud pokračuje německá Sasko-česká státní dráha do Drážďan
• na projektu dráhy pracovali Alois Negrelli a Jan Perner, díky nimž dílo
vyhovuje i dnes a odolalo např. i 1000leté povodni (2002)
• v roce 1854 (s účinností od 1. 1. 1855) byla NStB z důvodu vysokého státního
deficitu zprivatizována a založena soukromá (ovládaná francouzským
kapitálem) Společnost státní dráhy (StEG)
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Rozvoj soukromých železnic (1/2)
• po rezignaci státu na výstavbu železnic a privatizaci státních železnic StEGu
byl vydán v roce 1854 koncesní zákon na podporu výstavby železnic
soukromým kapitálem
• začal boom výstavby železnic, nejprve pro odbyt uhlí z dolů, následně pro
napojení průmyslových center
• Buštěhradská dráha (BEB) - 1855
• Brněnsko-rosická dráha (BRE) - 1856
• Jihoseveroněmecká spojovací dráha (SNDVB) - 1857
• Ústecko-teplická dráha (ATE) - 1858 (později nejziskovější železnice)
• Kladensko-nučická dráha (KND) - 1858
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Rozvoj soukromých železnic (2/2)
• Česká západní dráha (BWB) - 1861
• Turnovsko-kralupsko-pražská dráha (TKPE) - 1865
• Košicko-bohumínská dráha (Ks-Od) - 1869
• Moravsko-slezská severní dráha (MSNB) - 1869 (dcera KFNB)
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Konkurenční boj soukromých železnic (1/3)
• po období útlumu po prohrané Prusko-rakouské válce začala druhá vlna
intenzívního budování železnic
• Česká severní dráha (BNB) - 1867
• začíná ostrý konkurenční boj, zejm. v ose Vídeň - Praha / Děčín
• Dráha císaře Františka Josefa (KFJB) - 1868 (velmi ztrátová, již v roce
1884 zestátněna)
• Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) - 1869 (dcera SNDVB)
• Vídeň - Hevlín - Střelice - Brno (1870) - odstranění závislosti StEGu na
KFNB (Vídeň - Břeclav - Brno)
• km poloha žst. Pardubice hl. n. 305,690 je vzdálenost od Vídně po
trase hlavní trati StEGu, tj. přes Hevlín, Brno a Českou Třebovou
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Konkurenční boj soukromých železnic (2/3)
• vznikají další menší společnosti
• Duchcovsko-podmokelská dráha (DBE) - 1871
• Ostravsko-frýdlantská dráha (OFE) - 1871
• Moravsko-slezská ústřední dráha (MSCB) - 1872 (MSCB je autorem
první nedostavěné železnice u nás z Opavy do Fulneku a Trenčína,
jejíž stavba byla z ekonomických důvodů zastavena)
• Pražsko-duchcovská dráha (PDE) - 1872
• Moravská pohraniční dráha (MGB) - 1873
• Plzeňsko-březenská dráha (EPPK) - 1873 (velmi ztrátová, již v roce
1884 zestátněna; úsek Žabokliky - Březno u Chomutova byl první
zrušenou železniční tratí u nás - 1879)
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Konkurenční boj soukromých železnic (3/3)
• ostré konkurenční vztahy mezi jednotlivými společnostmi byly příčinou
neochoty sdílet kolejiště, resp. propojovat kolejiště konkurenčních společností,
proto vznikla řada mimoúrovňových křížení, dvojnádraží, leckdy i dlouhá léta
kolejově nepropojených (např. Týniště nad Orlicí)
• v letech 1867 - 1878 bylo vybudováno v českých zemích 3 515 km železnic,
z toho jen v roce 1871 bylo uvedeno do provozu 791 km železničních tratí
• výstavba drah v tomto období významně podnítila průmyslový a urbanistický
rozvoj
• města ležící na železnici se prudce rozvíjela (např. Pardubice),
města mimo hlavní železnice začala upadat (např. Chrudim, Litomyšl,
Vysoké Mýto, Lanškroun)
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Zestátňování železničních společností (1/2)
