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1. Říkovské tunely 

Celkem čtyři tunely s názvy Ří-

kovský I, II, III a IV byly vyra-

ženy v letech 1856-1859 při 

stavbě Jihoseveroněmecké spo-

jovací dráhy (SNDVB) 

z Pardubic do Liberce. Technic-

ky nejsložitější úsek tratě je mezi 

stanicemi Semily a Železný 

Brod, kde se trať dostala do úz-

kého a v té době zcela nepřístup-

ného údolí řeky Jizery se strmý-

mi a až 70 m vysokými svahy, 

které bylo nutno protnout tunely. 

Vzhledem k záměru pozdějšího 

zdvoukolejnění tratě byly tunely 

vybudovány pro dvě koleje, což 

byla tehdy při stavbě tunelů a 

mostů běžná praxe. Tak jako jinde v českých zemích i zde byla stavba tunelů doménou přede-

vším zkušených italských dělníků. 

V 50. a 60. letech 20. století proběhla rekonstrukce tunelů a u Říkovského II, III a IV byly 

vybudovány záchytné galerie, čímž se celková délka všech tunelů prodloužila z původních 

743 m na 1 070 m. Záchytné galerie chrání trať před padajícím kamením nebo sněhovými 

lavinami a v Česku je kromě Říkovských tunelů k vidění již jen jedna, a to na Jakubském tu-

nelu mezi Těchlovicemi a Boleticemi nad Labem, kde je na vjezdovém portálu vybudovaná 

galerie těžkého typu. Galerie těžkého typu vypadají obvykle jako prodloužení tunelového 

portálu, galerie lehkého typu jsou nejčastěji železobetonové konstrukce se sloupy a zastřeše-

ním tratě. U tunelu Říkovský II je na vjezdovém portálu galerie těžkého typu, na výjezdovém 

portálu lehkého typu, u Říkovského III je naopak galerie lehkého typu na vjezdovém a těžké-

ho typu na výjezdovém portálu. Tunel Říkovský IV má na vjezdovém portálu galerii těžkého 

typu, před kterou je ještě galerie lehkého typu. Na vysvětlení je dobré si připomenout, že 

vjezdový portál je blíže k začátku staničení, tj. v tomto případě k Pardubicím. 

V letech 2014-2015 byly Říkovské tunely opraveny a v roce 2015 zde byla realizována stavba 

Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka - Mala Skála, která spolu s dalšími 

navazujícími stavbami vylepšuje technické parametry této jedné z našich nejstarších železnič-

ních tratí. 

Na závěr ještě vysvětlení názvu tunelů. Říky byl název používaný pro kaňon Jizery, který je 

znám mj. unikátní Riegrovou stezkou vybudovanou na pravém břehu Jizery v roce 1909 Klu-

bem českých turistů z Bítouchova do Podspálova nebo neméně unikátní vodní elektrárnou 

Spálov z roku 1926. Na své si zde ale přijdou i příznivci adrenalinových sportů ať již 

v podobě divoké vody řeky Jizery nebo ferraty Vodní brána v blízkosti vjezdového portálu 

tunelu Říkovský I. Nad tunelem Říkovský II je úchvatná vyhlídka do údolí z Krkavčí skály. 

K samotným tunelům bohužel žádná cesta nevede, proto si je můžete prohlédnout jen 

z jedoucího vlaku, příp. z Riegrovy stezky na druhém břehu Jizery. 

https://mapy.cz/s/jurepehamo
https://mapy.cz/s/1n6HM
https://mapy.cz/s/1n9JV
https://mapy.cz/s/1n9GZ
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2. Vlečka do papírny ve Větřní 

Výroba papíru zaznamenala svůj 

vzestup, podobně jako jiné obo-

ry, během průmyslové revoluce 

v 19. století. I proto v roce 1867 

Ignác Spiro, majitel čes-

kokrumlovské papírny, koupil 

Pečkovský mlýn ve Větřní mezi 

Českým Krumlovem a Rožm-

berkem nad Vltavou, aby jej 

využil pro rozšíření své výroby a 

přestavěl na později jednu 

z největších českých papíren. 

Se zvyšující produkcí začal být 

stále větší problém s dopravou 

zboží, které bylo odváženo 

k překládce na železnici do Ve-

lešína. V roce 1896, pět let od výstavby železnice z Českých Budějovic, byla proto vybudo-

vána vlastní vlečka do Kájova. Protože mezi Větřním v nadmořské výšce cca 500 m v údolí 

Vltavy a nádražím v Kájově ve výšce cca 530 m n. m. je horský hřeben se sedlem 

v nadmořské výšce cca 600 m, nebylo trasování více než 8 km dlouhé vlečky jednoduché. Ze 

stanice Kájov stoupá sklonem až 42 ‰ do 2 km vzdálené úvraťové stanice o pěti kolejích 

s názvem Úvrať nebo také Hrotová úvrať. Tato stanice byla vybudována na přelomu 50. a 60. 

let 20. století, do té doby zde byla pouze jednoduchá úvrať s jednou výhybkou. Ve stanici je 

stavědlo, kde bylo mechanické zabezpečovací zařízení pro obsluhu světelných návěstidel a 

mechanických přestavníků výhybek. Ze stanice Úvrať v nejvyšším bodě vlečky následuje 

prudké klesání se sklonem až 46 ‰ do papírny ve Větřní. 

Od roku 1910 až do 60. let byl posun v papírně zajišťován dokonce elektrickou lokomotivou a 

současně zde byla k dispozici i elektrizovaná vnitrozávodová dráha o rozchodu 760 mm. 

Stanice Úvrať sloužila pro odevzdávku a přejímku vozů mezi papírnou a „státní dráhou”. Do-

pravní službu zde vykonával výpravčí, který byl ale zaměstnancem papírny. Vozy byly 

z bezpečnostních důvodů do stoupání sunuty, přesto si však extrémní parametry této jedné 

z nejprudších železnic v českých zemích vyžádaly tragickou nehodu, když v roce 1979 stroj-

vedoucí při jízdě z Úvratě do Kájova vlečkový vlak neubrzdil a došlo ke srážce s posunujícím 

dílem ve stanici Kájov. Poslední přeprava papírenského zboží na vlečce proběhla v roce 2013. 

Při modernizaci tratě České Budějovice - Volary v letech 2014-2016 zůstala vlečka na síť 

SŽDC napojena, jen mechanické vjezdové návěstidlo bylo nahrazeno světelným seřaďovacím 

návěstidlem. Pokud se budete chtít k netradiční stanici Úvrať vypravit, je pouze 3 km od hra-

du a zámku v Českém Krumlově. 

https://mapy.cz/s/ralazocofo
https://mapy.cz/s/1nguL
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3. Vinohradské tunely 

Vinohradské tunely patří nejen 

mezi nejdůležitější stavby praž-

ského železničního uzlu, ale 

svou historií i mezi nejzajíma-

vější. První tunel vznikl v letech 

1869-1871 pro jednokolejnou 

trať Dráhy císaře Františka Jose-

fa (KFJB) z Gmündu (dnes Čes-

kých Velenic) do Prahy. Jednalo 

se o odbočnou trať KFJB, neboť 

její hlavní trať vedla z Vídně do 

Chebu, který byl do roku 1870 

napojen železnicí pouze 

z Německa, a to hned třemi tra-

těmi, což bylo politicky poněkud choulostivé a bylo proto nutno Cheb více připoutat k Vídni. 

Podmínkou koncese KFJB bylo i vybudování Pražské spojovací dráhy, která měla propojit do 

té doby izolovaná nádraží České západní dráhy (BWB) na Smíchově a nádraží Společnosti 

státní dráhy (StEG), resp. jeho část na Hrabovce (součást dnešního Masarykova nádraží), 

s novým nádražím Císaře Františka Josefa, tedy nynějším hlavním nádražím, do kterého kro-

mě KFJB ústila i Turnovsko-kralupsko-pražská dráha (TKPE). Jednokolejná Pražská spojo-

vací dráha byla otevřena v roce 1872, a to pouze pro nákladní dopravu. Vinohrady podcházela 

stejným tunelem jako trať KFJB z Gmündu, tunel byl postaven jako dvoukolejný a vedly 

v něm tedy dvě jednokolejné tratě. Svou délkou 1 146 m se Vinohradský tunel tehdy řadil 

mezi nejdelší v rakousko-uherské monarchii. Zemina vytěžená z tunelu se použila pro násep 

pod právě budovanou vilu podnikatele Moritze Gröbeho (dnešní Grébovka), který byl společ-

níkem stavební firmy Vojtěcha Lanny a Jana Schebka, která tunel stavěla. Nelze se nezmínit i 

o knížeti Janu II. Adolfu ze Schwarzenbergu, který byl nejen tichým společníkem stavební 

firmy Lanna - Schebek, ale také koncesionářem KFJB, přičemž se o její výstavbu velmi za-

sloužil, vždyť také vedla přes jeho panství. Proto se také KFJB přezdívalo „knížecí dráha”. 

Počátkem 70. let 19. století zažila Praha dlouho očekávané bourání hradeb, což nastartovalo 

obrovský rozvoj pražských předměstí. Jedním z nich byly i Vinohrady, jejichž nejstarší zá-

stavba činžovními domy především z 80. let 19. století se nachází mezi dnešní Legerovou a 

Francouzskou ulicí, tedy mj. i nad Vinohradským tunelem. Protože si budovatelé Vinohrad 

netroufli stavět domy přímo nad tunelem, vede přesně v jeho ose nadstandardně široká ulice, 

dnešní Londýnská. Železniční tunel se tak nesmazatelně zapsal, a to nikoliv jen jednou, i do 

urbanistického vývoje Vinohrad. 

V roce 1884 byla ekonomicky ne příliš úspěšná KFJB zestátněna (odkoupena rakouským stá-

tem) a v roce 1888 byla na Pražské spojovací dráze zahájena osobní doprava, s čímž souviselo 

i postavení nové zastávky Královské Vinohrady před jižním portálem vinohradského tunelu. 

Zastávka měla nástupiště u obou tratí s výpravní budovou mezi kolejemi a v letech 1912-1913 

prošla rozsáhlou přestavbou, jež zahrnovala nahrazení přejezdu dnešní Bělehradské třídy že-

lezničním mostem, který umožnil prodloužení tramvajové tratě do Nuslí, nová krytá nástupiš-

tě a také novou secesní výpravní budovu od architekta Jana Heindla, která existuje, byť po 

stavebních úpravách, dodnes. 

Dvě jednokolejné tratě od Vršovic a Smíchova na současné hlavní nádraží se časem staly úz-

kým hrdlem, ale až v období Protektorátu Čechy a Morava se přikročilo ke zkapacitnění obou 

foto: mistamehomesta.cz 

https://mapy.cz/s/jenuloluze
https://mapy.cz/s/1oipP
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tratí. V roce 1940 započala výstavba druhého a třetího Vinohradského tunelu. Architektonické 

řešení portálů včetně mohutné zárubní zdi pod Španělskou ulicí je dílem architekta Antonína 

Pakrmana, se kterým spolupracoval později známý architekt Josef Danda. Ražba nových tune-

lů znamenala i dočasné vyklizení nebo demolice několika domů v dnešní Vinohradské, Řím-

ské, Anglické a Balbínově ulici. Na jedné z proluk byla v 70. letech 20. století postavena 

známá budova Ústředního dispečinku tranzitního plynovodu, Federálního ministerstva paliv a 

energetiky a Světové odborové federace ve stylu brutalismu. 

V roce 1944 byl druhý Vinohradský tunel dlouhý 1 127 m dokončen. Zároveň byla zrušena 

zastávka Královské Vinohrady, která musela uvolnit prostor novým kolejím. Započala i roz-

sáhlá přestavba jižního zhlaví hlavního nádraží a následně na jaře 1945 i celková rekonstrukce 

již velmi zchátralého prvního Vinohradského tunelu, během níž byla kolej na Smíchov svede-

na provizorně do druhého tunelu. V roce 1948 byly po rekonstrukci prvního tunelu konečně 

zdvoukolejněny obě tratě na Smíchov a do Vršovic. Po válce byla ale pozastavena stavba tře-

tího Vinohradského tunelu, který měl být na nuselské straně výše než ostatní dva tunely, při-

čemž jedna kolej měla vést do Vršovic a druhá měla přes most nad kolejemi z druhého Vino-

hradského pokračovat na Smíchov. Namísto toho bylo torzo třetího Vinohradského tunelu, 

dlouhé necelých 300 m, využíváno až do 80. let pouze při posunu pro výtažné koleje. 

Práce na třetím Vinohradském tunelu byly v souvislosti s postupným budováním Odstavného 

nádraží Jih a rekonstrukcí východní části hlavního nádraží obnoveny v letech 1983-1989, na 

rozdíl však od původního záměru vedou obě jeho koleje do Vršovic. Kvůli tunelům metra a 

také podzemnímu trezoru spořitelny bylo pokračování třetího Vinohradského tunelu provede-

no dvěma jednokolejnými tunely, které byly raženy podobně jako pražské metro prstencovou 

metodou s razícím kombajnem GPK. Proto jsou také, jako první železniční tunely u nás, kru-

hového průřezu a na ostění jsou použity železobetonové, resp. v místě rozpletu litinové tubin-

ky. Rozplet dvou jednokolejných tunelů z původního nedokončeného dvoukolejného tunelu 

byl stavebně nejnáročnější, a proto byl také částečně stavěn ve stavební jámě, kvůli které mu-

sel být zbořen dům čp. 140 v Anglické ulici. Jde také o největší podzemní prostor 

v železničních tunelech u nás. Celková délka třetího Vinohradského tunelu je 1 100 m (zá-

padní tunel Vinohradský IIIA), resp. 1 122 m (východní tunel Vinohradský IIIB). 

Nenápadnou památkou na vedení tratě KFJB prvním tunelem je i číslování kolejí na hlavním 

nádraží. Kolej č. 1 sice navazuje na 1. traťovou kolej ze Smíchova, ale jde původně o traťo-

vou kolej z Gmündu, jak napovídá číslování ostatních kolejí a také staničení. 

https://mapy.cz/s/1oiqF
https://mapy.cz/s/1oiqF
https://mapy.cz/s/1ois6
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4. Výpravní budova v Hevlíně 

Když privatizací Severní státní 

dráhy (Brno / Olomouc - Praha - 

Podmokly) a Jihovýchodní státní 

dráhy (Marchegg - Bratislava - 

Budapest - Szeged) vznikla 

v roce 1855 Rakouská společ-

nost státní dráhy (StEG), začali 

její francouzští majitelé řešit 

propojení vzájemně oddělených 

částí sítě, tedy spojení Vídně a 

Brna, kde měla dosud privilegi-

um Severní dráha císaře Ferdi-

nanda (KFNB). To se uskutečni-

lo až v roce 1870 zprovozněním 

tratě ze Stadlau u Vídně do Stře-

lic, kde již existovala Brněnsko-

rosická dráha v majetku StEG. 

Mj. i proto dnes staničení 1. tranzitního koridoru z Brna do Děčína navazuje na staničení 

z Vídně přes Hevlín a nikoliv přes Břeclav. 

V roce 1909 byla StEG zestátněna, tj. vykoupena od akcionářů, a to jako jedna z posledních 

soukromých železnic, čímž vyvrcholila více než třicetiletá snaha rakouského státu dostat že-

leznice do svého vlastnictví. Následujícího roku byla v Hevlíně, kde byla původně zřízena jen 

zastávka, výstavbou další koleje vybudována stanice. Ta byla sice později organizačně převe-

dena na zastávku s nákladištěm, přičemž se ponechala mechanická vjezdová návěstidla a 

sloužila dále jako krycí, ale přestavba zastávky na stanici znamenala i výstavbu nové výpravní 

budovy. Projekt vypracovalo oddělení pozemních staveb ředitelství Císařskokrálovské státní 

dráhy (kkStB) pro tratě StEG pod vedením přednosty architekta Franze Uhla. Jednalo se o 

menší patrovou budovu ve stylu moderny (též geometrická moderna nebo geometrická sece-

se) s nesymetrickým členěním, strmými polovalbovými střechami a dřevěnou verandou. Vel-

mi podobou budovu realizovalo ředitelství kkStB pro tratě StEG ještě v roce 1911 ve Střeni a 

větší budovy vycházející z architektury hevlínské stanice byly vybudovány v Kostěnicích 

(1911), Úvalech (1912) a Prackovicích nad Labem (1912), byť v posledním případě 

s poněkud odlišným architektonickým výrazem. Na rozdíl od nich se ale hevlínská výpravní 

budova zachovala do dnešních dnů téměř v původní podobě, což přispělo v roce 2012 i 

k jejímu zapsání mezi kulturní památky. 

Význam tratě z Vídně do Brna přes Hevlín nikdy nenaplnil naděje svých tvůrců, konkurentku 

KFNB přes Břeclav nikdy neporazila. Památkou na její očekávanou světlou budoucnost je i 

dvoukolejné těleso tratě z Vídně do Střelic, které vyjma vídeňského příměstského úseku neby-

lo nikdy využito. V závěru 2. světové války byl přeshraniční úsek mezi Laa an der Thaya a 

Hevlínem, kde byla soustava několika mostů přes Dyji a hraniční Starou Dyji, zničen. Těsně 

po válce byly sice zlikvidované mosty nahrazeny provizorii, ale ty byly v 50. letech 

v souvislosti s novým politickým kurzem Československa demontovány. Na přelomu 20. a 

21. století byly snahy železniční hraniční přechod obnovit, vždyť vzdálenost zarážedel 

v Hevlíně a Laa an der Thaya, kde končí linka S-Bahn S2 z Vídně, je pouze 2 km. Nicméně 

pro malou efektivitu motoráčků z Hrušovan nad Jeviškou do Hevlína byl provoz vlaků v roce 

2010 zastaven. Hevlínské nádraží sice osiřelo, ale architektonicky unikátní výpravní budovu 

https://mapy.cz/s/kotujekela
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chce obec Hevlín odkoupit a zřídit v ní muzeum. Blízkou zajímavostí jsou také dva objekty 

lehkého opevnění vz. 37D v hevlínské podpěře bývalého železničního mostu přes Dyji. 

https://mapy.cz/s/1nByJ
https://mapy.cz/s/1nByJ
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5. Viadukt v Žampachu 

Nejvyšší kamenný most u nás byl postaven 

v letech 1898-1900 mezi stanicemi Luka pod 

Medníkem a Jílové u Prahy na trati Praha - 

Vrané nad Vltavou - Čerčany nad údolím 

s názvem Kocour, kudy protéká Studený potok. 

Stavělo jej okolo 200 dělníků převážně z Itálie, 

a to z místního granodioritu (hrubozrnné žuly). 

Viadukt se sedmi oblouky o rozpětí 12 m je 

vysoký 41,73 m (což je jen o necelý metr méně, 

než je výška Nuselského mostu v Praze), dlou-

hý 109,33 m a je umístěn ve směrovém oblouku 

o poloměru 180 m. Po známém Landwasservi-

aduktu ve Švýcarsku (výška 65 m, délka 136 

m) se jedná o druhý nejvyšší kamenný most ve 

střední Evropě. 

Viadukt je od roku 1958 prohlášen za kulturní 

památku, v roce 1973 byl částečně opraven a 

generální opravy se dočkal v letech 2011-2012. 

V letech 2015-2016 byla provedena celková 

revitalizace tratě Praha - Vrané nad Vltavou - 

Čerčany, aby tato, Pražany velmi oblíbená, vý-

letní trať s romantickým názvem Posázavský pacifik mohla sloužit další desítky let. 

K viaduktu se nejlépe dostanete z nádraží Jílové u Prahy po místní žluté turistické značce, 

která vede ke středověkým zlatorudným štolám sv. Antonína Paduánského a sv. Josefa, jež 

určitě stojí za návštěvu. Pokračovat můžete do Luk pod Medníkem nebo přes nejkrásnější 

sázavskou vyhlídku Třeštibok až na zastávku Petrov u Prahy. Pěkný výhled na viadukt vám 

nabídne Žampašská vyhlídka na proslulé Posázavské stezce na levém břehu Sázavy nebo tera-

sa příjemné restaurace v osadě Rakousy. 

https://mapy.cz/s/masunatalu
https://mapy.cz/s/1n6KI
https://mapy.cz/s/1n6M9
https://mapy.cz/s/1n6MQ
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6. Bývalá železnice do Jáchymova 

Jáchymov si musel svou železnici těžce a na 

svou dobu i dlouho prosazovat. Jáchymovští 

zájemci získali koncesi ke stavbě místní dráhy 

z Ostrova do Jáchymova roku 1895, a to i přes 

negativní stanovisko zástupce Zemského výbo-

ru Království českého, který poukazoval na 

příliš velký sklon tratě a z toho plynoucí pro-

vozní komplikace. Během roku 1896 byla více 

než 8 km dlouhá trať, financovaná z úvěru 

Zemské banky garantovaného usnesením Čes-

kého sněmu, postavena. Protože sklon tratě 

před Jáchymovem dosahoval až 52,6 ‰ a navíc 

byla trať mezi severním okrajem Ostrova a 

Horním Žďárem (tehdy Horní Brand) vedena 

v silnici nebo v její těsné blízkosti, byla dráha 

koncesována jako adhezní pouliční tramvaj. 

