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Rakouská severozápadní dráha v Praze 
Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) byla jednou z nejvýznamnějších dopravních 
společností v českých zemích druhé poloviny 19. století. Vždyť od roku 1869, kdy 
byla založena jako dceřiná společnost Jihoseveroněmecké spojovací dráhy 
(SNDVB), do roku 1909, kdy byla zestátněna, vybudovala téměř 1400 km 
železničních tratí. Její hlavní síť, která měla státní garanci minimálního výnosu, 
vycházela z Vídně přes Jihlavu do Mladé Boleslavi s odbočkami z dnešního 
Havlíčkova Brodu do Rosic nad Labem, kde se připojila na svou mateřskou SNDVB, 
z Velkého Oseku do Trutnova-Poříčí, z Ostroměře do Jičína, z Trutnova do Svobody 
nad Úpou a z Kunčic nad Labem do Vrchlabí. Doplňovací síť, na kterou ÖNWB státní 
garanci na rozdíl od tehdejší praxe nevyžadovala, zahrnovala tratě Nymburk - Děčín-
Prostřední Žleb, Lysá nad Labem - Praha, Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem 
západ, Děčín východ - Děčín-Loubí, Chlumec nad Cidlinou - Lichkov a Ústí nad Orlicí 
- Letohrad. 
Pro odbočku z Lysé nad Labem do Prahy bylo zažádáno o předběžnou koncesi 
v listopadu 1869 a již v říjnu 1873 byla zahájena pravidelná doprava. Před příjezdem 
do Vysočan byla trať ÖNWB vedena v 6km souběhu s tratí Turnovsko-kralupsko-
pražské dráhy (TKPE). Tento úsek má sám o sobě zajímavou historii. Trať ÖNWB do 
Vysočan byla zdvoukolejněna v roce 1928, v půli úseku mezi Horními Počernicemi a 
Vysočany vzniklo hradlo Černý most, nazvané podle nadjezdu zakouřeného parními 
lokomotivami, který dal později jméno i zdejšímu velkému sídlišti. Odbočka Skály 
propojující původní tratě ÖNWB a TKPE vznikla až v roce 1943 a od té doby se 
prostřední kolej mezi odbočkou Skály a Vysočany používala pro jízdy do Prahy a 
krajní koleje pro jízdy z Prahy, a to až do výstavby nového zabezpečovacího zařízení 
v roce 2012. Místní specialitou byla také mechanická návěstidla umístěná na 
krakorcích. Nádraží ve Vysočanech bylo na základě smlouvy mezi ÖNWB a TKPE 
vybudováno se společnou výpravní budovou mezi kolejišti obou společností. 
Ostrovní výpravní budovy byly pro ÖNWB ostatně typické a dosud se s nimi setkáme 
ještě ve Všetatech a Ústí nad Orlicí, přičemž v minulosti to bylo také v Kolíně a 
Týništi nad Orlicí. 

  
Hradlo Černý most 

Z Vysočan trať ÖNWB pokračovala do Libně a na Rohanský ostrov v Karlíně, kde 
byla provizorně ukončena, neboť pražské hradby zde nebyly ještě v roce 1873 
zbourány. Na Rohanském ostrově, obklopeném ze severu Vltavou a z jihu bývalou 
mlýnskou stokou, od roku 1822 karlínským přístavem, bylo vybudováno nákladní 
nádraží a jeho výpravní budova, zachovaná dodnes, sloužila cestujícím dva roky, než 
byly zbořeny hradby a postaveno osobní nádraží na Těšnově. 



 2

Trať z Vysočan měla jistou romantiku pražské periferie - ocelový most přes Rokytku 
u Kolčavky, vlečka do lihovaru se závorářským stanovištěm na Balabence, 50m tunel 
pod vysokým náspem tratě TKPE z Vysočan do Prahy, souběh s ulicí Na žertvách 
mezi činžovními domy nebo přejezd na Palmovce křížící mj. i tramvajové koleje. Za 
stanicí s pozdějším názvem Praha-Libeň dolní nádraží, jejíž budova stále existuje, a 
mostem přes ulici Švábky pak odbočovala vlečka do Rustonky, známé strojírny a 
pozdějších dílen pražského dopravního podniku. Následoval nízký násep podél 
Sokolovské ulice, který původně odděloval Karlín od Vltavy, jejíž břeh zde byl až do 
regulace řeky v letech 1923-1929. Za vozovnou Křižíkovy tramvaje pak byla v letech 
1895-1961 zastávka s pozdějším názvem Praha-Karlín přístav a hned za zastávkou 
velký ocelový most o rozpětí 96 m přes vltavské rameno, za nímž se začalo 
rozvětvovat kolejiště nádraží. Mezi nákladním obvodem pražského nádraží ÖNWB a 
osobní částí na Těšnově podcházelo kolejiště pod Negrelliho viaduktem, jehož 
začouzené oblouky nad Rohanským nábřežím dodnes připomínají provoz parních 
lokomotiv, jejichž výtopna byla hned za viaduktem. Osobní nádraží se třemi kolejemi, 
jednou pro příjezd, dvěma pro odjezd vlaků, se do historie železnice a Prahy zapsalo 
svou jedinečnou výpravní budovou z roku 1875. 

   
U vjezdového návěstidla do Vysočan; most přes Rokytku u Kolčavky; ulice Na žertvách v Libni 

  

  
Železniční přejezd na Palmovce 
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Praha-Libeň dolní nádraží 

  
Podél Sokolovské ulice 

 
Karlínský přístav 

 
Plán stanice Praha Denisovo nádraží z počátku 20. let (zdroj: Bašta Jan: Pražská otázka nádražní, 
Praha, 1923) 
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Most přes vltavské rameno 

  

 
Zhlaví mezi nákladním a osobním nádražím Praha-Těšnov 

ÖNWB na své síti vybudovala celkem tři monumentální výpravní budovy, ve Vídni 
(zbořena po bombardování na konci 2. světové války), v Praze a v Děčíně (dnešní 
Děčín východ dolní nádraží). Pražskou budovu navrhl v novorenesančním slohu 
architekt Karl Schlimp (1834 Veletice u Žatce - 1901 Vídeň, v letech 1868-1873 
přednosta oddělení pozemních staveb ÖNWB) a svou velikostí a uměleckou 
výzdobou se směle zařadila mezi takové architektonické skvosty Prahy, jako později 
postavené Rudolfinum, Národní divadlo, Národní muzeum nebo Městské muzeum. 
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Výpravní budova na Těšnově (zdroj všech fotografií: internet) 

Ze Severozápadního, Denisova, Vltavského, pak znovu Denisova nádraží a nakonec 
z Těšnova odjížděly především osobní vlaky do směrů Jihlava, Hradec Králové a 
Turnov, přičemž v 60. letech to bylo až 32 párů vlaků denně. Osudnou se pro další 
existenci těšnovského nádraží stala výstavba Severojižní magistrály, která navazujíc 
na Hlávkův most přetnula kolejiště nádraží včetně severního traktu v té době již 
památkově chráněné výpravní budovy. V roce 1972 tak byla na Těšnově ukončena 
osobní doprava a provizorně na více než 20 let ukončena ve Vysočanech. Nákladní 
doprava do Libně dolního nádraží a na Rohanský ostrov setrvala ještě do roku 1984. 
Torzo výpravní budovy bylo v roce 1985 odstřeleno a na jeho místě je dnes park. 
Praha a česká železnice tak přišly o architektonickou památku středoevropského 
významu. 
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