• krach na vídeňské burze v roce 1873 odstartoval hlubokou hospodářskou krizi
• po krachu projektu soukromé České jihozápadní dráhy stát vybudoval
Rakovnicko-protivínskou dráhu (1875)
• na základě vydaných koncesí dle zákona z roku 1854 musel stát finančně
dorovnávat ztráty železničních společností, což jej vedlo k myšlence převzetí
železnic pod stát
• v roce 1877 schválen sekvestrační zákon na postupné zestátnění (vykoupení)
soukromých železnic
• v roce 1884 byly založeny Císařsko-královské státní dráhy (kkStB) pro
převzetí soukromých železnic a další výstavbu a provoz státních železnic
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Zestátňování železničních společností (2/2)
• zestátňování proběhlo ve dvou vlnách z důvodu vyčerpání státního rozpočtu
• 1884 - 1895: KFJB, KEB, EPPK, DBE, PDE, BWB, MSCB, MGB
• 1906 - 1909: KFNB, BNB (od roku 1882 sloučena s TKPE), SNDVB,
ÖNWB, StEG, BCB
• ATE, BEB, OFE a Ks-Od zůstaly nadále soukromé a byly zestátněny
až v letech 1923, 1936 a 1945
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Budování místních drah
• po vybudování sítě hlavních tratí vznikla velká poptávka po výstavbě místních
drah
• pro dosažení jejich ekonomické efektivity byly legislativou vytvořeny technické
a hospodářské úlevy (1875, 1880, 1892, 1895) a byla mj. poskytována státní
(později zemská) záruka
• výstavbu místních drah realizovaly:
• stávající společnosti, zejm. StEG a KFNB
• v roce 1880 nově vzniklá Rakouská společnost místních drah (ÖLEG)
a v roce 1881 nově vzniklé České obchodní dráhy (BCB), které ale
byly již v roce 1882 ovládnuty StEGem
• místní podnikatelé, obce
• období místních drah skončilo v roce 1914 s vypuknutím 1. světové války
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První republika
• pokračovalo zestátňování soukromých drah (ATE, BEB, OFE) a řady místních
drah
• byla zvyšována kapacita tratí (zejm. ve směru západ - východ) a uzlů
• budovány nové tratě pro spojení českých zemí a Slovenska
• se vznikem automobilismu začaly být rušeny místní dráhy
• počátek systémové elektrizace sítě (1928 - uzel Praha)
• počátek stavby tratě (Praha -) Havlíčkův Brod - Brno (1938) jako reakce na
Mnichovskou dohodu
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Pod vládou dělnické třídy
• zvyšování kapacity tratí pro nákladní dopravu, zejm. 1. hlavní tah ze
severočeské uhelné pánve přes Ostravsko do Čierne nad Tisou - silná
orientace na přepravy do / ze Sovětského svazu
• elektrizace tratí stejnosměrnou soustavou (1957), následně i střídavou
soustavou (1962)
• výstavba nových tratí se omezila jen na přeložky vyvolané těžbou uhlí
• zastarávání železniční sítě, zejm. jejích parametrů pro rychlou osobní dopravu
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Vracíme se do Evropy
• v roce 1993 zahájena dosud neukončená modernizace 4 tranzitních koridorů
na nejvyšší rychlost 160 km/h (původní ambice byla dokončit 1. tranzitní
koridor do roku 2000, 3. a 4. tranzitní koridor do roku 2010...)
• postupná modernizace tratí a uzlů pro zvýšení konkurenceschopnosti
železnice díky finanční podpoře z EU
• závazky vůči Evropské unii a projekty pro zvýšení upadajícího významu
železnice
• vysokorychlostní tratě
• nákladní koridory
• zavádění ERTMS
• sjednocení trakční napájecí soustavy apod.
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Děkuji za pozornost! Bc. Marek Binko

Budeme vizionáři jako pánové Karl Ghega,
Alois Negrelli nebo Jan Perner, aby naše
stavby sloužily i za dalších 170 let?