Extrémní parametry tratě, stejně jako zpočátku 

nekvalitní provedení stavby, zapříčiněné sna-

hou o minimalizaci investičních nákladů, pro-

vázely provoz dráhy po celou dobu její existen-

ce. Nákladní vlaky mohly mít díky sklonu nej-

výše 3 až 4 vozy, přičemž se vozilo hlavně uhlí do tabákové továrny v Jáchymově, která měla 

vlastní cca 0,5 km dlouhou vlečku a později i vnitropodnikovou elektrizovanou úzkorozchod-

ku. Počet cestujících začal stoupat po výstavbě lázeňského domu Radiumpalác v roce 1912. 

První světová válka ale počet lázeňských hostů dramaticky snížila a jejich množství začalo 

narůstat až v průběhu 20. let. To ale pomalé a často i nespolehlivé železnici, neboť uváznutí 

vlaku před Jáchymovem nebyla výjimkou, začala narůstat velká konkurence v automobilové a 

autobusové dopravě. V 30. letech proto přišlo na pořad dne zrušení dráhy, což se sice nepo-

vedlo, ale osobní doprava byla roku 1934 zastavena a nahrazena autobusovou dopravou ČSD. 

Osobní dopravu opět zavedly až DR v roce 1941, ale ta byla po válce znovu zrušena a poté 

obnovena v roce 1946. To však dráha už vstupovala do závěrečného dějství, které paradoxně 

znamenalo její nejvyšší vzepjetí. V září 1945 totiž Rudá armáda obsadila jáchymovské urano-

vé doly a v listopadu téhož roku podepsaly vlády Československa a Sovětského svazu dohodu 

o dodávkách československého uranu do SSSR. To s sebou přineslo mj. výstavbu nového 

hornického města v Ostrově, nových dolů v Jáchymově a okolí, zpracovatelského závodu ve 

Vykmanově a později také pracovních táborů pro zejména politické vězně. Jáchymovská lo-

kálka čelila nebývalému zvýšení přeprav v nákladní i osobní dopravě. Úsporně stavěná trať 

s vysokým sklonem, malou kapacitou a navíc nešťastně vedená vedle silnice, kterou zužovala 

místy i jen na 4,5 m, ale svůj úkol nebyla schopna splnit. V roce 1957 byla proto trať zrušena, 

aby bylo možno rozšířit silnici. Část dráhy byla poté využita jako vlečka do závodu Škoda 

Ostrov na výrobu trolejbusů, a to až do zrušení továrny v roce 2004. Dnes je ve většině trasy 

dráhy vedena cyklostezka, přičemž nejatraktivnější úsek mezi Horním Žďárem a Jáchymo-

vem, kde je i svou délkou 18,3 m nejkratší železniční tunel u nás, byl otevřen v roce 2013. 

https://mapy.cz/s/nesapafopa
https://mapy.cz/s/garevevepe
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7. Znojemské mosty 

Symbolem železnice ve Znojmě 

je především téměř 50 m vysoký 

ocelový viadukt přes údolí řeky 

Dyje, který nezaměnitelně dotvá-

ří panorama tohoto krásného 

historického města. Znojemský 

viadukt byl postaven v letech 

1868-1871 při stavbě Rakouské 

severozápadní dráhy (ÖNWB) 

z Vídně do Mladé Boleslavi, 

resp. Děčína. Nejen výškou 

svých tří pilířů z kamene z blízké 

Vlčí rokle u Hradiště, ale i cel-

kovou délkou ocelové příhrado-

vé konstrukce 220 m o čtyřech 

polích se viadukt řadil mezi 

úctyhodné stavby své doby. Po téměř 100 letech služby se stav ocelové konstrukce viaduktu 

začal povážlivě zhoršovat, ale ještě čtvrtstoletí trvalo, než se dočkal opravy, byť s ohledem na 

tehdejší nedostatek financí jen provizorní. V roce 1992 tak byla původní ocelová konstrukce 

vyměněna za montované mostní provizorium ŽM 16 M s dolní mostovkou. Až v letech 2008-

2009 byla díky elektrizaci tratě Retz - Znojmo u nás ojedinělou trakční proudovou soustavou 

15 kV, 16,7 Hz provedena celková rekonstrukce viaduktu. Moderní spojitá ocelová příhrado-

vá konstrukce s horní mostovkou a průběžným štěrkovým ložem nyní vzhledově připomíná 

původní podobu viaduktu, který je od roku 1991 kulturní památkou. 

Znojemský viadukt ale není zdaleka jedinou zdejší zajímavou železniční stavbou. Známý je 

také Červený most nebo také Čeveňák (na snímku) z let 1869-1870 přes údolí Dolní Leska na 

trati Hrušovany nad Jevišovkou - Znojmo, která byla odbočkou Společnosti státní dráhy 

(StEG) z hlavní tratě Vídeň - Hrušovany n. J. - Brno - Česká Třebová - Praha - Děčín a byla i 

první železnicí ve Znojmě. Jméno mostu daly cihly, ze kterých je tento 90 m dlouhý a 25 m 

vysoký most se čtyřmi klenbami postaven. Most byl původně dimenzován na dvě koleje, na 

místě nikdy nepoložené druhé koleje je dnes stezka pro chodce. Zajímavostí je také vyznačení 

komor pro odpálení náloží na pilířích mostu vyznačených šesti kameny s křížky. Červeňák 

byl v době svého vzniku jeden z největších cihlových mostů ve střední Evropě, od roku 1958 

je kulturní památkou. 

Cestou z nádraží k Červeňáku zaujme vodárenská věž dle typizačního projektu architekta Jo-

sefa Dandy, zde však oproti jiným podobným vodojemům s neobvykle nízkým dříkem. 

Za pozornost stojí ve Znojmě i výpravní budova z let 1949-1952, která nahradila původní 

budovu zničenou bombardováním Spojenců v posledních dnech 2. světové války. Projekt bu-

dovy ve stylu funkcionalismu zpracoval architekt Pavel Moravec podle návrhu Miloše Fikra, 

autora řady výpravních budov zejm. z doby První republiky. Obdobné výpravní budovy jako 

ve Znojmě byly postaveny ještě v Prostějově hl. n. a ve Veselí nad Moravou. 

https://mapy.cz/s/lanogomohu
https://mapy.cz/s/1zroW
https://mapy.cz/s/1zroW
https://mapy.cz/s/1zrps
https://mapy.cz/s/1zrHL
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8. Výpravní budova v Plzni-Jižním Předměstí 

Rozvoj strojírenského gigantu 

spojeného se jménem Ing. Emila 

Škody začal v druhé polovině 

19. století definitivně měnit tvář 

Plzně, zejména pak Říšského (po 

roce 1945 Jižního) předměstí 

v blízkosti továren. Přeprava 

velkého množství dělníků donu-

tila v roce 1890 Českou západní 

dráhu k výstavbě zastávky 

v místě, kde se původně rozchá-

zely koleje České západní dráhy 

do Furth im Wald a Dráhy císaře 

Františka Josefa do Chebu. (Trať 

do Furth im Wald procházela 

pozdějším areálem Škodových závodů jižně od dnešní tratě.) 

Během přestavby hlavního plzeňského nádraží byla v letech 1903-1904 i rozšířena a přesta-

věna zastávka na Říšském předměstí. Secesní výpravní budova podle projektu oddělení po-

zemních staveb Ministerstva železnic ve Vídni nese jasnou inspiraci stavbami architekta Otto 

Wagnera na vídeňské městské dráze. Vzhledem k ostrovní poloze budovy mezi oběma tratěmi 

v hlubokém zářezu byl vybudován nový most, ze kterého byl přístupný velký prosklený 

vstupní vestibul, přes nějž se sestupovalo k nástupištím. Na opačné, východní, straně mostu 

byl, stejně jako severně i jižně od kolejí, založen park s promenádami. 

Nárůst počtu cestujících před a během 1. světové války vyvolal nutnost zvýšení kapacity vý-

pravní budovy. K tomu došlo až v letech 1919-1921 výstavbou nové výpravní budovy podle 

projektu Ing. Roberta Buriana z Ředitelství státních drah v Plzni ve stylu české novorenesance 

s bohatou sgrafitovou výzdobou. Tento architektonický sloh byl tou dobou ale již z módy, 

vždyť byl oblíben před více než 20 lety, na konci 19. století, tedy ještě před secesí, ve které 

byla postavena starší výpravní budova. Pro odbavení přijíždějících cestujících sloužila nová 

budova, pro odjíždějící cestující pak starší budova. 

Příjezdová výpravní budova byla koncem 80. let opravena a současně byla odjezdová výprav-

ní budova z důvodu poklesu počtu cestujících uzavřena. V roce 1995 byl na české poměry 

unikátní areál zastávky prohlášen za kulturní památku. Využití pro secesní odjezdovou vý-

pravní budovu se našlo až po roce 2000, kdy byla budova pronajata pro pořádání kulturních 

akcí, následně prodána a v roce 2015 kompletně zrekonstruována, aby byla pod názvem Mo-

ving Station v rámci bohatého kulturního programu přístupná veřejnosti. Nástupiště spolu 

s kolejištěm prošla modernizací v letech 2012-2013. 

https://mapy.cz/s/kujebozepu
https://mapy.cz/s/1ynP7
https://mapy.cz/s/1ynP7
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9. Vodojem v Praze-Běchovicích 

V době provozu parních lokomo-

tiv byly vodárny běžnou součástí 

stanic a dep. Jednou z nich je i 

vodárenská věž v Praze-

Běchovicích z roku 1939. Navrhl 

ji architekt Josef Danda (1906-

1999), nejvýznamnější český 

architekt drážních staveb 20. 

století, který je znám především 

jako autor, či spoluautor výprav-

ních budov v Chebu, Pardubi-

cích, Klatovech, Ostravě-

Vítkovicích, Lovosicích nebo 

Mostě. Josef Danda se od počát-

ku svého působení na železnici 

snažil o typizaci drobnějších 

drážních staveb, jako stavědlových domků a věží nebo právě vodojemů. Vodárenská věž 

v Běchovicích patří k jeho první realizaci tohoto typu a další podobné vodojemy byly násled-

ně vybudovány v Mostě (demolice v roce 2014), Všetatech (demolice v roce 2017), Nymbur-

ce, Kolíně, Tišnově, Znojmě, Hodoníně nebo ve Starém Městě u Uherského Hradiště. 

Běchovická vodárenská věž byla postavena jako náhrada vedle stojícího věžového vodojemu 

z roku 1845, který byl zbořen v roce 1951 při stavbě třetí koleje z Poříčan do Prahy a s tím 

spojené komplexní modernizaci běchovického nádraží včetně známého „Suezu”, tedy podjez-

du z odbočky Blatov do nákladní skupiny stanice Praha-Běchovice. Vodojem sloužil pro na-

pájení parních lokomotiv užitkovou vodou ze sousedního potoka. Věž je postavena jako žele-

zobetonový skelet vyzděný červenými neomítnutými cihlami se čtyřmi řadami luxferů, které 

propouští světlo do interiéru věže. V horní části se zvětšeným průměrem podpírané sloupy na 

vnější straně dříku byl umístěn rezervoár pro vodu. Po vnitřním obvodu dříku bylo umístěno 

dřevěné schodiště. 

S koncem parního provozu vodojem ztratil svůj význam a v roce 1982 byl provozně zrušen. 

V současné době se hledá jeho další využití. Městská část Praha-Běchovice si v roce 2015 

nechala zpracovat od studentů Fakulty stavební ČVUT architektonické návrhy na přestavbu 

vodárenské věže. Velmi zdařilá konverze vodojemu na Pražském předměstí v Kolíně dokazu-

je možnost dalšího života podobných industriálních staveb. K běchovickému vodojemu se 

dostanete ze stanice Praha-Běchovice po modré turistické značce. 

https://mapy.cz/s/nacotalalu
https://mapy.cz/s/1njVs
https://mapy.cz/s/1njXv
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10. Viadukt v Karbě 

Ústecko-teplická dráha (A. T. E., 

později česky ÚTD) patřila mezi 

nejstarší, založena byla již v roce 

1856, a zároveň nejvýnosnější 

železniční společnosti 

v Rakousku-Uhersku. Pomohl ji 

k tomu kapitál německých bank 

a zejména pak schopnost míst-

ních průmyslníků německé ná-

rodnosti využít potenciálu hně-

dého uhlí z podkrušnohorských 

dolů. Zisk A. T. E. časem dosa-

hoval až takové výše, že se majitelům nechtělo odvádět vysoké daně rakouské vládě a využili 

proto možnosti snížit svůj zisk a tedy i odvody „utopením” peněz ve stavbě tzv. Severočeské 

transverzálky, železničního spojení podkrušnohorské uhelné pánve a průmyslového Liberec-

ka. 

Příprava stavby železniční tratě z Teplic, resp. Řetenic do Lovosic, České Lípy a Liberce je 

ukázkou byrokratické mašinérie „zkostnatělého” Rakouska. V roce 1893 padlo manažerské 

rozhodnutí A. T. E. angažovat se ve stavbě Severočeské transverzálky. O rok později státní 

správa vydala povolení k přípravným pracím, dlužno ale poznamenat, že bylo na co navazo-

vat, protože z posledních třiceti let existovalo již několik zpracovaných projektů. Další rok na 

to akcionáři A. T. E. schválili podnikatelský záměr a o rok později udělil František Josef I., 

z Boží vůle vládce části Evropy, koncesi ke stavbě místní dráhy Teplice (Řetenice) - Liberec. 

Stavět se začalo hned, i když postupně a celá trať byla zprovozněna v letech 1897-1900. Od 

manažerského rozhodnutí po definitivní kolaudaci tratě v roce 1903 uběhlo plných 10 let… A 

to se díky délce 143 km jednalo o nejdelší místní dráhu v Rakousku. 

Jednu z nejzajímavějších staveb dráhy a současně i jednu z nejpůvabněji zakomponovaných 

železničních staveb do krajiny u nás najdeme blízko stanice, dnes jen zastávky Zahrádky u 

České Lípy a jde o viadukt, resp. dva viadukty u romantické osady Karba. Trať zde překonává 

hluboké údolí Robečského potoka, tzv. Albrechtovo údolí a sousedící bezvodé Helenino údo-

lí. První viadukt přes Albrechtovo údolí má dvě pole překlenuté ocelovou příhradovou kon-

strukcí s horní mostovkou o celkové délce 80 m a středním pilířem založeným hluboko 

v náplavech Robečského potoka a dále tři klenuté kamenné oblouky o světlosti 12 m. Násle-

duje krátký přejezd přes pískovcový skalní suk s názvem Dračí skály a druhý viadukt přes 

Helenino údolí s dvěma kamennými oblouky o světlosti 13 a 12 m, mezi nimiž je ocelová 

konstrukce o délce 40 m stejného typu jako u předchozího viaduktu. Stavba obou viaduktů 

započala počátkem roku 1898 a již v prosinci téhož roku se po něm proháněly vlaky. Ocelové 

konstrukce dodala mostárna První českomoravské v Libni, pískovcové kvádry na kamenné 

části mostu pak blízké lomy. V roce 2013 proběhla rekonstrukce viaduktu přes Albrechtovo 

údolí, při níž byly ocelové konstrukce nahrazeny novými. 

Prohlídku viaduktů můžete spojit s návštěvou národní přírodní památky Peklo, pískovcového 

údolí proslaveného na jaře kvetoucími bledulemi. Mj. jedna z variant Severočeské transver-

zálky měla vést právě pekelským údolím, to ale narazilo na odpor veřejnosti, neb údolí bylo 

již v 19. století oblíbeným výletním místem a již tehdy fungovaly občanské spolky. 

https://mapy.cz/s/nememuhala
https://mapy.cz/s/28kUc
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11. Zastávka Praha-Velká Chuchle 

Zastávka v pražské Chuchli je 

ojedinělá tím, jak často se měnila 

její poloha. Vznikla již v roce 

1862 současně se zprovozněním 

České západní dráhy (BWB) ze 

Smíchova přes Plzeň do bavor-

ského Brodu nad Lesy (Furth im 

Wald). Umístěna byla u přejezdu 

zbraslavské silnice v Malé Chu-

chli a důvodem k jejímu zřízení 

byly již tehdy oblíbené výlety 

Pražanů za hranice královského 

hlavního města. Budova zastáv-

ky byla vlastně jen strážním 

domkem rozšířeným o čekárnu a 

výdejnu jízdenek. Po zestátnění 

BWB v roce 1894 vybudoval nový vlastník Rakouské státní dráhy (kkStB) o dva roky později 

v Malé Chuchli výhybnu. Protože se budova zastávky u přejezdu ocitla na smíchovském 

zhlaví výhybny, byla v roce 1899 uprostřed výhybny, tj. o 300 m jižním směrem, postavena 

nová výpravní budova podle typového projektu kkStB. Původní budova zastávky se stala bu-

dovou obytnou a existuje dodnes. Po zdvoukolejnění trati v roce 1908 byla výhybna zrušena a 

z Chuchle se stala opět zastávka. Na opačné straně kolejí byla postavena secesní čekárna stej-

ného typu jako v Černošicích a Všenorech, která byla od výpravní budovy přístupná lávkou 

přes koleje. 

Na rozdíl od Malé Chuchle, která byla pro pražské výletníky atraktivnější než Chuchle Velká, 

si velkochuchelští museli na svou zastávku ještě dlouho počkat. Nakonec jim pomohla opět 

kratochvilná činnost Pražanů, a to když v roce 1906 počala ve Velké Chuchli tradice koň-

ských dostihů. Od té doby byla v provozu příležitostná zastávka u přejezdu dnešní Starochu-

chelské ulice, kde ale vlaky zastavovaly jen v době konání dostihů. To samozřejmě velkochu-

chelské uspokojilo jen pramálo a trvalou zastávku se jim podařilo prosadit až v roce 1940, 

kdy byla zastávka s názvem Chuchle přesunuta z Malé Chuchle do místa dosud příležitostné 

zastávky u přejezdu ve Velké Chuchli. Výpravní budova výhybny a zastávky v Malé Chuchli 

existovala do roku 1969, než byla na jejím místě v rámci elektrizace tratě Praha - Beroun po-

stavena trakční měnírna. 

Počátkem 50. let se začalo s výstavbou tzv. Jižní traťové spojky z Radotína do Vršovic seřa-

ďovacího nádraží, přičemž chuchelská zastávka překážela výstavbě nových dvou traťových 

kolejí, a proto se opět stěhovala jižním směrem, tentokrát o cca 400 m. Nová zastávka byla 

dokončena v roce 1955, výpravní budova podle projektu Ing. arch. Jana Šrámka z pražského 

SUDOPu byla doplněna dvěma ostrovními nástupišti s atypickými dřevěnými přístřešky nad 

výstupy z podchodu od výpravní budovy. 

Protože poloha zastávky Chuchle, resp. od roku 1961 Velká Chuchle a od roku 1976 Praha-

Velká Chuchle, je pro velkochuchelské občany poměrně vzdálená, a proto i málo využívaná, 

je v plánu opět její přemístění, a to zhruba do polohy z roku 1940, tedy k přejezdu Starochu-

chelské ulice. Mělo by se tak stát během modernizace traťové úseku Praha-Smíchov - Praha-

Radotín v nejbližších letech. 

https://mapy.cz/s/pufamefapo
https://mapy.cz/s/2bFVy
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Pokud se do Velké Chuchle vypravíte, nezapomeňte se podívat na historickou Pacoldovu vá-

penku, přírodní rezervaci Homolka s vyznačeným rozhraním (stratotypem) spodnodevon-

ských stupňů vápenců, Chuchelský háj s kostelem sv. Jana Nepomuckého i malou lesní zoo. 

Přes Malou Chuchli se po Branickém mostě, tzv. Mostě inteligence, dostanete třeba k nádraží 

v Braníku. 

https://mapy.cz/s/2f5Sk
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12. Sychrovský viadukt aneb česká Kalte-Rinne 

Kalte-Rinne Viadukt je jedním 

ze symbolů první a dodnes úctu 

vzbuzující horské železnice z let 

1848-1854 překonávající prů-

smyk Semmering v Rakousku. 

Svou výškou 46 m je sice nej-

vyšším viaduktem „Semmerin-

gu”, ale zaujme spíše svou kom-

pozicí v krajině a také ne zcela 

obvyklou dvoupatrovou kamen-

nou konstrukcí. Podobný viadukt 

najdeme ale i v Čechách, a to u 

Sychrova na Pardubicko-

liberecké dráze, jejímž symbo-

lem se v době svého vzniku také 

stal. 

Pardubicko-liberecká dráha, resp. Jihoseveroněmecká spojovací dráha (SNDVB) patří mezi 

naše nejstarší železnice a jejím úkolem bylo především napojit průmyslové impérium Johanna 

Liebiega na Liberecku na Severní státní dráhu, resp. tehdy již StEG v Pardubicích, ale také 

propojení rakouské a saské železniční sítě podle uzavřené mezivládní dohody a v neposlední 

řadě i napojení uhelných dolů na Trutnovsku. Stavba tratě byla technicky náročná, kromě prů-

chodu soutěskou Jizery mezi Semily a Železným Brodem čtyřmi Říkovskými tunely také pře-

konáním Ještědského hřbetu mezi Turnovem a Libercem. To muselo být řešeno rozvinutím 

trasy dráhy vč. velké smyčky u Rychnova u Jablonce nad Nisou a dvěma tunely a viaduktem 

u Sychrova. První tunel, Sychrovský, vyražený těsně před sychrovskou stanicí byl dokonce 

svou délkou 635 m (po rekonstrukci ze 70. let 20. století 640 m) svého času nejdelší 

v Čechách. Tunel byl ražen kromě od portálů i ještě ze dvou šachet vyhloubených z povrchu 

v ose tunelu. Druhý, Sedlejovický tunel není sice unikátní svou délkou 77 m, ale vyniká archi-

tektonickým provedením svého výjezdového portálu, kdy jsou v obnažené skále vyzděny jen 

kamenné portálové límce. Samotný Sychrovský viadukt nese ještě krajní výhybku stanice 

Sychrov a je postaven ve směrovém oblouku o poloměru 386 m. Oproti svému vzoru, Kalte-

Rinne Viaduktu, je pouze o málo mladší - byl vybudován v letech 1857-1859 - a také menší. 

Klene se 31 m nad říčkou Mohelkou, kterou překonává osmi půlkruhovými oblouky o rozpětí 

9,5 m v celkové délce 123 m. Pod šesti oblouky je pak ještě spodní patro stlačených oblouků, 

které dodávají celé stavbě svou jedinečnost. Šířka mostu 11,5 m odpovídá přípravě na stavbu 

druhé koleje, stejně jako to bylo provedeno u tunelů. 

Pokud se k Sychrovskému viaduktu nebo i k dvěma blízkým tunelům vypravíte, určitě stojí za 

vidění i zámek Sychrov, jehož přestavba v novogotickém slohu skončila dokonce o několik 

let později než stavba Pardubicko-liberecké dráhy. Unikátní je také zámecký anglický park 

s oranžerií, romantickou zříceninou Arturův hrad, ale také vodárenskou věží. Obdivovatele 

funkcionalistické architektury pak jistě zaujme bývalé sanatorium Radostín v těsné blízkosti 

viaduktu. 

https://mapy.cz/s/butacapeno
https://mapy.cz/s/2ig5g
https://mapy.cz/s/2ig4G


 Bc. Marek Binko: Železniční stavby známé i méně známé 

 

 Strana 20 (celkem 85) 

13. Výpravní budova v Ošelíně 

V 50. letech 20. století přestala 

dostačovat kapacita jednokolejné 

železniční tratě mezi Plzní a 

Chebem, jež byla postavena 

v letech 1870-1872 jako součást 

hlavní tratě Dráhy císaře Fran-

tiška Josefa (KFJB) vedoucí 

z Vídně do Chebu. V roce 1958 

začalo její zdvoukolejňování 

z Plzně do Pňovan a z Chebu do 

Lázní Kynžvart. Pro svou inves-

tiční náročnost se položení druhé 

koleje ve zbývajícím úseku tratě 

nepředpokládalo a nakonec se 

ani nedokončilo v původně uvažované délce. 

V roce 1962 byla zprovozněna druhá kolej v úsecích Plzeň - Kozolupy a Lipová u Chebu - 

Cheb, výstavba dalších úseků druhé koleje byla zastavena a pro požadované zvýšení kapacity 

tratě bylo zvoleno tehdy revoluční řešení v podobě dálkově ovládaného reléového staničního 

zabezpečovacího zařízení (DOZ) se čtyřznakovým autoblokem spolu s elektrizací a již dříve 

realizovanou výstavbou výhyben. Čtyřznakový autoblok byl před nasazením na trati Plzeň - 

Cheb vybudován pro odzkoušení v úseku Starý Plzenec - Plzeň-Koterov (1964-1994) a poz-

ději ještě v úseku Praha hl. n. - Praha-Bubeneč (1985-2013). Řízení dopravy pomocí DOZ 

dispečery z Plzně bylo zahájeno v roce 1967 a zařízení z větší části dovezené ze Sovětského 

svazu bylo v provozu až do roku 2010, pouze čtyřznakový autoblok byl v roce 1998 reduko-

ván na trojznakový. Elektrický provoz z Plzně do Svojšína byl zahájen v roce 1967, do Chebu 

v roce 1968. Díky přepravě hnědého uhlí ze sokolovské uhelné pánve patřila trať od 50. až do 

začátku 90. let k jedněm z nejzatíženějších jednokolejných tratí, a to i v evropském měřítku. 

Jednou z výhyben vybudovanou v průběhu 50. let je Ošelín v místě zastávky umístěné daleko 

od obce v hlubokém a úzkém údolí řeky Mže. V tomto nejkrásnějším úseku tratě z Plzně do 

Chebu jsou mj. tři tunely, jediné na celé trati, a pět velkých mostů přes Mži a jeden přes Ha-

merský potok. Výpravní budova v Ošelíně, vymykající se výpravním budovám ostatních vý-

hyben, byla postavena v roce 1951 podle projektu architekta Josefa Dandy. Rovnoběžně 

s kolejemi byla umístěna jednopodlažní provozní část s čekárnou a krytým nástupištěm, k níž 

se kolmo připojovala třípodlažní obytná část využívající umístění kolejí na náspu. Obě části 

budovy měly pultovou střechu. Fasádu tvořila kombinace režného zdiva a břízolitové omítky. 

Přestože po nedávné rekonstrukci budovy byla ubourána obytná část, stále jde o pěknou 

ukázku české železniční architektury přelomu 40. a 50. let 20. století. Provozní zajímavostí 

Ošelína bylo, že až do modernizace výhybny v roce 2011 bylo nástupiště u 1. staniční koleje 

pro absenci mimoúrovňového přístupu používáno jen mimořádně. 

V letech 2006-2011 byla celá trať z Plzně do Chebu modernizována v rámci modernizace 

3. tranzitního železničního koridoru, přičemž byla prodloužena druhá kolej z Kozolup do 

Pňovan a z Lipové u Chebu směrem k dnes již bývalé výhybně Salajna. Jako zajímavost lze 

uvést, že ocelová konstrukce jednoho z mostů v údolí Mže nahrazená při modernizaci byla 

druhotně použita při rekonstrukci mostu přes Jizeru v Mladé Boleslavi. 

https://mapy.cz/s/momokafejo
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14. Ivančický viadukt 

Ivančický, nebo také Bránický, 

Jihlavský, Kounický či Eiffelův, 

viadukt je největší stavbou na 

hlavní trati Společnosti státní 

dráhy (StEG) z Vídně do Brna. 

Postaven byl v letech 1868-1870 

a stal se prvním celokovovým 

mostem v Rakousku-Uhersku. 

Ocelovou příhradovou konstruk-

ci s horní mostovkou o délce 

373,5 m neslo kromě dvou kraj-

ních kamenných opěr ještě pět 

pilířů z litinových trub vyplně-

ných betonem. Výška mostu nad 

řekou Jihlavou byla závratných 

43 m. 

Viadukt byl díky své odvážné konstrukci zdrojem řady legend a také strachu místních 

z možného pádu mostu. Asi nejznámější legendou je připisování autorství francouzskému 

konstruktérovi Gustavu Eiffelovi. Faktem je sice inspirace francouzskými viadukty, nicméně 

autorem mostu je stavební ředitel StEG Karl von Ruppert a aby se to nepletlo, realizaci mostu 

zajišťovala firma J. F. Cail & Cie z Paříže. Dalším faktem je, že viadukt se po celou dobu 

svého provozu potýkal s konstrukčními problémy. Již v roce 1879 bylo zjištěno praskání liti-

nových pilířů, byla proto snížena rychlost vlaků a v roce 1892 byly pilíře během půl roku za 

provozu a jen s krátkými výlukami vyměněny za ocelové. Dalším problémem bylo sedání 

hrušovanské opěry díky nestabilnímu podmáčenému podloží. O náhradě mostu se začalo dis-

kutovat již v prvním desetiletí 20. století, ale projekt na nový viadukt byl nakonec zpracován 

až v roce 1968 brněnským SUDOPem a Vítkovickými železárnami Klementa Gottwalda. 

Kromě havarijního technického stavu viadukt nevyhovoval díky hmotnosti na nápravu jen 14 

t a nejvyšší rychlosti 25 km/h požadavkům provozu vč. návozu materiálu na stavbu jaderné 

elektrárny Dukovany. 

Nový Ivančický viadukt byl postaven v letech 1972-1978, a to souběžně s původním viaduk-

tem, jen o 15 m jižně. Most tvoří spojitý nosník komorového průřezu o délce 387 m a pilíře 

z plnostěnných ocelových rámových konstrukcí. Výška nad hladinou Jihlavy je 44,5 m. 

V listopadu 1978, kdy byl nový viadukt uveden do provozu, přestal zároveň sloužit původní 

viadukt. Ten se stal technickou památkou a převzalo jej Technické muzeum v Brně. To však 

na jeho údržbu nemělo peníze a tak se notně zchátralý vrátil v roce 1987 zpět železnici. 

V roce 1991 nastal havarijní stav, kdy neustále sjíždějící hrušovanská opěra začala neúnosně 

tlačit na ocelovou konstrukci mostu, a proto byla část prvního mostního pole odstraněna. 

V roce 1998 si viadukt převzalo město Ivančice a po změně rozsahu památkové ochrany byl o 

rok později viadukt kromě jednoho mostního pole a pilíře na brněnské straně demolován. 

Torzo viaduktu začalo být následně opravováno, ale pro nedostatek financí zůstala obnova 

nátěru jen v polovině mostního pole. 

Přestože došlo ke ztrátě cenné technické památky, nelze neocenit kvality nového Ivančického 

viaduktu, který slouží poctivě již 40 let a právě až po demolici svého předchůdce vynikla ar-

chitektonická kvalita jeho subtilní konstrukce. 

https://mapy.cz/s/fabetedake
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15. Vodárenská věž v Roudnici nad Labem 

Kdysi běžnou součástí železnič-

ních stanic byly vodárny, které 

ale s koncem provozu parních 

lokomotiv ztratily své využití a 

jen některé se, často ve zchátra-

lém stavu, dočkaly dnešních dnů. 

I vodárny byly, podobně jako 

výpravní budovy, stavědla, skla-

diště či jiné drážní budovy, 

předmětem typizace staveb. Jed-

nu z takových typizovaných vo-

dárenských věží najdeme i 

v Roudnici nad Labem. Její sou-

rozenci jsou v Mostě-Kopistech 

a ve Valašském Meziříčí. 

Typizační projekt na tyto vodojemy pochází z 20. let 20. století. Věže se skládaly 

z železobetonového dříku čtvercového půdorysu se zvýrazněnými rohy, který byl vyplněn, 

resp. obložen cihlovým zdivem. Ve stěnách dříku byla prosvětlovací okna. Nádrže na vodu o 

celkovém objemu 120 m3 byly umístěny v kruhové železobetonové části podpírané rohy dříku 

a šikmými prvky vystupujícími z dříku, ve kterých bylo buď schodiště, nebo potrubí. Prosvět-

lovací okénka do části s rezervoáry vody byla buď obdélníková (v Mostě a Valašském Mezi-

říčí) nebo kruhová (v Roudnici n. L.). Střecha byla kopulovitá s větrací a prosvětlovací lucer-

nou. Roudnický vodojem je díky umístění na náspu železniční stanice nad řekou Labe umís-

těn ještě na vysokém železobetonovém soklu obloženém žulovými kvádry. Vybudován byl 

v roce 1927 místními staviteli Antonínem Hádlem a Františkem Hájkem, kteří mj. postavili i 

roudnickou Kratochvílovu rozhlednu. Voda se do věže čerpala přes filtry rovnou z Labe a 

následně se rozváděla k jednotlivým vodním jeřábům v kolejišti a požárním hydrantům na 

nástupišti. 

Vodárenských věží z období První republiky není mnoho, a tak si zasluhují jistou pozornost. 

Na rozdíl od valašskomeziříčského nebo mosteckého vodojemu je ten roudnický nejlépe pří-

stupný, neb těsně pod ním vede Labská cyklostezka. Pokud se do Roudnice nad Labem vy-

pravíte, určitě si prohlédněte unikátní výpravní budovu postavenou ve funkcionalistickém 

slohu v letech 1930-1932 v rámci zdvoukolejňování tratě Praha - Děčín. Za jejím návrhem 

stojí jedni z nejplodnějších projektantů železničních pozemních staveb v meziválečném Čes-

koslovensku, a to Ing. Miloš Fikr z Ministerstva železnic a Dr. Ing. arch. Vojtěch Krch. Stav-

bu budovy, která nahradila původní výpravní budovu z roku 1851 od architekta Antona Jün-

glinga realizovalo nám již známé roudnické stavební podnikatelství Hádl & Hájek. 

https://mapy.cz/s/forajuzoba
https://mapy.cz/s/2oE4g
https://mapy.cz/s/2oE8G
https://mapy.cz/s/2oE86
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16. Z Čelákovic do Mochova 

Nenápadná a jen 4,034 km dlou-

há lokálka uprostřed Středolab-

ské tabule z Čelákovic do Mo-

chova patří překvapivě k jedné 

z nejstarších místních drah 

v Čechách. Je v provozu již od 

11. ledna 1883 a důvodem k její 

výstavbě byla obsluha cukrovaru 

v Mochově. 

Pěstování a zpracování cukrové 

řepy se v průběhu 19. století sta-

lo nejvýznamnějším odvětvím 

potravinářského průmyslu 

v českých zemích. V souběhu 

s probíhající průmyslovou revo-

lucí, která z nás učinila průmys-

lovou velmoc se strojírnami, textilkami, cukrovary, doly a to vše propojujícími železnicemi, 

probíhala na venkově i revoluce zemědělská, jež mj. znamenala obrovský rozmach pěstování 

cukrové řepy. První cukrovar u nás v Kostelním Vydří u Dačic zpracoval první cukrovou řepu 

již v roce 1829 a např. o dva roky později zažil svou první řepnou kampaň nejstarší dosud 

fungující cukrovar v Dobrovici. Nejvyšší počet cukrovarů v českých zemích byl v roce 1872, 

kdy bychom jich tu napočítali 225, což bylo přibližně 90 % všech cukrovarů v celém Rakous-

ku. Polabí, jakožto jedna z nejúrodnějších českých oblastí, se tak logicky stalo domovem desí-

tek cukrovarů a zdejší pole rodí cukrovou řepu dodnes. A protože byly cukrovary závislé jak 

na dovozu uhlí, nutného ke svému provozu, tak i na možnosti vývozu své produkce, neboť 

zhruba dvě třetiny vyrobeného cukru bylo exportováno do zahraničí, bylo úkolem železnič-

ních společností cukrovary napojit na železniční síť. 

Protože umístění cukrovarů v území odráželo spíše možnosti svozu cukrové řepy z polí než 

vedení hlavních železničních tratí, bylo je nutno napojit místními dráhami, příp. vlečkami. 

Tomu významně pomohl říšský zákon č. 56 z roku 1880 o poskytování výhod místním dra-

hám, který nabízel mj. osvobození od daní a poplatků na 30 let nebo výrazně jednodušší tech-

nické parametry oproti hlavním drahám. Po období budování hlavních železnic v 50. - 70. 

letech tak následovalo tzv. období místních drah, které trvalo až do vypuknutí 1. světové vál-

ky. Jen několik dnů před schválením zmíněného říšského zákona č. 56 v květnu roku 1880 

byla založena Rakouská společnost místních drah (ÖLEG), která se specializovala právě na 

výstavbu lokálek, jichž jen u nás postavila několik set kilometrů. A je nabíledni, že právě cuk-

rovary její majitele eminentně zajímaly. Protože ale přeprava pro cukrovary je sezonní záleži-

tostí a majitelé ÖLEG nebyli hloupí, budovali u svých tratí také cihelny, lomy, veřejná skla-

diště apod., aby si zajistili poptávku po přepravě v průběhu celého roku. 

Byla to právě ÖLEG, která získala od císaře Františka Josefa I. dne 7. listopadu 1881 povole-

ní ke stavbě a provozování železnice z Čelákovic do Brandýsa nad Labem a Mochova. A jak 

bylo již uvedeno v úvodu, od 11. ledna 1883 počala pravidelná doprava vlaků. Na rozdíl však 

od tratě do Brandýsa nad Labem, která až do roku 1925 končila v místě dnešní zastávky 

Brandýs nad Labem-Zápská, do Mochova jezdily jen nákladní vlaky. V roce 1885 obě tratě 

převzaly České obchodní dráhy (BCB), které byly založeny v roce 1881 za stejným účelem 

jako ÖLEG. Krátce po náhlé smrti jednoho z jejích zakladatelů, Jana Muziky, ji fakticky 

https://mapy.cz/s/nusasojune
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ovládla Společnost státní dráhy (StEG), s čímž souvisí i oficiální změna vlastníka obou tratí 

v roce 1890 na StEG. Ta byla posledním soukromým majitelem tratí, neb ty byly roku 1909 

zestátněny a od té doby jsou zdejší lokálky v péči státních železnic kkStB, ČSD, BMB/ČMD, 

ČSD, ČD a konečně SŽDC. 

Z dnešního pohledu je zajímavostí, že výchozí bod čelákovických lokálek nebylo nádraží Ra-

kouské severozápadní dráhy (ÖNWB) na trati Lysá nad Labem - Praha z roku 1873, nýbrž 

vlastní nádraží ÖLEG umístěné asi 360 m od výpravní budovy ÖNWB na mstětickém zhlaví 

její stanice a propojené s ní jen jednou kolejí. V té době ovšem nešlo o záležitost nijak výji-

mečnou, protože vztahy jednotlivých privátních železničních společností byly často nepřátel-

ské. Výpravní budova ÖLEG adaptovaná již pro obytné účely stojí dodnes a najdete ji u kři-

žovatky silnic do Záluží a Toušeně. 

Mochovská lokálka se dočkala přelomové události dva měsíce od nastolení Protektorátu Če-

chy a Morava, a to 14. května 1939, kdy byla s velkou slávou zahájena z Čelákovic do Mo-

chova osobní doprava motorovým vozem řady M 131.0. Do té doby měli mochovští spojení 

s okolním světem jen po svých. Zavedení osobní dopravy bylo také důvodem ke stavbě zděné 

výpravní budovy a remízy pro motorový vůz v Mochově. Další historická událost se 

v Mochově udála v roce 1957, kdy byl uzavřen cukrovar a začala jeho přestavba na mrazírny. 

Rozvojem chladících technologií po 2. světové válce začal růst zájem o mražené potravinář-

ské zboží. V druhé polovině 50. let se proto přikročilo k realizaci závodu pro hlavní město 

Prahu na zpracování mražené zeleniny, ovoce a polotovarů. Areál mochovského cukrovaru 

byl vybrán z důvodu existence vlečky, ale i díky vlastnímu zdroji vody včetně artézské stud-

ně, kotelně s parní turbínou a velkým skladovacím prostorům. Ministr potravinářského prů-

myslu rozhodl, že mrazírny mají přednost před cukrovarem a tak v roce 1960 začala přestav-

ba. Provoz mrazíren byl zahájen v roce 1962. Pojmem se tak stala „Mochovská zelenina”, ale 

i modré kulaté logo se sněhovou vločkou a ledním medvědem na ledové kře. Produkci mrazí-

ren v Mochově ukončil její vlastník, firma ARDO, v roce 2009 přesunem výroby do zahrani-

čí. Až do přelomu 80. a 90. let byla železnice pro mrazírny klíčovou a chladící vozy zde byly 

běžnou součástí nákladních vlaků. Neveselou zajímavostí objektů mrazíren jsou díky hořlavé 

izolaci časté a rozsáhlé požáry, první zde vypukl ještě před zahájením provozu 16. května 

1962 a dosud poslední 23. února 2018. 

Důležitý moment pro mochovskou trať přinesla počátkem 60. let výstavba rozvodny Čechy 

střed, která je důležitou součástí naší energetické přenosové soustavy. Její vznik souvisí 

s výstavbou hnědouhelných elektráren v severních Čechách a transportem jimi vyrobené elek-

trické energie do vnitrozemí vedením o napětí 220 kV, později i 400 kV. Z důvodu přeprav 

objemných transformátorů byla v km 1,091 vybudována vlečka do rozvodny. Naposledy ta-

ková přeprava proběhla v roce 2015, v tomto století již popáté. Blízkost rozvodny byla i dů-

vodem záměru výstavby paroplynové elektrárny Mochov o výkonu 1000 MW v roce 2009, 

ale díky odporu veřejnosti a vývoji na trhu s elektřinou zůstalo jen u projektu. S rozvodnou 

souvisí i výstavba zastávky v km 1,8 s názvem Mochov zastávka v roce 1990. Ta měla sloužit 

zaměstnancům rozvodny, proto je umístěna v její těsné blízkosti, avšak bez dalšího komuni-

kačního napojení. 

K mochovské trati a rozvodně se váže jedna dramatická příhoda z prvních dnů sovětské oku-

pace v roce 1968. Ihned po invazi „spřátelených” vojsk do Československa 21. srpna 1968 

vyrazil z Čierne nad Tisou ku Praze vojenský vlak naložený rušičkou, jež měla zabránit svo-

bodnému vysílání Československého rozhlasu. Po několikadenní cestě neustále zdržované 

sabotážemi našich odvážných železničářů se až s použitím rukojmích z královéhradeckého 

dispečerského aparátu sovětským vojákům nakonec podařilo dostat až do blízkosti Prahy 

k rozvodně Čechy střed, kde měla být rušička připojena na zdroj elektrické energie a spuště-
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na. Protože ale sovětští vojáci po zkušenostech ze strastiplné cesty po železnici již Čechům 

nevěřili, rušičku si zapojili sami a to tak odborně, že jim vyhořela. 

Kromě vlečky do rozvodny byla součástí mochovské místní dráhy také vlečka do Límanovy 

cihelny v Záluží, která odbočovala v km 0,190, tedy ještě v obvodu čelákovické stanice. Na 

místě cihelny bylo v době první československé republiky odkryto pohřebiště z období stěho-

vání národů. 

Po celou dobu pravidelné osobní dopravy jízdní řád nabízel cca 7-9 párů vlaků s přepravou 

cestujících za den. A to až do roku 2006, kdy Středočeský kraj přestal objednávat vlaky ve 

prospěch souběžných autobusových linek Pražské integrované dopravy. V letech 2007-2017 

zde příležitostně projelo jen několik nostalgických vlaků s názvem Polabský nebo Mochovský 

motoráček. Protože Středočeský kraj, coby objednatel regionální železniční dopravy opako-

vaně deklaroval nezájem objednávat vlaky mezi Čelákovicemi a Mochovem a nákladní do-

prava až na výjimku přeprav transformátorů do rozvodny Čechy střed zcela ustala, nabídla 

Správa železniční dopravní cesty v roce 2014 trať k prodeji dle Usnesení Vlády ČR č. 416 

z roku 2012 o Pravidlech převodu vybraných železničních drah v majetku státu, s nímž má 

právo hospodařit SŽDC, s.o., na nové nabyvatele, avšak pro nezájem potenciálních kupců 

neúspěšně. Protože v době zastavení osobní dopravy do Mochova probíhala příprava moder-

nizace tratě Lysá nad Labem - Praha-Vysočany, nebylo ve stanici Čelákovice, jejíž moderni-

zace probíhá v termínu 2017-2019, již plánováno nástupiště pro vlaky do Mochova, nýbrž jen 

jedno krátké nástupiště pro motorové osobní vlaky do Brandýsa nad Labem. Trochu překva-

pivě a k radosti Mochovských však Středočeský kraj změnil názor a od 3. dubna 2018 objed-

nal u dopravce KŽC Doprava, s.r.o., 6 párů osobních vlaků v pracovních dnech. 

V období bez pravidelné osobní dopravy, v letech 2009 a 2010, trať posloužila i filmařům. 

Nejprve k dramatickým scénám vztahujícím se k srpnové invazi roku 1968 v seriálu Vyprávěj 

a poté k natáčení akčních scén do francouzského thrilleru Nebezpečná kořist, kdy se po mo-

chovské lokálce projela dokonce legendární elektrická jednotka řady 451 tažená neméně iko-

nickou „zamračenou”. 

Jistou zajímavostí je také úloha zdejší tratě v plánech na severovýchodní obchvat pražského 

železničního uzlu, který měl řešit odlehčení Negrelliho viaduktu od tranzitní nákladní dopravy 

jejím odkloněním od Kolína po novostavbě Český Brod - Mochov a dále po patřičně uprave-

ných tratích Mochov - Čelákovice - Neratovice - Kralupy nad Vltavou. Problém, kterým se 

zabývali plánovači již před 1. světovou válkou, byl nakonec vyřešen až v roce 1980 zprovoz-

něním Holešovické přeložky v Praze. 
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17. Trutnovské dvoumostí 

Ojedinělá kompozice dvou že-

lezničních mostů nad sebou přes 

silnici č. II/301 a Petříkovický 

potok v trutnovské části Poříčí 

vznikla v průběhu čtyř desetiletí 

a jejím původcem jsou dvě různé 

železniční společnosti. 

Výše položený železniční most 

je dílem Jihoseveroněmecké spo-

jovací dráhy (SNDVB), která je 

známa spíše autorstvím Pardu-

bicko-liberecké dráhy, nicméně 

současně s tratí do Liberce byla 

v roce 1859 otevřena i odbočka 

do Malých Svatoňovic, kde se 

těžilo černé uhlí. K dalšímu po-

kračování na sever, a to až na rakousko-pruskou státní hranici u Královce dostala SNDVB 

koncesi v roce 1865, díky Prusko-rakouské válce v roce 1866 byla však stavba pozdržena a až 

mezistátní smlouva o rok později zaručila SNDVB propojení s pruskými železnicemi na pře-

chodu Královec - Liebau (dnes Lubawka). Vlaky do Královce tak začaly jezdit v létě 1868 a 

do Pruska koncem roku 1869. Trutnov se dočkal železnice až v roce 1870, kdy Rakouská se-

verozápadní dráha (ÖNWB), která byla dceřinou společností SNDVB, otevřela trať z Poříčí 

na dnešní trutnovské hlavní nádraží, následně propojenou přes Chlumec nad Cidlinou a Velký 

Osek se zbytkem sítě ÖNWB. 

Most v Poříčí je jedním ze čtyř velkých mostů v úseku Malé Svatoňovice - Královec. Všech-

ny mají nezvykle robustní „dvoupatrové” kamenné opěry a ocelové plnostěnné (původně pří-

hradové) nosníky s horní mostovkou. Kromě poříčského mostu je nejznámější památkově 

chráněný dvoupatrový most v Bernarticích u Trutnova, který má kromě ocelové konstrukce 

ještě níže umístěné dva kamenné oblouky, které zajišťují řádnou statiku opěr. Svou délkou 

38,5 m je rovnocenný svým sourozencům v Libči a Křenově, ale výškou 29 m je o 10, resp. 

12 m překonává. Poříčský most je ze čtveřice nejdelší, měří 51 m, na výšku má 18 m. 

Autorem spodního mostu v Poříčí o délce 49 m, výšce necelých 7 m s ocelovou příhradovou 

konstrukcí s dolní mostovkou je společnost Místní dráha Trutnov - Teplice nad Metují, jejíž 

trať vychází od roku 1908 ze stanice Trutnov střed (původně Poříčí místo). 

Obě tratě, horní SNDVB i spodní trutnovsko-teplická lokálka, byly spjaty s přepravou černé-

ho uhlí vytěženého v Žacléřsko-svatoňovické uhelné pánvi (Malé Svatoňovice, Lampertice, 

Radvanice), po ukončení jeho těžby počátkem 90. let se do Trutnova vozí hnědé uhlí pro elek-

trárnu Poříčí II. Ta je z roku 1957 a na železnici je připojena vlastní vlečkou ze stanice Trut-

nov střed, její předchůdkyně, elektrárna Poříčí I, patřila v roce 1912 k jedné z prvních velkých 

elektráren u nás. 

https://mapy.cz/s/cefavocosa
https://mapy.cz/s/2CSoR
https://mapy.cz/s/2CSrw
https://mapy.cz/s/2CSpW
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18. Výpravní budova v Teplicích nad Bečvou 

Po první světové válce začala 

výstavba několika železničních 

spojení mezi Moravou a Sloven-

skem, neboť nebylo pro chod 

ekonomiky nového českosloven-

ského státu myslitelné vystačit si 

pouze s dvěma hlavními želez-

ničními tratěmi mezi českými 

zeměmi a Slovenskem vedenými 

přes Jablunkovský a Vlárský 

průsmyk. Další tři tratě mezi 

Moravou a Slovenskem u Sudo-

měřic na Moravě, Hodonína a 

Lanžhotu byly pouze místními 

dráhami. Jednou z nejvýznamnějších investic byla výstavba Dráhy prezidenta Masaryka ze 

Vsetína do Bylnice (1928) a navazující Dráha generála Štefánika z Horní Lidče do Púchova 

(1937). 

Protože z Hranic na Moravě do Vsetína a dále do Velkých Karlovic vedla pouze místní dráha 

(1884-1885), bylo ji nutno přestavět a zdvoukolejnit. Výstavbu pozemních objektů na tomto 

úseku dostal na starost architekt Josef Danda (1906-1999), který od roku 1936 pracoval pro 

olomouckou stavební správu ČSD. V letech 1936-1939 vzniklo mezi Hranicemi a Vsetínem 

téměř 30 budov podle Dandova návrhu, přičemž vyvrcholením byla výpravní budova 

v Teplicích nad Bečvou. Tyto lázně na předměstí Hranic na Moravě prožívaly během 30. let 

svůj boom a bylo nutno uspokojivě vyřešit i zázemí pro zvyšující se počet lázeňských hostů 

přepravujících se železnicí. Architekt Josef Danda použil pro návrh nové výpravní budovy 

tehdy velmi moderní funkcionalismus, který zapadá i do architektonického řešení zdejších 

lázeňských budov. 

Protože je trať na cca 6 m vysokém náspu, lze ze vstupní haly v přízemí výpravní budovy 

pokračovat rovnou do podchodu ke 2. nástupišti nebo po schodech na 1. nástupiště. V přízemí 

je umístěn vestibul s osobní pokladnou, úschovna a podej zavazadel a na protější straně 

vstupní haly bufet s částečně krytou terasou. Mimo lázeňskou sezonu byl vestibul s pokladnou 

v přízemí uzavřen a pro prodej jízdenek byla využívána čekárna v patře, resp. navazující slu-

žební místnost, která byla mj. propojena s podejem zavazadel v přízemí výtahem. V patře byl 

umístěn ještě byt přednosty a toalety. 

Kromě výpravní budovy je v zastávce Teplice nad Bečvou vybudován ještě krytý výstup 

z podchodu, nástupištní přístřešek na 2. nástupišti a skladiště, protože zde byla původně i ma-

nipulační kolej, přes kterou museli cestující při cestě mezi podchodem a 2. nástupištěm pře-

cházet. 

Teplice nad Bečvou mají jednu z nejzdařilejších funkcionalistických výpravních budov, a to 

v celosvětovém měřítku, i proto je budova zapsána od roku 1991 v seznamu kulturních pamá-

tek. Pokud se sem vypravíte, nevynechte návštěvu Zbrašovských aragonitových jeskyní na 

protějším břehu Bečvy a Hranickou propast v těsné blízkosti zastávky. Této nejhlubší zatope-

né sladkovodní jeskyni světa je věnováno i nově otevřené informační centrum ve výpravní 

budově zastávky. 

https://mapy.cz/s/lumotobobe
https://mapy.cz/s/1nenl
https://mapy.cz/s/1nen0
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19. Mokropeský most 

Železniční spojení s Prahou oče-

kávala Plzeň již ve 30. letech 

19. století. Měla jím být druhá 

koněspřežná železnice v českých 

zemích, hned po známé koňce 

budějovicko-linecké. Nicméně 

po krachu projektu se 

z koněspřežky pražsko-plzeňské 

stala jen pražsko-lánská. Trať 

totiž z Prahy, resp. Brusky, což 

jsou dnešní Dejvice, měla vést 

přes Vejhybku, dnešní část 

Kladna, okolo Lán, v jejichž blízkosti nakonec skončila, do Zbečna a pak podél Berounky 

přes radnickou uhelnou pánev až do Plzně. Právě nikdy nepostavená část tratě podél Beroun-

ky stojí za vznikem fenoménu zvaného Barrandien. Joachim Barrande zde totiž vyměřoval 

trasu dráhy, avšak nález zkamenělin trilobitů u Skryjí zcela změnil jeho další život. 

Plzeň si tak musela počkat na železnou dráhu dalších třicet let. Výzvy se nakonec chopili 

známí podnikatelé bratři Kleinové a trať mezi Smíchovem, tehdy samostatným městem za 

hranicemi Prahy, Plzní a Brodem nad Lesy, čili bavorským Furth im Wald, o délce 190 km 

postavili za necelé tři roky. Česká západní dráha (BWB) zahájila provoz v celé délce 14. čer-

vence 1862, přičemž se stavělo a zprovozňovalo postupně proti směru staničení, tedy směrem 

ku Praze. 

Trasa mezi Prahou a Plzní je zcela odlišná od původního záměru koněspřežky, Berounku sle-

duje jen mezi Radotínem a Berounem, přičemž ji překračuje velkým mostem v Mokropsech. 

Ten byl jednokolejný, příhradový tzv. Schiffkornovy konstrukce s dolní mostovkou o pěti 

polích dodaný sobotínskými železárnami bratří Kleinů. Most však dlouho nevydržel, protože 

povodeň podemlela v ranních hodinách 26. května 1872 jeden pilíř a ten spolu se dvěma oce-

lovými poli zmizel ve vlnách Berounky, která tehdy dosáhla úrovně tisícileté vody. Tato kata-

strofální povodeň, která postihla západní a střední Čechy, je mj. původcem Odlezelského je-

zera vzniklého sesuvem půdy na stavbě tratě z Plzně k Žatci, ale také Skryjských jezírek, kde 

úzkou soutěsku přehradily naplavené balvany. 

Mokropeský most byl přesně měsíc po povodni provizorně opraven pomocí dřevěné kon-

strukce, která sloužila další čtyři roky, než dostal most novou nýtovanou ocelovou konstrukci. 

Schiffkornovy nosníky byly totiž časem (a po haváriích) shledány za nespolehlivé, skládaly se 

z více menších dílů, které byly k sobě navzájem přišroubovány, neměly tedy dostatečnou tu-

host a tak byly postupně všechny nahrazovány novými nýtovanými konstrukcemi. Část pů-

vodního mokropeského mostu ještě posloužila v Blansku, kde je jako tzv. Ježkův most 

k vidění dodnes. Další změna přišla 1. května 1908, kdy byla zprovozněna druhá traťová kolej 

ze Smíchova do Berouna, nicméně přes most se až do 7. července 1912 jezdilo jednokolejně, 

než byl po dvou letech příprav během jediné noci vyměněn za dvoukolejný dle plánů firmy 

Bratři Prášilové a spol. v Libni. Tři mostní pole o rozpětí 52,2 m, 62,79 m a 52,2 m dodaly 

mostárny Breitfeld, Daněk a spol. v Praze-Karlíně, Škodovy závody v Plzni a inž. Fanta a 

Jireš v Praze-Vršovicích. 

Namále měl most na konci 2. světové války. Sovětský partyzán Jamaldino Ismail Kamyško 

pomocí výbušniny poškodil 29. dubna 1945 ložisko mostu, čímž ocelová konstrukce dosedla 

https://mapy.cz/s/dehalubafo
https://mapy.cz/s/2V9qv
https://mapy.cz/s/2V9qv
https://mapy.cz/s/2V9rS
https://mapy.cz/s/2V9tZ
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přímo na pilíř, aniž by byla sama poškozena. Most byl zneprovozněn, ale opraven byl již 9. 

května.  

Počátkem 90. let se most dostal do havarijního stavu, několik let na něm byla pomalá jízda 20 

km/h, než byl v roce 1995 rozsáhle opraven a byla doplněna i lávka pro pěší. Rekonstrukcí 

mostu se prodloužila jeho životnost o dalších 25 let. Součástí dlouho připravované moderni-

zace tratě Praha - Beroun bude proto i rekonstrukce mostu, který by měl dostat novou spojitou 

příhradovou konstrukci kosoúhlé uzavřené soustavy s průběžným štěrkovým ložem. 
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20. Lipenka 

Za vznikem druhé elektrizované železnice 

v českých zemích vedoucí z Rybníku (do roku 

1953 Certlova) na dráze budějovicko-linecké 

do Vyššího Brodu a Lipna nad Vltavou stojí 

nemožnost plavby zboží vltavskými Čertovými 

proudy, balvanitým řečištěm pod příkrými srá-

zy s kamennými moři známé jako Čertova stě-

na. Koncem 19. století se totiž v Loučovicích 

začal rozvíjet papírenský průmysl a zároveň se 

zvyšovala těžba a zpracování dřeva v režii Cis-

terciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Oba 

tahouni místního hospodářství proto spojili své 

síly a dali tak vzniknout Vyšebrodské elektric-

ké místní dráze, která po dvou letech stavby 

zahájila provoz v roce 1911. Sklony až 33 ‰, 

minimální poloměry oblouků až 125 m (dnes 

133 m) a existence vodní elektrárny Horní 

Mlýn v majetku kláštera odůvodnila použití 

elektrické trakce. Před českým Edisonem, tedy 

Františkem Křižíkem, který stál za vznikem 

podobné dráhy z Tábora do Bechyně o osm let 

dříve, byla upřednostněna národnostně bližší Österreichische Siemens-Schuckert-Werke. 

Historický zlom znamenala pro dráhu 50. léta 20. století. Se stavbou lipenské přehrady se 

změnila nejen závěrečná část dráhy, která byla přetrasována a bylo postaveno nové koncové 

nádraží, ale v souvislosti s dovozem stavebního materiálu pro přehradu byla provedena i cel-

ková rekonstrukce dráhy vč. změny systému napájení z původních 1200 V na 1500 V stejno-

směrných. Původní elektrické vozy a lokomotiva byly postupně nahrazeny elektrickými lo-

komotivami jak prvorepublikovými z pražského uzlu, tak i novými, a elektrickými a osobními 

vozy německého původu. Trakční vedení bylo použito zcela nové konstrukce, a to šikmé 

řetezovkové s určením právě pro místní dráhy, kde se uplatní jeho velká výhoda ve větší 

vzdálenosti stožárů v obloucích. 

Další historická změna přišla na přelomu století s elektrizací tratě z Českých Budějovic na 

státní hranici u Horního Dvořiště. Přestože se v 90. letech dostávala Lipenka na seznamy tratí 

určených ke zrušení, právě elektrizace tratě do Rakouska, resp. nutnost jejího napájení 

z trakční transformovny Lipno nad Vltavou byla důvodem nejen k jejímu zachování, ale i 

k celkové rekonstrukci trakčního vedení včetně změny napájení na střídavou soustavu 25 kV, 

50 Hz. Trakční vedení bylo v úsecích s oblouky menších poloměrů opět použito šikmé řetě-

zovkové, čímž technická výjimečnost Lipenky zůstala zachována. Železniční svršek je po-

stupně rekonstruován až v posledních letech. Po opakovaných vykolejeních patrových vozů, 

které jsou zde typické již od 2. poloviny 70. let, byly v některých úsecích položeny pražce 

typu Y, které umožňují zřídit bezstykovou kolej i v obloucích malých poloměrů a zajišťují tak 

vyšší bezpečnost mj. i delších patrových vozů. Je to tak další technická zajímavost a prvek 

moderní železnice na Lipence. 

Pokud se na zdejší dráhu vypravíte, nenechte si ujít procházku podél Čertových proudů, které 

v případě upouštění vody z lipenské přehrady lákají svou divokostí vyznavače raftingu a ex-

trémního kayakingu. 

https://mapy.cz/s/hukahezofo
https://mapy.cz/s/31BFU
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21. Výpravní budova v Roztokách u Prahy 

Roztocké nádraží vyniká půvab-

nou romantickou výpravní budo-

vou, která zapadá do obrazu 

Roztok, coby oblíbeného výlet-

ního místa Pražanů druhé polo-

viny 19. a začátku 20. století. A 

byla to právě železnice z Prahy 

do Drážďan, která od roku 1850 

začala přivážet výletníky a udě-

lala z Roztok první pražské leto-

visko. 

První výpravní budova podle 

projektu Antonína Brandnera, 

asistenta hlavního architekta 

Severní státní dráhy (NStB) An-

tona Jünglinga a pozdějšího au-

tora pražské hlavní pošty, v sobě spojovala strážní domek, patrovou výpravní budovu a vo-

dárnu a svou podobou se odlišovala od ostatních výpravních budov NStB. Rozvoj Roztok a 

tím i zvyšující se zátěž výpravní budovy vedla o 60 let později k jejímu nahrazení větší, kapa-

citnější budovou. Projekt vypracovalo ředitelství Císařskokrálovské státní dráhy (kkStB) pro 

tratě Společnosti státní dráhy (StEG) a v roce 1911 stavbu provedl karlínský stavitel Václav 

Nekvasil. Architektura budovy v sobě kombinuje pozdní secesi s prvky historismu a lidové 

architektury, fasáda i střecha jsou velmi členité a budova tak připomíná spíše velkou vilu. 

Výrazným prvkem je dřevěná konstrukce letní čekárny navazující na severní straně na vý-

pravní budovu, jejímž účelem bylo zvládnout nápor výletníků během slunných dnů. Za po-

zornost stojí i takové detaily jako zachovaná původní dlažba ve vstupní hale nebo skleněné 

tvarovky použité v budově i letní čekárně. Roztocká výpravní budova, od roku 2011 památ-

kově chráněná, má své dvojče v Brandýse nad Orlicí, avšak zde pozdější úpravy bohužel zce-

la setřely její architektonický ráz. 

Dramatické okamžiky zažilo roztocké nádraží na sklonku 2. světové války, večer 29. dubna 

1945 zde zastavil transport s vězni z koncentračních táborů o více než 70 nákladních vozech, 

ve kterých bylo asi 4 000 lidí. Díky odvaze a vyjednávací schopnosti přednosty stanice Jana 

Najdra a obrovské vlně solidarity místních občanů se podařilo vlak na jeden den zadržet a 

transportovaným vězňům podat jídlo a pití, nemocné ošetřit a mrtvé z vlaku vynést a pohřbít. 

Při tom se podařilo asi třem stovkám vězňů uprchnout. Tato akce byla ojedinělá i 

v evropském měřítku a je nutno si uvědomit, že jen za přiblížení se k vězňům tehdy hrozil 

trest smrti. 

Nádraží v Roztokách u Prahy ještě změnilo svou podobu v 80. letech 20. století, kdy bylo 

postaveno jedno ostrovní nástupiště s podchodem z letní čekárny. Severně od ní pak byla po-

stavena montovaná budova s dopravní kanceláří a reléovým zabezpečovacím zařízením ob-

sluhovaným z Prahy-Holešovic, v roce 1988 jedním z prvních dispečerských pracovišť dálko-

vého ovládání zabezpečovacího zařízení. Nyní je ve stanici již elektronické stavědlo ovládané 

z CDP Praha a poněkud nevzhledná budova z 80. let je domovem místního klubu železničních 

modelářů. Pokud do Roztok zavítáte v předem vyjmenovaných dnech, nenechte si prohlídku 

jejich modelového kolejiště ujít. V okolí se pak nabízí řada turistických cílů, ať už Tiché údolí 

https://mapy.cz/s/juvepotezo
https://mapy.cz/s/352Pc
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plné historických vil vděčící za svůj vznik železnici, nebo první hradiště Přemyslovců na Le-

vém Hradci. 

https://mapy.cz/s/352Q9
https://mapy.cz/s/352Q9


 Bc. Marek Binko: Železniční stavby známé i méně známé 

 

 Strana 33 (celkem 85) 

22. Chebský viadukt 

Chebsko je v historii železnice 

na našem území atypické. Cheb 

byl totiž několik let napojen jen 

na bavorskou a saskou železniční 

síť. První sem dorazily z Řezna 

Bavorské východní dráhy 

(B.O.B.) 15. října 1865 a již 

1. listopadu téhož roku pokračo-

valy Královské Bavorské státní 

dráhy (K.Bay.Sts.B.) přes Fran-

tiškovy Lázně a Aš do Ober-

kotzau na trati Norimberk - Hof, 

přičemž obě tratě tvořily do roku 

1877 jediné přímé spojení Řezna 

a Hofu. Téhož 1. listopadu 1865 

zahájila Vogtlandská státní dráha 

(Vogtl. Sts. E. B.) provoz na trati z Chebu přes Františkovy Lázně do stanice Herlasgrün na 

trati z Hofu do Lipska. Z Chebu vedly obě dráhy v dvoukolejném souběhu až ke vsi Seníky za 

Františkovými Lázněmi. První železnicí, která do Chebu dorazila z české strany, byla až o pět 

let později 19. listopadu 1870 Buštěhradská železnice (B.E.B.) z Karlových Varů, resp. poz-

ději z Prahy. Další byla 28. ledna 1872 Dráha císaře Františka Josefa (KFJB) z Vídně a jako 

poslední 1. listopadu 1883 opět Bavorské východní dráhy, tentokrát z Norimberku. Prvenství 

a dominance německých drah způsobila, že až do konce 2. světové války byla v jejich správě i 

monumentální novorenesanční výpravní budova chebského nádraží z roku 1865 od architekta 

Heinricha von Hügela. 

Kromě výstavné budovy nádraží byl druhou impozantní železniční stavbou v Chebu viadukt 

přes řeku Ohři. Ten převáděl dvě koleje tratí do Františkových Lázní a dále do Bavorska a do 

Saska, přičemž investorem byla saská Vogtl. Sts. E. B. Kamenný žulový viadukt je dlouhý 

349 m, vysoký 26 m a skládal se původně z 11 větších a 7 menších oblouků. Během spoje-

neckých náletů na Cheb v závěru 2. světové války byl viadukt z více než poloviny zničen. 

Stejný osud postihlo i chebské nádraží, a zatímco na novou výpravní budovu si Cheb musel 

počkat až do roku 1962, viadukt bylo nutno opravit co nejrychleji. Pro rekonstrukci viaduktu 

byl namísto žulových kvádrů použit beton, takže dodnes lze dobře rozpoznat, co z původní 

kamenné stavby po bombardování zbylo. Opravený viadukt byl provozu předán 19. května 

1951 a od své původní podoby se odlišuje mj. zvětšením oblouku nad levobřežní cestou a 

zrušením jednoho malého oblouku taktéž na levém břehu Ohře. A také po něm vede již jen 

jedna traťová kolej do Františkových Lázní. Od roku 1983 je trať z Chebu do Františkových 

Lázní a pohraniční stanice Vojtanov elektrizována. Dnes na viaduktu převažují motorové vla-

ky, ale jednou denně se tu projede pár vlaků IC Pendolino. 

https://mapy.cz/s/jolutonohu
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23. Výpravní budova v Českém Brodě 

Českobrodské nádraží leží na 

jedné z nejstarších železnic 

v českých zemích, dráze Olo-

moucko-pražské, resp. Severní 

státní dráze (NStB), záhy zpriva-

tizované Společností státní dráhy 

(StEG), která je v provozu již od 

roku 1845. Autorem zdejší pů-

vodní výpravní budovy byl hlav-

ní architekt NStB Anton Jün-

gling, jehož rukopis nesla i 

ostatní nádraží Olomoucko-

pražské dráhy. Jak železnice 

přinášela výdobytky průmyslové 

revoluce i na zemědělský ven-

kov, přestaly původní stavby 

kapacitně postačovat. Českobrodská výpravní budova byla sice rozšířena při rekonstrukci 

v roce 1875, nicméně to postačovalo jen do počátku 20. století. Před 1. světovou válkou byla 

již na stole otázka výstavby nové výpravní budovy, nicméně k její realizaci došlo až v období 

První republiky. Projekt ve stylu geometrické moderny s prvky rondokubismu, jehož nejvý-

raznějším prvkem jsou plastické omítkové pásy a obloučky, navrhl architekt skupiny pozem-

ních staveb ředitelství státních drah Praha-jih František Koula. Svým architektonickým poje-

tím se stala zdejší výpravní budova mezi našimi nádražími ojedinělá. Stavbu provedla v letech 

1928-1929 firma Františka Jilemnického. Nová budova byla postavena na uliční straně pů-

vodní Jünglingovy budovy, která se tak ocitla mezi novou výpravní budovou a kolejištěm a 

byla proto po dokončení nové stavby zbourána. 

Velkou modernizaci prodělalo českobrodské nádraží v 50. letech 20. století při stavbě třetí 

koleje mezi Poříčany a Prahou spojené s elektrizací tratě a instalací reléového zabezpečovací-

ho zařízení ze Sovětského svazu. Výpravní budova byla rozšířena na východní straně o vstup 

do podchodu k nástupištím a úschovnu zavazadel. O tom, že stavba vysoké důležitosti pro 

socialistické hospodářství neprobíhala zcela hladce, svědčí třeba to, že mosty na pražském 

zhlaví byly dokončeny již v roce 1953, na kolínském zhlaví v roce 1956, kdežto podchod na 

nová ostrovní nástupiště byl dokončen až v roce 1958. Stejně tak po projetí prvního slavnost-

ního vlaku v elektrické trakci mezi Českou Třebovou a Prahou v den 40. výročí Velké říjnové 

socialistické revoluce 7. listopadu 1957 musel být elektrický proud v troleji zase vypnut a po 

skutečném dokončení elektrizace zde první pravidelný elektrický nákladní vlak projel až 

2. dubna 1958. Ve stejný den byla zprovozněna i třetí, tzv. nultá traťová kolej. 

Během modernizace 1. tranzitního koridoru v letech 1993-1996 nebyla předmětem prací ná-

stupiště ani výpravní budova. Ta, již v značně zuboženém stavu, byla opravena až v roce 

2010. V roce 2015 proběhla rekonstrukce nástupišť a zároveň prodloužení podchodu do části 

města na opačné straně výpravní budovy. V roce 2013 se dostal Český Brod do finále soutěže 

Nejkrásnější nádraží ČR. 

https://mapy.cz/s/bedaluheha
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24. Nádraží Děčín východ 

Děčínské východní nádraží je 

dnes již ojedinělou ukázkou 

funkčního dvounádraží, kterých 

u nás vzniklo ve 2. polovině 

19. století několik. Důvodem 

k tomu byly vždy konkurenční 

vztahy jednotlivých železničních 

společností a nejinak tomu bylo i 

v tomto případě, kdy se potkala 

Česká severní dráha (BNB) a 

Rakouská severozápadní dráha 

(ÖNWB). 

BNB zahájila provoz na své 

druhé hlavní trati z Podmokel 

(dnešní Děčín hlavní nádraží) do 

Varnsdorfu v roce 1869, první hlavní trať BNB navazovala na sesterskou Turnovsko-

kralupsko-pražskou dráhu (TKPE) v Bakově nad Jizerou a přes Českou Lípu pokračovala do 

Rumburku. Protože ve výchozím bodě dráhy, na nádraží Společnosti státní dráhy (StEG) 

v Podmoklech, nemohla BNB pro nedostatek místa umístit své zázemí, bylo toto zřízeno na 

pravém břehu Labe v Děčíně. Výpravní budova byla vyprojektována inženýrem ředitelství 

BNB Josefem Pavlovským jako zmenšená varianta výpravní budovy v Rumburku. 

Již zanedlouho se údolím Labe blížila jedna z největších rakouských železničních společností, 

ÖNWB, se svou tratí z Vídně, resp. Nymburka do Prostředního Gruntu (Děčín-Prostřední 

Žleb) na Saské státní dráze z Podmokel do Drážďan. Posledním nádražím ÖNWB se tak stal 

Děčín, kde v letech 1873-1874 vyrostla rozsáhlá pohraniční přechodová stanice. Výpravní 

budova byla po Vídni a Praze třetí největší na síti ÖNWB, jejími autory byli přednosta archi-

tektonické kanceláře ÖNWB Rudolf Frey se svým podřízeným Karlem Beckem. Po dohodě 

s BNB byly výpravní budovy obou společností umístěny naproti sobě a přes ulici spojeny 

krytou lávkou. Novorenesanční budova s antickými prvky ukrývá monumentální vestibul, 

adaptovaný ve 2. polovině 20. století na sportovní halu, tři čekárny, resp. restaurační sály, 

z nichž čekárna 1. třídy je známa jako modrý salonek, a v celé délce budovy byl i přístřešek 

nad dvěma nástupišti, o čemž dodnes svědčí poloha kolejí č. 1 a 2. Sama budova, již od roku 

1958 chráněná jako kulturní památka, je skvostem architektury 19. století, jejíž význam pod-

trhuje i to, že její větší sestry ve Vídni a v Praze již neexistují. 

Po dostavbě kolejiště ÖNWB se nádraží BNB přejmenovalo na Děčín severní nádraží, po 

zestátnění obou drah v roce 1909 se stanice sloučily v jednu s názvem Děčín, od roku 1949, 

po spojení Děčína a Podmokel, Děčín východní nádraží a nakonec od roku 1961 Děčín vý-

chod. Interně se část BNB označuje jako horní nádraží, část ÖNWB jako dolní nádraží a kole-

je spojující obě nádraží pak jako přechodní nádraží. Od roku 1880 vede z dolního nádraží 

vlečka s tunelem o délce 124 m do přístavu v Loubí Rakouské severozápadní paroplavební 

společnosti (ÖNWDG), dceřiné společnosti ÖNWB. Při elektrizaci tratě z Ústí nad Labem-

Střekova v roce 1963 byl snesen nástupištní přístřešek na dolním nádraží a v roce 1976 pak i 

krytá lávka mezi oběma výpravními budovami. Výpravní budova horního nádraží byla již 

opravena, unikátní budova dolního nádraží zůstala v majetku Českých drah a je bohužel 

v havarijním stavu. 

https://mapy.cz/s/fahuvulero
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25. Chvatěrubský most 

Kralupy nad Vltavou jsou jed-

ním z měst, které by bez vlaků 

byly dosud jen zapadlou nezná-

mou vískou. Železnice tudy díky 

Severní státní dráze (NStB, záhy 

Společnost státní dráhy StEG) 

vede sice již od roku 1850, 

nicméně až Buštěhradská dráha 

(BEB) z Kladna učinila z Kralup 

v roce 1855 železniční uzel, kte-

rý nabyl na významu ještě po 

zaústění Turnovsko-kralupsko-

pražské dráhy (TKPE) v roce 1865. To byl i motiv pro výstavbu, dnes již neexistující, společ-

né výpravní budovy, když do té doby byla StEG v nájmu v budově BEB dodnes stojící za 

5. nástupištěm. 

Rozvoj Kralup byl nastartován, z pohledu železnice můžeme ještě zaznamenat zahájení pro-

vozu na místní dráze do Velvar v režii StEG v roce 1882 a z ní odbočující lokálku do Zvole-

něvsi o dva roky později. Těžkou ránu dostalo město i nádraží 22. března 1945, kdy se stala 

cílem amerických bombardérů rafinerie vedle nádraží. V roce 1954 bylo rozhodnuto rozšířit 

zdejší chemickou výrobu výstavbou zcela nového závodu na zpracování syntetického kauču-

ku na pravém břehu Vltavy v Lobečku, ke které došlo mezi lety 1958 a 1963. S výstavbou 

závodu Kaučuk souvisela i přeložka původní tratě TKPE a výstavba vlečky. Byl tak opuštěn 

původní most přes Vltavu se čtyřmi poloparabolickými ocelovými příhradovými konstrukce-

mi z roku 1885, které nahradily původní dvacet let staré Schiffkornovy konstrukce. Pilíře 

mostu z řečiště odstraněny nebyly a dodnes svědčí i o přípravě k položení druhé koleje. Trať 

byla nově zaústěna do pražského namísto středního zhlaví, nový most přes Vltavu tak byl 

postaven o půl kilometru proti proudu řeky a současně s mostem byla v roce 1964 dokončena 

i dvoukolejná výhybna Chvatěruby, na jejímž kralupském zhlaví odbočuje vlečka do Kauču-

ku. Chvatěrubský most je zajímavý svou polohou šikmo k toku řeky v úhlu cca 45°, má cel-

kem sedm mostních polí, z nichž přes Vltavu se klene jeden ocelový oblouk s trámem o roz-

pětí 81 m, na který po jedné navazují plnostěnné ocelové konstrukce s dolní mostovkou 

o rozpětí 42 m a na kralupské straně pak jedna a na chvatěrubské straně tři železobetonové 

trámové komorové uzavřené konstrukce, na nichž je kolej v oblouku o poloměru 350, resp. 

352 m. Celková délka mostu je 280 m a výška 15 m. 

Rozsáhlá modernizace kralupského železničního uzlu byla zahájena v roce 1974 a trvala cel-

kem dvacet let, během kterých byla mj. přeložena trať původní lokálky do Velvar do té doby 

vedená ulicemi města, vyrostla nová výpravní budova i ostrovní nástupiště. Návazně na elek-

trizaci tratě z Prahy do Děčína byl v roce 1985 zahájen i elektrický provoz na vlečku Kauču-

ku. 

https://mapy.cz/s/meconugune
https://mapy.cz/s/jubusavuju
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26. Nádraží v Meziměstí 

Po prohrané Prusko-rakouské 

válce v roce 1866 nadiktovalo 

vítězné Prusko vídeňské vládě 

řadu požadavků týkající se rozší-

ření železniční sítě z rakouských, 

tedy českých, zemí směrem do 

Pruska. V tomto válečném kon-

fliktu se totiž poprvé prokázala 

strategická úloha železnice pro 

logistiku armád, což si, bohužel 

pro nás, uvědomili dříve Pruso-

vé. Jedno z takových vynuce-

ných spojení vedlo od hlavní tratě Společnosti státní dráhy (StEG) z Chocně do Meziměstí a 

pruského Valbřichu. V září 1872 obdržela StEG od císaře Františka Josefa I. koncesi ke stav-

bě tratě ke státní hranici s Pruskem u Meziměstí včetně odboček z Václavic do Starkoče pro 

spojení na další rakousko-pruský přechod u Královce a z Meziměstí do Broumova a Otovic. O 

necelé tři roky později, 25. července 1875, zahájil slavnostní vlak dopravu z Chocně do 

Broumova, do Pruska se z Meziměstí začalo jezdit až o další dva roky později, 15. května 

1877, kdy se ke státní hranici z opačné strany připojila Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eis-

enbahn-Gesellschaft svou tratí z dnešní stanice Wałbrzych-Szczawienko. 

Pro nádraží v Meziměstí byl zvolen u nás nezvyklý tvar kolejiště do trianglu, v jehož středu 

bylo vybudováno depo s přesuvnou uvnitř haly. Výpravní budova svou velikostí odpovídala 

významu přechodové stanice mezi dvěma evropskými mocnostmi. Když před první světovou 

válkou Pruské státní železnice chystaly elektrizaci své slezské horské dráhy, první na řadě 

byla právě trať Nieder Salzbrunn - Halbstadt (dnes Wałbrzych-Szczawienko - Meziměstí), 

kde se měly pozitivní efekty elektrické trakce demonstrovat dříve, než bude elektrizována 

hlavní trať z Vratislavi do Zhořelce. Meziměstí se tak 1. června 1914 stalo po známé Bechyň-

ce a Lipence třetím místem v českých zemích s pravidelným provozem elektrických vlaků, a 

to do roku 1945, kdy si pevná trakční zařízení celé elektrizované sítě slezské horské dráhy 

odvezla sovětská armáda jako válečnou kořist. 

Se změnou geopolitického uspořádání v Evropě ztrácelo meziměstské nádraží postupně svůj 

význam. Opuštěné prostory v pruské části výpravní budovy se od 50. let staly dosud fungující 

domovskou scénou místního divadelního spolku, čímž se zdejší nádraží stalo zřejmě zcela 

jedinečným. Přes přechod do nynějšího Polska jezdily již pouze nákladní vlaky, sousední pře-

chod z Otovic do Střední Stěnavy z roku 1889 byl zcela zrušen. Důležitost místa na železniční 

mapě udržovalo do roku 2008 ještě depo, jehož správkárna byla pověstná, a to nejen provo-

zem prototypových motorových vozů řady 860, které měly změnit tvář regionální dopravy 

v poslední čtvrtině 20. století. Osobní doprava do Polska byla obnovena v roce 1993 ovšem 

jen na deset let a pak znovu od roku 2018 o víkendech v sezóně. Pravidelná přeshraniční ná-

kladní doprava zanikla v roce 2013 po elektrizaci přechodu mezi Letohradem a Kladskem. 

Ještě předtím, v roce 2006, skončila unikátní přeprava krytých nákladních vozů 

s pneumatikami na silničním podvalníku do skladu Barum v Jetřichově. Přesto Meziměstí ani 

Broumovský výběžek nezůstal železnicí zapomenut, linka spěšných vlaků Starkoč - Broumov 

jezdí v hodinovém intervalu, velkolepá výpravní budova v Meziměstí byla opravena a dostala 

se dokonce v roce 2018 na 3. místo v soutěži Nejkrásnější nádraží. 

https://mapy.cz/s/repucadato


 Bc. Marek Binko: Železniční stavby známé i méně známé 

 

 Strana 38 (celkem 85) 

27. Most inteligence 

Je to jediný železniční most 

v Praze, který má své oficiální 

jméno, přesto jej však většina 

Pražanů nazývá jinak. Branický 

most je součástí Jižní traťové 

spojky z Radotína do vršovické-

ho seřaďovacího nádraží, jejíž 

úlohou je odklonit nákladní vla-

ky z tratě přes Smíchov a Vyše-

hrad. Konkrétní plány na ná-

kladní obchvat Prahy vznikly ve 

20. letech 20. století. Za 

2. světové války začala v oblasti Kačerova stavba rozsáhlé přeložky tratě Posázavského paci-

fiku, v jejímž souběhu měla nová nákladní trať vést. Nový most přes Vltavu měl být mezi 

Radotínem a Modřany, což by ale znamenalo stavbu ještě dalšího, 80 m vysokého mostu pro 

směr Hostivice mezi Pankráckou plání a Děvínem. Po 2. světové válce došlo k úpravě kon-

cepce a oba směry z Vršovic na Plzeň i Hostivice byly sloučeny do jedné trasy přes Krč a 

Braník do Malé Chuchle, odkud pokračovala Chuchelským tunelem o délce 500 m větev do 

Radotína, kdežto větev do Hostivice měla pokračovat Hlubočepskou spojkou zhruba kilometr 

dlouhým tunelem do stanice Hlubočepy a na trať Pražského Semmeringu. 

Pro stavbu mostu přes Vltavu bylo sice vybráno nejužší místo údolí, přesto se svou délkou 

929 m stal po Negrelliho viaduktu naším druhým nejdelším železničním mostem. Návrh kon-

strukce vypracoval Ing. Dr. Jiří Klimeš (1910-1981) z mostního oddělení ministerstva dopra-

vy, pozdější profesor betonových konstrukcí na ČVUT. Most se skládá z 15 železobetono-

vých oblouků o rozpětí 53,3 m a 4 železobetonových trámů. Celková výška mostu 23 m byla 

do té doby nejvyšší u pražských vltavských mostů a díky šířce 13 m je v jeho ose ještě lávka 

pro pěší. Stavba pilířů byla zahájena v roce 1949, přičemž pět z nich bylo založeno na železo-

betonových kesonech. Betonáž kleneb započala v roce 1952, stejně jako stavba sousedního 

Chuchelského tunelu. V roce 1955 byl most včetně úseku z Radotína hotov, avšak pokračová-

ní na pravém břehu Vltavy do Krče a Vršovic nikoliv. Ochabující socialistické hospodářství 

zatížené řadou velkých staveb odsunulo dokončení Jižní traťové spojky, takže trvalo ještě 

dalších devět let, než byl 30. května 1964 zahájen provoz vlaků. Od radotínského portálu 

Chuchelského tunelu do Vršovic byla však nakonec z úsporných důvodů položena jen jedna 

kolej, což bylo příčinou mnoha nepravdivých mýtů o malé únosnosti mostu nebo malém prů-

řezu tunelu. A také to dalo další význam lidovému pojmenování Most inteligence, za kterým 

však stojí nasazení právníků, lékařů a dalších třídně nepřátelských akademicky vzdělaných 

lidí na stavbě, kterým komunistický režim nedobrovolně umožnil budovat naší socialistickou 

vlast vlastníma rukama. Památkou na Hlubočepskou spojku, jejíž stavba nebyla ani zahájena, 

je rozšíření mostu nad Strakonickou silnicí, za kterým měly ještě následovat dva oblouky 

mostu. 

Dlouhou dobu, kdy most čekal na dokončení navazující tratě, využil profesor Vladimír Ko-

loušek k zatěžkávacím zkouškám pro zkoumání dynamiky stavebních konstrukcí. V té době 

byly na mostě obě traťové koleje napojené jednou kolejí do Radotína. Svého oficiálního po-

jmenování se Branický most dočkal počátkem Normalizace, v roce 1969, o čtyři roky později 

byla Jižní traťová spojka spolu s tratí do Berouna elektrizována. Položení druhé traťové koleje 

je dnes opět aktuální, a to v souvislosti s plánem rozšiřování příměstské a městské železnice 

https://mapy.cz/s/pujolurofu
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z roku 2002, který zde předpokládá zavedení linky osobních vlaků v půlhodinovém intervalu. 

Podle projektu z roku 2007 má být dokonce Most inteligence propojen s novým tunelem Pra-

ha - Beroun. Jako zajímavost lze také zmínit, že stavební řešení Branického mostu inspirovalo 

projektanty pražského SUDOPu k návrhu jednokolejného železničního mostu přes řeku Mari-

ca u bulharského Svilengradu postaveného na trati do Turecka v roce 2013. 
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28. Národní trať 

Dnes již zapomenutý pojem Ná-

rodní trať vznikl v poslední čtvr-

tině roku 1938, kdy byla naše 

vlast v důsledku Mnichovské 

dohody oklestěna o pohraniční 

území a železnice mezi Prahou a 

Brnem se u Ústí nad Orlicí a 

mezi Českou Třebovou a Letovi-

cemi ocitla na území Německé 

říše. Československé státní dráhy 

(ČSD) tak musely urychleně 

řešit vybudování tratě vedoucí 

jen po území republiky, aby ne-

byly odkázány na peáž přes ně-

mecké území. 

Již v polovině října 1938, dva 

týdny po záboru pohraničí, navrhla Ústřední stavební správa Ministerstva železnic novou trať 

mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem, která částečně sledovala stopu již existující místní 

dráhy. V listopadu 1938 vláda ministerský návrh schválila a v prosinci byla zahájena stavba 

118 km dlouhé tratě, jež měla být hotova za dva roky. Trať byla navržena moderně na rych-

lost 100 km/h, s nástupišti s mimoúrovňovým přístupem a bez železničních přejezdů s jedinou 

výjimkou v Tišnově, kde bylo využito nádraží původní místní dráhy. Je zde osm tunelů, 

z toho čtyři v Brně, tři u Dolních Louček a Říkonína a jeden v Havlíčkově Brodě, a deset vel-

kých viaduktů, z toho jeden v Brně-Obřanech přes řeku Svitavu, čtyři u Dolních Louček a 

Říkonína, jeden u Skleného nad Oslavou, dva u Ostrova nad Oslavou a po jednom ve Žďáře 

nad Sázavou a u Sázavy. Viadukty byly stavěny jako klenbové železobetonové konstrukce 

s betonovými pilíři s kamenným obkladem. Výjimkou je most ve Žďáru nad Sázavou, který 

má čtyři ze sedmi kleneb kamenné a viadukt u Sázavy, který má pilíře kamenné. Vymyká se 

také Obřanský most v Brně, a to velkým rozpětím kleneb 55,7 m, a pak nejdelší (282 m), nej-

vyšší (41 m) a také neznámější Most Míru v Dolních Loučkách, jehož jedno pole tvoří žele-

zobetonový oblouk o rozpětí 110 m, svého času největší ve střední Evropě. 

Stavba tratě se díky okupaci naší země Němci zpomalovala, až byla v roce 1943 zcela zasta-

vena. V již hotových tunelech u Dolních Louček a Říkonína byla v roce 1944 zřízena pod-

zemní továrna Diana na výrobu stíhacích letadel Messerschmitt Bf 109. Po skončení 

2. světové války, v roce 1946, byla stavba tratě obnovena a provoz byl zahájen 20. prosince 

1953. Druhá traťová kolej byla dokončena až 15. dubna 1958 a elektrický provoz započal 

dnem 7. listopadu 1966, čímž nastala éra největší slávy tratě, protože sem byly přetrasovány 

z neelektrizované tratě přes Českou Třebovou i mezistátní expresy. Přestože byla trať na svou 

dobu moderní, nebylo tomu tak u zabezpečovacího zařízení, protože až teprve v 2. polovině 

70. let byla mechanická návěstidla a hlásky nahrazeny reléovými zabezpečovacími zařízeními 

a autoblokem, a to v reakci na jednu z největších železničních nehod na našem území s 31 

oběťmi na životech, která se stala 11. prosince 1970 u Říkonína a jejíž příčinou byla právě 

nízká úroveň zabezpečení. Přestože expresy jezdí od roku 2005 zase již přes Českou Třebo-

vou, probíhá v posledních letech postupná modernizace tratě spojená se zvyšováním traťové 

rychlosti. Národní trať se stala na dlouhá desetiletí poslední novostavbou dlouhé hlavní tratě a 

překoná ji zřejmě až některá z připravovaných vysokorychlostních tratí. 

https://mapy.cz/s/podocogusa
https://mapy.cz/s/3jo87
https://mapy.cz/s/3jo8L
https://mapy.cz/s/3jo5n
https://mapy.cz/s/3jo6h
https://mapy.cz/s/3jo6T
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29. Odlezelské jezero 

Plzeňsko-březenská dráha 

(EPPK) patřila k nejméně úspěš-

ným železničním podnikům 

v českých zemích. Jejím smys-

lem byl vývoz hnědého uhlí ze 

severočeské uhelné pánve do 

průmyslově se rozvíjející Plzně a 

také Bavorska. Název dostala 

dráha podle spojení Plzně a 

Března u Chomutova, ze kterého 

v Žaboklikách odbočovala trať 

do Žatce, Obrnic, Bíliny a Du-

chcova s odbočkou z Obrnic do 

Mostu. Později přibyla trať 

z Plzně na státní hranici 

v Železné Rudě. 

Koncesi pro EPPK podepsal císař František Josef I. v dubnu 1870 a příští rok v červnu zaháji-

la firma Vojtěcha Lanny stavbu tratě z Plzně do Března a Žatce. První velká smůla, která 

předznamenala osud dráhy, přišla s katastrofální povodní, kterou způsobila mohutná průtrž 

mračen trvající v západních Čechách od poledne 25. května 1872 do rána následujícího dne. 

V Mladoticích byl zaznamenán hodinový úhrn srážek neuvěřitelných 237 mm. V noci z 27. na 

28. května došlo na úbočí Potvorovského kopce k velkému sesuvu hornin do údolí Mladotic-

kého potoka, kde zrovna probíhala stavba železnice EPPK. Údolí bylo zcela zataraseno a za-

topeno jezerem zvaným Odlezelským o ploše cca 6 ha a hloubce asi 18 m. Na odtoku z jezera 

pak vznikly Odlezelské vodopády o výšce 1,7 m a 1,9 m. Důvodem k sesuvu byly nejen pří-

valové deště, ale i geologické poruchy, lomy na pískovec, který se zde těžil již ve středověku, 

a také samotná stavba železnice. Ta musela být nakonec mezi Potvorovem a Mladoticemi 

přeložena do zcela jiné trasy, k čemuž dostala EPPK 17. září stavební povolení. Vlaky z Plzně 

do Března se rozjely 8. srpna 1873, ale škody napáchané povodní ve výši téměř 3 milionů 

zlatých byly pro železniční společnost příliš velké. Druhou velkou ranou pro EPPK byl krach 

na vídeňské burze 9. května 1873, tedy ještě před zahájením provozu na celé trati. Třetí potíží 

byla nekvalitně provedená stavba dráhy, která si po pár letech provozu vyžadovala rozsáhlé 

rekonstrukce, a to např. i mostu přes Ohři v Nechranicích. To bylo spolu s nízkým využitím 

dráhy nakonec důvodem ke zrušení úseku Žabokliky - Březno u Chomutova již v roce 1879, 

čímž se tato trať stala první zrušenou v českých zemích. Zadlužená EPPK byla jako jedna 

z prvních železničních společností vykoupena v roce 1884 státem. 

Původní trasa dráhy z Mladotic do Potvorova byla z malé části využita v roce 1899 místní 

dráhou z Rakovníka do Mladotic, zbytek je až k Odlezelskému jezeru dodnes v terénu dobře 

zřetelný. Jezero se rychle zanáší, jeho hloubka je dnes asi jen 6 m a i plocha se zmenšila na 

cca 4,5 ha, a protože je jediné svého druhu v ČR, je včetně sousedního svážlivého území 

chráněno jako národní přírodní památka. 

https://mapy.cz/s/nefodanepu
https://mapy.cz/s/3kjfY
https://mapy.cz/s/3kjc3
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30. Děčínské mosty přes Labe 

Labe je v Děčíně na naše pomě-

ry již velkou řekou, a proto i 

mosty, které jej překlenují, jsou 

svým způsobem výjimečné. 

V případě železnice zde jde o 

mosty dva. 

První z nich byl vybudován 

v roce 1868 Českou severní drá-

hou (BNB) mezi stanicemi 

Podmokly (Děčín hlavní nádra-

ží) a Děčín (Děčín východ horní 

nádraží), aby po něm mohl být 

16. ledna 1869 zahájen provoz 

na trati z Podmokel do Varn-

sdorfu. Je jednokolejný, dlouhý 

358 m a sestává z 12 kamenných 

kleneb a 4 ocelových konstrukcí, přičemž tři z nich překlenují Labe ve výšce 13 m a jedna 

řeku Ploučnici, která se krátce pod mostem vlévá do Labe. Ocelové konstrukce byly poprvé 

vyměněny již po 26 letech provozu, v roce 1895, k druhé výměně došlo po dalších 81 letech, 

v roce 1976, avšak jen za mostní provizoria ŽM 16. Demontáž starých konstrukcí byla divác-

ky vděčná, protože ty byly příčně vysunuty, shozeny do Labe a pak vytaženy z řeky vyproš-

ťovacími tanky VT-34. Definitivní ocelové trámové příhradové konstrukce se nejprve dočkalo 

mostní pole přes Ploučnici v roce 2005, tři pole přes Labe byla nahrazena až v roce 2013. Za-

tímco mostní pole přes Ploučnici se vzhledově přibližuje původnímu mostu, architektonické 

řešení části mostu přes Labe je zcela nové. Použití mostního provizoria na dobu 37 let je na 

celostátní dráze zřejmě ojedinělé. 

Druhý železniční most přes Labe v Děčíně, který je zároveň i posledním mostem přes Labe na 

českém území, propojuje Děčín východ dolní nádraží se stanicí Děčín-Prostřední Žleb a zpro-

voznila jej spolu s tratí z Ústí nad Labem-Střekova Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) 

5. října 1874. Překonává Labe v úhlu cca 45° dvěma ocelovými trámovými příhradovými 

konstrukcemi o rozpětí 100 m, čímž se ve své době zařadil mezi nejodvážnější mostní díla. Na 

každém břehu řeky je ještě po jednom mostním poli v podobě ocelové trámové plnostěnné 

konstrukce o rozpětí 25 m, celková délka mostu je 265 m a výška 15 m. Kamenné pilíře byly 

založeny na ocelových kesonech, spodní stavba byla, stejně jako sousední tunel o délce 

400 m, připravena i na položení druhé koleje, k čemuž ale nikdy nedošlo. Mostní pole nad 

řekou byla vyměněna v roce 1916, krajní pak v letech 1972 a 1974. V současné době je most 

po více než 100 letech již v nevyhovujícím stavu a připravuje se jeho rekonstrukce. Nové oce-

lové konstrukce budou pohledově podobné stávajícímu mostu a zabezpečí jeho další provozo-

vání, které je pro nákladní dopravu mezi Českem a Německem nezbytné. 

https://mapy.cz/s/gacahezera
https://mapy.cz/s/fatohobugo
https://mapy.cz/s/guhozumabu
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31. Ervěnický koridor 

Je to největší násep železniční 

tratě, kromě ní po něm vede i 

čtyřpruhová silnice a řeka. Tvoří 

jej 520 mil. m3 zeminy, v zá-

kladně má šířku téměř až 2 km, 

dlouhý je celkem přibližně 11 

km a vysoký až 170 m. Byl vy-

tvořen mezi lety 1964 a 1985 na 

hraně hnědouhelných povrcho-

vých dolů Československé ar-

mády a Jana Švermy mezi Tře-

bušicemi a Jirkovem, a to uklá-

dáním skrývky ve vyuhleném 

prostoru důlními velkozakladači 

bez průběžného hutnění. 

Železniční trať z Ústí nad Labem do Chomutova, původně Ústecko-teplická dráha (ATE) ote-

vřená mezi Duchcovem, Mostem a Chomutovem v roce 1870, vedla jižněji přes Holešice, 

Vrskmaň a Otvice, avšak díky postupující těžbě uhlí musela být přeložena, podobně jako se 

tomu stalo i v dalších úsecích mezi Ústím nad Labem a Mostem. K tomu zde došlo 4. června 

1984 a současně s železnicí byla do stejného koridoru přeložena i silnice I/13 a také řeka Bíli-

na, jejíž voda protéká více než 3 km čtyřmi rourami o průměru 1,2 m. Protože se předpokláda-

lo sedání náspu až 0,5 m za rok, byla v nejvyšší části náspu vybudována stanice Kyjice o dél-

ce 5 km se čtyřmi průběžnými dopravními kolejemi se třemi sledy cestových návěstidel, při-

čemž po dvou kolejích se jezdilo, u třetí se zvedala niveleta a čtvrtá sloužila pro dovážení 

materiálu. Rychlost byla jen 40 km/h a díky nestabilitě podloží, která nakonec dosahovala 

nižších než předpokládaných poklesů (cca 15-20 cm za rok a za deset let v průměru 100 cm, 

maximálně 175 cm), byla i elektrizace z Třebušic do Chomutova provedena až v roce 1989. 

Čtyřkolejka byla odstraněna po konsolidaci náspu v roce 2003 a byla i zvýšena rychlost na 

100 km/h. Součástí stavby je také 418 m dlouhá estakáda Kyjice vysoká 21 m o 13 polích ze 

železobetonových trámových plnostěnných nosníků, které na most usazoval železniční jeřáb. 

Důvodem výstavby estakády bylo odvětrávání prostoru s častými mlhami mezi masivem 

Krušných hor a vysokým náspem Ervěnického koridoru. 

Název koridoru dala zaniklá obec, která měla před 2. světovou válkou více než 5000 obyvatel 

a v 60. letech byl její prostor vytěžen. Známé byly Ervěnice díky výstavbě tepelné elektrárny, 

která od roku 1926 dodávala elektrickou energii do Prahy, když výroba pražských elektráren 

již nestačila poptávce. S tím souvisela i výstavba dálkového vedení o napětí 110 kV, prvního 

v Československu. To vedlo do holešovické elektrárny (rozvodny Praha-Sever) a do nové 

rozvodny pod Bohdalcem (Praha-Jih), kterou zvěčnil Zdeněk Svěrák v knize a filmu Obecná 

škola. Zahájením výroby elektrické energie v Ervěnicích začala éra moderní energetiky 

v našich zemích. 

https://mapy.cz/s/bokafebedo


 Bc. Marek Binko: Železniční stavby známé i méně známé 

 

 Strana 44 (celkem 85) 

32. Výpravní budova v Poštorné 

V Poštorné, na místní dráze Boří 

les - Lednice, najdeme typizova-

nou výpravní budovu rakous-

kých místních drah 16/H, jakých 

je na českých lokálkách několik 

desítek. Přesto se ale od ostat-

ních na první pohled odlišuje 

svou výjimečností. 

Místní dráhu do Lednice, sídla 

rozsáhlého panství Lichtenštej-

nů, postavila Brněnská společ-

nost místních drah (BLEG) 

v roce 1901, otevřena byla 

17. listopadu téhož roku. Odbo-

čovala ze stanice Boří les, jen 3 km od Břeclavi, na původní Dráze Břeclav - Mikulov - Hru-

šovany nad Jevišovkou (LNGE) z roku 1872 a po 9,3 km dosáhla Lednice s jednou mezile-

hlou stanicí právě v Poštorné. Trať se původně nacházela z větší části na území Dolního Ra-

kouska, zemská hranice probíhala v ose Lednických rybníků. Teprve až po uzavření mírové 

smlouvy v Saint-Germain-en-Laye dne 10. září 1919 se stalo území tzv. Českých Rakous, 

tedy Západní Vitorazsko, Valticko a Moravskodyjský trojúhelník, od 31. července 1920 sou-

částí Československa. V případě Valticka byly rozhodujícími argumenty nejen převaha čes-

kého obyvatelstva, byť v samotných Valticích tomu tak nebylo, ale i strategicko-dopravní 

důvody v podobě železnice z Břeclavi do Znojma. 

Obě stanice na lednické lokálce mají nepřehlédnutelnou architekturu díky provedení fasády 

z barevných glazovaných cihel a střech z glazované keramické krytiny. Oboje bylo produktem 

knížecí lichtenštejnské cihelny v Poštorné, založené v roce 1867 a od roku 1950 fungující pod 

názvem Poštorenské keramické závody. Nádražní stavby tak plnily i funkci reklamy. Ze stej-

ného stavebního materiálu jsou v Poštorné ještě další památky z přelomu 19. a 20. století, jako 

nepřehlédnutelný farní kostel Navštívení Panny Marie, fara nebo budova tzv. červené školy, 

vše od česko-rakouského architekta Karla Weinbrennera, který ve službách knížete Jana II. 

z Lichtenštejna navrhl mj. i výpravní budovu v Lednici, známou také z několika filmů a tele-

vizních seriálů. Pro poštorenské nádraží upravil jen fasádu jinak typové výpravní budovy 

16/H. Tento typ budovy se stavěl na místních drahách v Předlitavsku od počátku 90. let 

19. století až do vypuknutí 1. světové války. Z původních více než 90 staveb na dnešním 

území Itálie, Slovinska, Rakouska, Česka, Polska, Rumunska a Ukrajiny jich 60 bylo vybu-

dováno v českých zemích, z nichž 46 stále slouží svému původnímu účelu. 

Lednická lokálka již vícekrát bojovala o svůj osud. Nákladní doprava do poštorenské kera-

mičky a lednické Fruty již ustala a osobní doprava byla nejprve zcela zastavena v letech 1980-

1987 a v průběhu 90. let pak byla postupně omezována až do současného sezónního turistic-

kého provozu. 

https://mapy.cz/s/lasesakamo
https://mapy.cz/s/3xrNz
https://mapy.cz/s/3xrNO
https://mapy.cz/s/3xrNH
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33. Nádraží v Bruntálu 

Bruntál, historické město v kraji 

vyhaslých sopek Nízkého Jese-

níku na pomezí Moravy a Slez-

ska, se dočkal železnice v době 

největšího rozmachu železnic 

v českých zemích na přelomu 

60. a 70. let 19. století. Stalo se 

tak díky Moravsko-slezské cen-

trální dráze (MSCB; užíván též 

název Moravsko-slezská ústřed-

ní dráha), která 21. dubna 1870 

získala koncesi pro trať Olo-

mouc - Krnov - říšská hranice ve směru do Hlubčic s odbočkami Krnov - Opava a Krnov - 

říšská hranice ve směru do Nisy a pro odbočné tratě Valšov - Rýmařov a Milotice nad Opa-

vou - Vrbno pod Pradědem. Stavba hlavní tratě byla zadána 23. července 1870 firmě bratří 

Kleinů, kteří byli jedni z koncesionářů MSCB, s termínem dokončení 1. října 1872. Trasa 

železnice propojující Moravu s pruským Slezskem vycházela z návrhu ing. Czermaka 

z poloviny 60. let, kdy byly hledány možnosti železničního spojení mezi oběma zeměmi. 

MSCB byla v konkurenci se Severní dráhou císaře Ferdinanda (KFNB), což přinášelo řadu 

komplikací, např. v Opavě byla nádraží obou společností kolejově propojena až v roce 1895 

po zestátnění MSCB. 

V Bruntálu byla postavena typizovaná výpravní budova MSCB se dvěma podlažími a střed-

ním rizalitem dle projektu Viléma Asta, který byl autorem i ostatních staveb na MSCB. 

S rozvojem města a zvyšujícími se nároky na železnici byla v roce 1915 vedle výpravní budo-

vy postavena nová podle návrhu Císařsko-královských státních drah (kkStB) z roku 1903. 

Tato reprezentativní budova s bohatě členěnou fasádou a vzdušným vestibulem převzala roli 

původní budovy z roku 1872, která dále sloužila provoznímu zázemí dráhy. V roce 2007 byla 

výpravní budova z roku 1915 kompletně opravena a v roce 2010 byla zapsána mezi kulturní 

památky. Původní výpravní budova z roku 1872 byla na přelomu let 2013 a 2014 zbourána. 

V roce 2015 byl v těsné blízkosti bruntálského nádraží dokončen futuristický autobusový ter-

minál a celý prostor u nádraží upraven. O dva roky později se bruntálská výpravní budova 

dostala do finále soutěže Nejkrásnější nádraží. 

Kus bruntálské železniční historie lze nalézt i v Hradci Králové v Muzejní expozici sdělovací 

a zabezpečovací techniky, kde je k vidění elektromechanické zabezpečovací zařízení ze stani-

ce Bruntál včetně stavědlového přístroje německého typu Einheit, který během 2. světové 

války instalovala Německá říšská dráha (DR) i v několika stanicích Německu odstoupeného 

pohraničí. Poslední zařízení tohoto typu včetně mechanických návěstidel německého vzoru 

bylo demontováno v létě 2019 v nedalekých Branticích. Další zdejší železniční zajímavostí je 

místní dráha Bruntál - Malá Morávka z roku 1901, která je specifická svým strmým klesáním 

až 44 ‰ těsně před cílovou stanicí, která se stala i místem natáčení filmů Alois Nebel nebo 

Freonový duch. 

https://mapy.cz/s/panozalofa
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34. Zastávka Litoměřice město 

Když počátkem 70. let 19. století 

připravovala Rakouská severo-

západní dráha (ÖNWB) stavbu 

své tzv. Polabské dráhy 

z Nymburka do Děčína, jedním 

z tvrdých oříšků byl průchod 

Litoměřicemi. Stísněný prostor 

mezi centrem města na skalna-

tém ostrohu a řekou Labe a po-

žadavky městské správy nakonec 

přinutily ÖNWB ke stavbě více 

než 300 m dlouhého tunelu pod 

městem. 

Nádraží Litoměřice bylo vybu-

dováno cca 1,5 km východně od města. Protože byly Litoměřice spolu s Ústím nad Labem 

největším městem na Polabské dráze, byla zde, stejně jako v Ústí nad Labem-Střekově, vybu-

dována výpravní budova 1. třídy z pera architekta ÖNWB Karla Schlimpa. Velká vzdálenost 

města od litoměřického nádraží, dnes nazývaného jako dolní, vedla v roce 1884 ke zřízení 

zastávky za západním portálem tunelu. Ta nejprve využívala rozšířeného strážního domku, ale 

s ohledem k nárůstu cestujícího obecenstva byl tento stav shledán jako nevyhovující a již 

v roce 1895 tak byla postavena velká novorenesanční výpravní budova, jejímž autorem je 

tehdejší architekt ÖNWB Josef Unger. Podél celé budovy bylo kryté nástupiště s přístupem 

nejen z budovy, ale i schodištěm od podjezdu tratě blíže k tunelu a na opačné straně ze želez-

né lávky nad tratí. Spolu s barokní kaplí sv. Jana Křtitele naproti výpravní budově a panora-

matem blízkého Dómského pahorku vznikla neopakovatelná atmosféra místa. 

Když byla během 1. světové války trať zdvoukolejňována, úsek od dolního nádraží přes tunel 

i zastávku Litoměřice město zůstal jednokolejný, přestože Litoměřický tunel byl původně 

postaven pro dvě koleje. Těsně před zastávkou z ústecké strany tak byla odbočná a odvratná 

výhybka. Elektrizaci tratě, tehdy tzv. 1. hlavního tahu, zprovozněnou v roce 1958 toto úzké 

hrdlo již neustálo, byla postavena dvoukolejná přeložka mimo zastávku i tunel a trať se tím 

dostala do trasy, kterou preferovali projektanti ÖNWB před více než tři čtvrtě stoletím. Ná-

hradou za opuštěnou zastávku byla postavena nová východně od tunelu, společná i pro auto-

busy, od architekta SÚDOPu Praha Antonína Vozky. Blízké dolní nádraží je od roku 1960, 

kdy začala sloužit nová zastávka, bez osobní dopravy. Budova původní zastávky sloužila pro 

potřeby železnice, v roce 2013 byla prodána soukromé osobě a rok později zde vznikla známá 

kavárna Káva s párou. Tunel sloužil léta jako skladiště, dnes na své další využití čeká. 

https://mapy.cz/s/golojunono
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35. Bechyňská duha 

Je to jedna z elegantních technických staveb éry 

funkcionalismu První republiky. Most ze žele-

zobetonu uchvacuje nejen krásou, ale i u nás 

unikátním řešením sdružujícím silniční a želez-

niční provoz. 

Pozadí vzniku sdruženého železobetonového 

obloukového mostu v Bechyni klenoucího se 

přes údolí řeky Lužnice sahá až do poslední 

čtvrtiny 19. století, kdy byla prosazována myš-

lenka stavby železnice z Vodňan přes Týn nad 

Vltavou, Bechyni, Tábor, Mladou Vožici a Vla-

šim do Kutné Hory. Ta byla v roce 1889 sice 

ministerstvem železnic ve Vídni zamítnuta, 

nicméně místní se nevzdali a tak se nakonec 

k realizaci dostalo alespoň torzo původního 

záměru, a to spojení Bechyně a Tábora. Druž-

stvo bechyňské dráhy v čele s bechyňským sta-

rostou Hynkem Danielem dostalo v roce 1896 

zemskou záruku na stavbu dráhy a na doporu-

čení vládního rady Marka počala v roce 1898 

jednání družstva s ředitelem firmy František Křižík Janem Sedlákem. Výsledkem byl souhlas 

ministerstva železnic z 29. prosince 1900 s upraveným projektem dráhy výhradně pro elek-

trický provoz, který značně zjednodušoval směrové a sklonové vedení tratě - minimální po-

loměr oblouku se ze 180 m snížil na 125 m a nejvyšší sklon se z 25 ‰ zvýšil až na 41 ‰. 

Koncese ke stavbě dráhy byla udělena až 19. dubna 1902 s termínem dokončení zkráceným 

na 1. června 1903. Ten byl dodržen a pravidelný provoz počal 21. června. 

Elektrická dráha s dvouvodičovým trolejovým vedením o napětí 2x700 V končila v Bechyni 

nešťastně, odříznuta od města hlubokým údolím Lužnice. To se pro rozvoj lázeňského města 

ukázalo jako limitující a tak v roce 1924 vypracoval Ing. Dr. Eduard Viktora (1880-1952) 

projekt mostu umožňujícího přivést železnici do těsné blízkosti města a lázní. Ministerstvo 

veřejných prací zadalo koncem roku 1925 stavbu firmě Ing. Hlava a Dr. Kratochvíl, která ji 

od jara 1926 do léta 1928 za cenu téměř 5 milionů Kč uskutečnila. K 10. výročí Českosloven-

ské republiky byl pod názvem Jubilejní most slavnostně otevřen. Je dlouhý 190,5 m, široký 

8,9 m, přičemž kolej je vedena ve vozovce na návodní straně mostu, výška nad hladinou Luž-

nice je 58 m a rozpětí oblouku, který dal mostu jméno Duha nebo Duhový je 90 m. Díky no-

vému nádraží v Bechyni pozbylo staré nádraží svého významu a sloužilo dále jen jako nákla-

diště. V roce 1929 bylo nově napojeno ve směru od Bechyně, odkud bylo obsluhováno ná-

kladními vlaky (v roce 2017 bylo kolejově odpojeno). V roce 1938 prošla celá trať z Tábora 

do Bechyně rekonstrukcí elektrického napájení na tehdy standardní systém 1,5 kV. Na mostě 

a bechyňském nádraží bylo trolejové vedení jen upraveno z dvouvodičového na jednovodičo-

vé. V roce 2004 byl most kompletně opraven včetně instalace pevné jízdní dráhy. Kulturní 

památkou je most již od roku 1958, od roku 2014 pak národní kulturní památkou. 

Most je dodnes symbolem města Bechyně a souběžný provoz vlaků a automobilů je vítanou 

turistickou atrakcí. Místní legenda také vypráví o průletu stíhacího letounu MiG-15 z blízkého 

vojenského letiště pod mostem v polovině 50. let. Při procházce přes most nebo při pohledu 

z Náprstkovy vyhlídky si ten odvážný kousek zkusme představit. 

https://mapy.cz/s/dorozohoka
https://mapy.cz/s/junopuraso
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36. Most v Neratovicích 

Historie Neratovic je nerozlučně 

spjata s chemickou výrobou, 

která zde začala koncem 

19. století a v jejímž důsledku se 

Neratovice staly moderním měs-

tem s 16 tisíci obyvateli. Jak je 

však v naší historii běžné, nic 

z toho by se bývalo nestalo bez 

železnice. 

Když tudy v roce 1865 začaly 

projíždět vlaky Turnovsko-

kralupsko-pražské dráhy (TKPE) 

od Turnova do Kralup nad Vlta-

vou, Neratovice, tehdy bezvý-

znamná víska, své nádraží ještě 

neměly a vlaky zastavovaly ve 

stanici Obříství-Chlumín u přejezdu tzv. Rumburské silnice (dnešní silnice I/9). To se změnilo 

s výstavbou tratě TKPE do Prahy v roce 1871, která odbočovala právě v Neratovicích. Již při 

stavbě kmenové trati do Kralup se inženýři TKPE museli vypořádat s překonáním řeky Labe, 

což vyřešili čtyřpolovým mostem z tehdy běžně užívaných Schiffkornových nosníků o celko-

vé délce cca 160 m. Most se ale poněkud nečekaně zapsal do dějin v průběhu Prusko-

rakouské války v roce 1866. Prusové pro přesun své armády z východních do středních Čech 

totiž používali právě trať TKPE. Tomu chtěli učinit přítrž rakouští vojáci z pevnosti Terezín a 

28. července v ranních hodinách most u Neratovic vyhodili do povětří. Protože ale příměří 

mezi Pruskem a Rakouskem bylo vyhlášeno již o dva dny dříve, neratovická diverzní akce 

poraženému Rakousku při mírových jednání zrovna neprospěla. Most byl opraven, přičemž 

k jeho náhradě za novou ocelovou konstrukci došlo v roce 1884. Schiffkornovy konstrukce se 

totiž po několika nehodách ukázaly pro železniční provoz nevhodné a hromadně se vyměňo-

valy. V roce 1911 byla ocelová konstrukce opět vyměněna za novou s větší únosností. Její 

životnost skončila v roce 1983, kdy ji železniční vojsko shodilo do řeky a nahradilo mostním 

provizoriem. Stará konstrukce byla samozřejmě z Labe zase vytažena, v té době se jednalo o 

běžný postup při rekonstrukci mostů. Nový most, již pátý, byl postaven v roce 1991 vedle 

stopy původního mostu, kvůli čemuž jsou nájezdy na most z obou stran esovitými oblouky. 

Oproti předchozím příhradovým mostům nemá pilíře v řece a jeho střední pole tvoří tzv. Lan-

grův trám o délce 94 m, každé krajní pole má pak délku 35 m. Na mostě je i lávka pro pěší, 

která tvoří jediné spojení Neratovic s místní částí Mlékojedy, proto je možné ji pojíždět i vo-

zidly integrovaného záchranného systému. V létě 2019 byl most opraven a jeho původní svět-

le šedá barva se změnila na tmavě šedou. Neratovice mají z pohledu železnice ještě další za-

jímavosti, třeba úvraťové zapojení tratě do Čelákovic nebo celorepublikově ojedinělé vedení 

železniční tratě přes náměstí. 

https://mapy.cz/s/cezohejudo
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37. Nádraží ve tvaru lokomotivy 

Poděbrady měly své nádraží již 

od roku 1845 na Severní státní 

dráze z Olomouce do Prahy. 

Bylo ale v 9 km vzdálených 

Pečkách, jmenovalo se Pečky-

Poděbrady, a to až do roku 1870, 

kdy byla zprovozněna část Ra-

kouské severozápadní dráhy 

(ÖNWB) z Kolína do Mladé 

Boleslavi. 

Výpravní budova v Poděbradech 

z roku 1870 byla postavena dle 

typového projektu ÖNWB a od-

povídala významu nepříliš vý-

znamného polabského města. 

Když byl v roce 1905 při vrtání 

studny na zámeckém nádvoří objeven zdroj uhličité minerální vody, začal význam Poděbrad 

raketově stoupat. V roce 1908 byly založeny lázně a o čtyři roky později zpracoval architekt a 

urbanista František Janda (1886-1956) regulační plán rozvoje města, přičemž sám byl auto-

rem řady zdejších staveb. Z roku 1924 pochází od stejného architekta plán dalšího rozvoje 

města, který sahá až k nádraží, kilometr vzdálenému od náměstí, přičemž mezi lázněmi a ná-

dražím je navržen rozsáhlý lázeňský park. Bouřlivému rozvoji moderního lázeňského města 

již téměř 60 let stará nádražní budova nemohla dostačovat a tak byla hledána podoba její ná-

hrady. Konečný návrh vyšel z pera architekta Vojtěcha Krcha (1892-1966) a nese datum 

1928. Vojtěch Krch měl za sebou již několik realizací na železnici - nádražní budovy v Plzni 

na zastávce, České Třebové a Štrbě či budovu ředitelství ČSD v Olomouci nebo dnešní budo-

vu Správy železnic v pražské Křižíkově ulici. Poděbradskou nádražní budovu navrhl architekt 

v tehdy nejmodernějším funkcionalistickém slohu, šlo dokonce o jeho první využití pro ná-

draží v Československu. Stavbu ve tvaru parní lokomotivy postavila z železobetonu a cihel 

pardubická firma A. Kratochvíl a Ing. J. Veselý v letech 1929-1931 cca 200 m od původní 

dodnes zachovalé výpravní budovy směrem k Nymburku v souladu s urbanistickou koncepcí 

města, tedy v ose lázeňského parku. Dominantní částí výpravní budovy je hala o rozměrech 

28 x 10 m a výšce 13 m, vyzdobená v 60. letech sklomalbami od malíře Rudolfa Gajdoše 

(1908-1975) v čele s podobiznou krále Jiřího z Poděbrad a bronzovou plastikou Elektrifikace 

železnic od sochaře Jana Kodeta (1910-1974). Vlevo od vstupu do haly je umístěn žulový 

reliéf československého státního znaku od sochaře, architekta a sklářského výtvarníka Karla 

Štipla (1889-1972). Na uliční straně výpravní budovy vystupuje prosklená apsida restaurace, 

která se do finančního limitu stavby původně již nevešla, nicméně po získání finančního pří-

spěvku od pivovaru Benešov byla ve zredukované podobě přeci jen realizována. Nádraží, 

které vstoupilo do dějin architektury, a které bylo považováno i za nejkrásnější 

v Československu, bylo pro svou originalitu a architektonické propojení s lázeňským městem 

zapsáno v roce 2010 mezi kulturní památky. O pět let později byla výpravní budova komplet-

ně opravena. 

https://mapy.cz/s/dolasefale
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38. Most u Červené nad Vltavou 

Jednou z cest k nastartování 

ekonomického rozvoje po krachu 

na Vídeňské burze v roce 1873 

byl i projekt tzv. Českomoravské 

transverzální, dnes bychom řekli 

tangenciální, dráhy spojující 

několik tratí radiálně směřujících 

z Vídně. Českou část od Domaž-

lic po Jihlavu realizoval a od 

počátku i provozoval rakouský 

stát, moravskou část z Okříšek 

až po Trenčianskou Teplou na 

Slovensku zadal Společnosti 

státní dráhy (StEG). Zákon o 

stavbě dráhy byl přijat v roce 1883 a do šesti let byly všechny úseky v provozu. 

Největší stavbou na celé transverzálce bylo bezesporu přemostění hlubokého údolí Vltavy 

u Červené nad Honsovým, resp. Šejharovým mlýnem. Se stavbou mostu se začalo v listopadu 

1886. Nejprve byly vyzděny menší kamenné oblouky po jednom na každé straně mostu, ná-

sledně pak dva 60 m vysoké kamenné pilíře ze dna údolí. Montáž tří ocelových trámových 

příhradových konstrukcí z Pražské mostárny, každé o délce 84 m, začala v létě roku 1889, 

nejprve z písecké, posléze z táborské strany. Prostřední pole bylo, poprvé v českých zemích, 

smontováno letmou montáží bez použití lešení, tedy z již vybudovaných krajních mostních 

polí. Hmotnost ocelové konstrukce je 940 t a k jejímu smontování bylo zapotřebí 329 tisíc 

nýtů. Provoz přes most byl, stejně jako na celé trati z Tábora do Písku, zahájen 21. listopadu 

1889. Most je dlouhý celkem 280 m a svou výškou 65 m se stal ve své době druhým nej-

vyšším v Rakousku-Uhersku, hned po slavném Trisannabrücke na arlberské dráze 

z Innsbrucku do Bludenzu. V českých zemích je nejvyšším železničním mostem stále, byť 

jeho výšku dnes skrývají vody orlické přehrady. Před jejím napuštěním nejen, že musel zmi-

zet mlýn i se sousedním velmi populárním pensionem „Skleněný zámeček“, ale pro zpevnění 

musely být do poloviny výšky obezděny i oba vysoké pilíře. Zajímavostí je, že v 50. letech 

byl most vojensky střežen ze strážního domku postaveného těsně vedle mostu na táborské 

straně. Most nebyl nikdy rekonstruován, má stále původní ocelovou konstrukci, což z něj činí 

unikát. V letech 1958 až 2016 byl také chráněn jako kulturní památka. Poslední obnovu nátě-

ru provedla specializovaná firma z Jugoslávie v letech 1979-1981. Traťová třída je dlouhodo-

bě snížena z C3 na B2, což prakticky vylučuje provoz nákladních vlaků, a rychlost je omeze-

na jen na 30 km/h. Překročená životnost mostu se tak projevuje na jeho velmi špatném stavu, 

a proto se také připravuje jeho náhrada zcela novým mostem. 

https://mapy.cz/s/ceduvomaha
https://mapy.cz/s/jogefadoco
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39. Vodárna u Bílku 

Působí trochu jako zjevení. 

Uprostřed lesa, daleko od kolejí, 

přesto na první pohled typická 

drážní stavba. Navíc bývala pro 

železnici nepostradatelnou. Vo-

dárenská věž u Bílku totiž napá-

jela vodou parní lokomotivy 

v Chotěboři. 

Železniční trať mezi dnešním 

Havlíčkovým Brodem a Pardu-

bicemi-Rosicemi nad Labem 

vybudovala Rakouská severozá-

padní dráha (ÖNWB) jako sou-

část své základní sítě v roce 

1871, přičemž důvodem k její stavbě bylo zejména propojení ÖNWB se sesterskou Jihoseve-

roněmeckou spojovací dráhou (SNDVB) z Pardubic do Liberce, čímž došlo k vytvoření důle-

žité spojnice Vídně s Pruskem přes Jihlavu, Hradec Králové a Liberec. Trasování tratě členi-

tým terénem Železných hor s táhlými stoupáními kladlo zvýšené nároky na zásobování par-

ních lokomotiv vodou, takže vodárny byly na trati velmi časté. Jedna z nich byla i 

v Chotěboři, která byla ale vodou zásobována méně obvyklou cestou. Vodu nejprve čerpala 

parní čerpací stanice z řeky Doubravy u vsi Bílek nedaleko kamenného železničního mostu. 

Čerpadlo poháněné parním strojem o výkonu 20 koňských sil vytlačilo vodu do vodárenské 

věže umístěné ve vzdálenosti necelých 400 m u silnice do Chotěboře. Věž je obdélníkového 

půdorysu o výšce 25 m, zděná z kamene a cihel. V přízemí se skladovalo palivo, nezbytné pro 

vytápění v zimě, aby voda nezamrzla. Uhlí se vykládalo z nákladního vagonu na trati, odkud 

se muselo ručně dopravit k vodojemu. V prvním a druhém patře byl byt obsluhy a ve třetím 

patře byla ocelová nýtovaná kruhová nádrž o průměru 7 m a výšce 3,2 m, ze které voda prou-

dila samospádem více než 2,5 km dlouhým litinovým potrubím podél silnice do vodárny na 

nádraží v Chotěboři. O provoz vodárny se starali zaměstnanci výtopny (depa) v Německém 

(Havlíčkově) Brodě. Během 2. světové války vodojem také zásoboval vodou staveniště blíz-

kého muničního skladu, který sice na konci 30. let zřídila ještě prvorepubliková Českosloven-

ská armáda, nicméně německá Luftwaffe jej ještě rozšířila vč. výstavby více než 3 km dlouhé 

vlečky z Chotěboře. Věžový vodojem je datován rokem 1879 a sloužil pro potřeby železnice 

do 50. let. V roce 1961 byl spolu s čerpací stanicí odprodán a oba objekty nyní slouží pro byd-

lení. Konstrukčně velmi podobné vodojemy byť s jinou fasádou jsou také v areálu bývalých 

železničních dílen v České Lípě a ve stanici Děčín východ horní nádraží. Pokud do Bílku za-

vítáte, rozhodně si udělejte výlet do unikátní přírodní rezervace Údolí Doubravy a minout 

byste neměli ani kamenný silniční most ze 14. století v Bílku přes řeku Doubravu. 

https://mapy.cz/s/gufaveleka
https://mapy.cz/s/fezomenepe
https://mapy.cz/s/domapamuce
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40. Stránovský viadukt 

Je to první velký železobetonový 

most u nás. Dodnes uchvacuje 

svou elegancí a přitom vznikl 

vlastně z nouze jako rekonstruk-

ce již nevyhovujícího ocelového 

mostu. 

Stránovský, někdy také Krnský 

viadukt byl postaven již v roce 

1865 při stavbě Turnovsko-

kralupsko-pražské dráhy 

(TKPE). Překračuje hluboké 

údolí Strenického potoka 

v blízkosti jeho soutoku 

s Jizerou ve vsi Dolní Krnsko 

mezi zámkem Stránov a zříceninou hradu Starý Stránov. Konstrukce mostu byla nejprve žele-

zná se třemi poli tzv. Schiffkornovy konstrukce na kamenných pilířích z místního pískovce. 

Pro závažné konstrukční vady Schiffkornových nosníků bylo nařízeno všechny mosty tohoto 

typu rekonstruovat, k čemuž zde došlo v roce 1884. Nahrazeny byly příhradovými konstruk-

cemi s horní mostovkou ze svářkového železa z kladenské Vojtěšské huti. Mostní pole byla 

vyměňována postupně v průběhu srpna a září, přičemž samotná výměna spojená s výlukou 

provozu trvala vždy od večera do rána následujícího dne. Ani tato podoba mostu ale neměla 

dlouhého trvání, neboť již před 1. světovou válkou přestala, i přes částečné zesílení v roce 

1897, svou únosností vyhovovat. Rekonstrukce se dostala na řadu až po vzniku Českosloven-

ska. V roce 1923 vypsalo ministerstvo železnic soutěž na stavbu, přičemž od původního zá-

měru prosté náhrady nosných konstrukcí kvůli zchátralosti pískovcových pilířů ustoupilo a 

v soutěži připustilo i jiná konstrukční řešení. Z došlých 19 nabídek, z nichž jen 4 byly na oce-

lové konstrukce a zbytek na betonové či železobetonové, byla vybrána firma Ing. Hlava a Dr. 

Kratochvíl s návrhem železobetonového, byť s nízkým podílem železa, arkádového mostu, 

jehož autorem byl „král železobetonových konstrukcí“ Ing. Stanislav Bechyně (1887-1973). 

Soutěžilo se přitom nejen na nejnižší cenu, ale i na minimalizaci doby výstavby a zejména 

výluk. Výstavba nového mostu tak probíhala od dubna 1924 pod stávajícími železnými nosní-

ky, kdy postupně začaly vznikat tři nové oblouky o rozpětí 28 m a vzepětí 12 m, které mají 

částečně své vlastní základy a částečně se opírají o původní pilíře. Jakmile výška postavených 

oblouků dosáhla starých nosníků, došlo k jejich sejmutí a dostavění nového mostu. Výluka 

proto trvala jen 40 dnů, přičemž celková doba stavby byla pět a půl měsíce. Délka celého 

mostu je 152 m, šířka 5,86 m a výška až 27 m. Most je pro své prvenství i kvalitní architektu-

ru zapsán jako kulturní památka již od roku 1958, opraven byl naposledy v roce 2016. 

Směrem k Mladé Boleslavi, jen 600 m od viaduktu, je zastávka Krnsko. Vznikla s výstavbou 

TKPE v roce 1865 jako stanice Stránov, později Stránov-Krnsko. Její výpravní budova měla i 

hraběcí čekárnu, neboť manželka zakladatele TKPE hraběte Arnošta Antonína z Valdštejna 

hraběnka Marie Leopoldina ze Schwarzenbergu koupila v roce 1864 blízký zámek Stránov, 

který nechala později přestavět českým architektem Josefem Schulzem do současné novore-

nesanční podoby. V roce 1933 byla stanice změněna na zastávku s nákladištěm, od roku 1970 

je již jen zastávkou. Funkci pro křižování a předjíždění vlaků převzala v roce 1945 výhybna 

Stránov budovaná v průběhu 2. světové války 800 m od viaduktu směrem k Chotětovu. Po 

útlumu železniční dopravy po roce 1990 byla výhybna v roce 1997 zrušena. 

https://mapy.cz/s/getuzelalo
https://mapy.cz/s/ducujasesu
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41. Žitavsko-liberecká dráha 

O železnici mezi Libercem a 

Žitavou se spekulovalo již na 

počátku 40. let 19. století při 

hledání trasy dráhy pražsko-

drážďanské. Vybrána byla sice 

trasa podél Labe, nicméně již 

v roce 1853 podepsalo Rakousko 

a Sasko mezistátní dohodu o 

dráze spojující oba státy právě 

údolím Lužické Nisy. 

Toto druhé spojení Vídně a 

Drážďan vedlo poněkud klikatou 

cestou přes Jihlavu a Hradec 

Králové, tedy tratěmi Rakouské 

severozápadní dráhy (ÖNWB) a sesterské Jihoseveroněmecké spojovací dráhy (SNDVB). 

Úsek z Žitavy do Liberce postavila Žitavsko-liberecká železniční společnost (ZRE) s 90% 

majetkovou účastí saského státu v letech 1855-1859. Provoz zajišťovaly Saské státní dráhy, 

v letech 1920-1945 Německá říšská dráha. Vlastnictví tratě se změnilo v roce 1905, kdy Sas-

ko společnost ZRE zestátnilo, samozřejmě včetně úseku na českém území. Po skončení 

2. světové války se vlastnictví dráhy opět změnilo, český úsek připadl Československu a krát-

ký úsek na nově vzniklém polském území Polsku. 

Liberecké nádraží bylo společné pro SNDVB i ZRE a vlaky sem nejdříve přijely 1. května 

1859 od Pardubic a o sedm měsíců později od Žitavy. Očekávanému významu železničního 

spojení, který se však díky horší trase oproti Severní státní dráze nikdy nenaplnil, odpovídalo 

velkorysé stavební řešení tratě. Železniční spodek je od počátku připraven na položení druhé 

koleje včetně mostů přes Lužickou Nisu, kterých je na trati šest. Největším je s 39 kamennými 

oblouky, délkou 745 m a výškou 18 m viadukt na dnešní hranici Německa a Polska, na našem 

území je to pak s délkou 225 m viadukt v Machníně. Na trati jsou od počátku dvě mezilehlé 

stanice, Hrádek nad Nisou a Chrastava, s výpravními budovami v klasicistním slohu postave-

nými podle stejného plánu. Obě stanice byly v letech 1910-1911, resp. 1915-1916 doplněny 

ostrovním nástupištěm s podchodem. Spolu s atypickým tvarem kolejiště jsou obě stanice 

dosud na našem území ojedinělým dokladem německé školy železničního stavitelství, která je 

na rozdíl od našich, resp. rakouských zvyklostí typická velkorysejším dimenzováním, mimoú-

rovňovými řešeními, paralelními cestami ve zhlavích apod. Dalším zajímavým stavebním 

objektem nesoucím německý rukopis je budova zastávky v Chotyni z roku 1920 postavená ve 

stylu horské chaty. 

V posledních letech dochází k postupné modernizaci tratě vč. zvyšování rychlosti. V blízké 

době přijdou na řadu i kolejiště a nástupiště v Hrádku nad Nisou a Chrastavě, která tak ztratí 

svůj typicky německý charakter. 

https://mapy.cz/s/baverohasa
https://mapy.cz/s/rocenotela
https://mapy.cz/s/desemoboca
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42. Viadukt nad Klabavou 

Když Česká západní dráha 

(BWB) bratří Kleinů v letech 

1860-1862 postavila na základě 

získané koncese a předtím uza-

vřené rakousko-bavorské 

smlouvy o železničním spojení 

Prahy a Brodu nad Lesy tuto 

trať, byla součástí projektu i od-

bočka z Chrástu u Plzně do 

Stupna. 

Důvodem k postavení 10 km 

dlouhé odbočky byly černouhel-

né doly hraběcí rodiny Šternber-

ků a firmy J. D. Starck v okolí 

Břas, které byly tehdy jedním z největších těžebních území v Čechách. Protože zde uhelná 

sloj vystupuje až k povrchu, těžilo se i povrchově, což je u těžby černého uhlí na našem území 

unikátní. Zajímavostí byl i systém dopravy uhlí ke stupenskému nádraží pomocí úzkokolejek, 

částečně dokonce v roce 1908 elektrizovaných, a lanovek visutých i pozemní. 

Trať do Stupna uvedená do provozu 1. dubna 1863 neměla žádnou mezilehlou stanici a její 

největší překážkou bylo překonání hlubokého údolí řeky Klabavy u Chrástu. Aby stavba mos-

tu nezdržovala zprovoznění tratě, jež se uskutečnilo již 10 měsíců po udělení koncese, bylo 

klabavské údolí nejprve překlenuto provizorním dřevěným šestipatrovým mostem, který byl 

zároveň lešením pro stavbu definitivního železného mostu se dvěma kamennými pilíři a třemi 

Schiffkornovými nosníky o délce 3x 37 m ze sobotínské železárny bratří Kleinů. Most byl 

dokončen v říjnu a svou výškou 36 m se stal druhým nejvyšším mostem v Rakouském císař-

ství. Jeho celková délka je spolu s impozantními kamennými podpěrami 172 m. V roce 1892 

bylo přistoupeno k náhradě železných nosníků za ocelové z Pražské mostárny. Původně plá-

novaná třídenní výluka na výměnu první konstrukce se ale protáhla na tři týdny, protože dru-

hý den prací při usazování nové konstrukce došlo k jejímu uvolnění a pádu z výšky 80 cm na 

podpěry, kde zůstala nakloněna. Nehoda si vyžádala tři mrtvé a devět zraněných. Zbylé dvě 

konstrukce byly vyměněny během několikadenních výluk v září a říjnu téhož roku. Po více 

než století služby se most dostal do havarijního stavu, a tak byl v letech 2002-2003 důkladně 

opraven. Dnes se tak řadí k železničním mostům s nejstarší provozovanou ocelovou konstruk-

cí u nás. 

V Chrástu u Plzně je zajímavé i samotné nádraží. Původní výpravní budova byla blíže k obci, 

ale při zdvoukolejňování tratě v letech 1926-1927 byla zbourána a namísto ní postavena nová 

s podchodem k nástupišti vlaků do Stupna a Radnice na opačné straně kolejiště. Autorem pro-

jektu byl jeden z nejvýznamnějších železničních architektů meziválečného Československa 

Miloš Fikr. 

https://mapy.cz/s/daralulome
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43. Výpravní budova ve Svoru 

Členitý terén Lužických hor po-

kořila železnice koncem 60. let 

19. století díky České severní 

dráze (BNB), resp. hraběti Ar-

noštovi Antonínovi z Valdštejna, 

který společnost založil a spolu-

vlastnil. 

Pokrokový hrabě, který předtím 

založil již Turnovsko-kralupsko-

pražskou dráhu, získal v říjnu 

roku 1865 koncesi pro stavbu 

železnice z Bakova nad Jizerou 

do Rumburku s odbočkami do 

Děčína a Varnsdorfu. Stavební 

podnikatelé Vojtěch Lanna a Jan Schebek počali se stavbou v roce 1866 a v následujícím roce 

byl již zprovozněn první úsek do České Lípy. Zbytek tratí dle získané koncese byl uveden do 

užívání 16. ledna 1869. Železnice se, jako všude jinde, i zde stala nositelem hospodářského 

růstu. Došlo k masivnímu rozmachu sklářství, které získalo díky železnici přístup k levnému 

uhlí. To se týkalo i obce pod majestátní horou Klíč s názvem Röhrsdorf, který se po 

2. světové válce v roce 1946 změnil na Svor. Zdejší nádraží sloužilo i pro blízké město Cvi-

kov, proto bylo nejprve pojmenováno Röhrsdorf-Zwickau. Výpravní budova byla přízemní 

typizovaná stavba od projektanta BNB inženýra Josefa Pavlovského, po šesti letech provozu 

zvýšená o jedno podlaží. V roce 1886 postavila BNB místní dráhu do Cvikova, o 19 let poz-

ději prodlouženou do Jablonného v Podještědí, čímž nádraží jako odbočná stanice získalo na 

významu a také se zkrátil jeho název jen na Röhrsdorf. Zvyšující se provoz vedl nejprve 

v 90. letech k postupnému zvětšení výpravní budovy o boční přístavby a po vzniku Českoslo-

venska dospěly Československé státní dráhy v roce 1920 k rozhodnutí nahradit zastaralou 

budovu novostavbou. K realizaci se dostal až druhý návrh projektu, který zpracovalo v roce 

1922 Ministerstvo železnic a v letech 1923-1924 postavila firma Ing. Dr. Adolfa Liebschera 

z Prahy. Mohutná budova ve stylu geometrické moderny s původně barevně členěnou fasádou 

je dodnes dominantou obce. Význam svorského nádraží upadl v 70. letech 20. století, kdy 

byla na základě úkolu z XIV. sjezdu Komunistické strany Československa o rušení málo vý-

konných železničních tratí zrušena v roce 1973 trať Svor - Cvikov a později i její pokračování 

do Jablonného v Podještědí. Důvodem ke zrušení této železnice byla mj. modernizace silnice 

I/13, která byla s dráhou na několika místech v kolizi. Zbytky dráhy jsou přesto dodnes na 

řadě míst patrné, včetně kolejiště na nádraží ve Svoru či výpravních budov v Cvikově nebo 

v Lindavě a Kunraticích u Cvikova, které byly postaveny v novorenesančním slohu. 

https://mapy.cz/s/musamudeto
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44. Železnice ve Velkém Meziříčí 

První vlak do Velkého Meziříčí 

přijel již v roce 1886, kdy sem 

byla ze Studence vybudována 

odbočka tratě Zastávka u Brna - 

Okříšky tzv. Českomoravské 

transverzální dráhy, jejíž morav-

skou část zadal stát vystavět a 

provozovat Společnosti státní 

dráhy (StEG). 

Velkomeziříčské nádraží bylo 

postaveno poněkud neprakticky 

ve svahu nad městem a jeho 

součástí byla i výtopna 

s vodárnou. Významným mezní-

kem pro zdejší železnici byly události konce 30. let. Díky záboru Sudet včetně části železnice 

z Prahy do Brna u Svitav totiž vznikl projekt tzv. Národní tratě z Brna do Havlíčkova Brodu, 

jehož součástí byla i odbočka Křižanov - Velké Meziříčí. Stavět se začalo v roce 1939, 

nicméně rychlý sled politických událostí a vývoj 2. světové války způsobil postupné zastavení 

prací do roku 1943, kdy byla zhruba polovina stavby již hotova. Po skončení války byly práce 

sice obnoveny, ale hospodářská situace paralyzovaná novými metodami komunistického ve-

dení státu způsobila zahájení provozu až v prosinci 1953, a to ještě na ne zcela dokončené 

trati. 

Nová trať ve Velkém Meziříčí nevyužila staré nádraží a do tratě ze Studence se napojila až 

v zastávce Oslavice. V blízkosti starého nádraží byla zřízena zastávka a nové nádraží vzniklo 

na jihovýchodním okraji města, opět ne v zcela uživatelsky vhodné poloze. Přesto se jednalo 

o nádraží velmi moderní. Výpravní budova, stejného typu jako v Křižanově, se skládala 

z třípatrového objektu s kancelářemi a byty a z velké odbavovací haly, která z vnější strany 

navazovala na vydlážděnou příjezdovou cestu s obratištěm pro automobily a autobusy a 

z vnitřní strany byl vstup přímo do podchodu k bočnímu a ostrovnímu nástupišti. Součástí 

novostavby tratě byly i tři velké viadukty. Přes údolí řeky Oslavy, kousek od nádraží, to je 

236 m dlouhý viadukt v oblouku o poloměru 300 m se šesti ocelovými příhradovými kon-

strukcemi s horní mostovkou na betonových pilířích s kamenným obkladem. Na severním 

okraji města pod Fajtovým kopcem jsou zbylé dva velké betonové viadukty, jeden celý kame-

ny obložený o délce 126 m a výšce 24 m s 10 oblouky a druhý s délkou 155 m a výškou 32 m 

a 9 oblouky, který má kameny obložené jen pilíře. Po dostavbě této zřejmě již poslední lokál-

ky v českých zemích sloužila původní část tratě z Oslavice do Velkého Meziříčí starého ná-

draží již jen pro nákladní dopravu a do roku 2006 ještě i pro deponii a zbrojení motorových 

vozů. Svým způsobem unikátní výpravní budovu nového nádraží čeká zanedlouho rekon-

strukce, která změní její podobu. 

https://mapy.cz/s/honacusano
https://mapy.cz/s/bakejekere
https://mapy.cz/s/hurovozuta
https://mapy.cz/s/jobehulecu
https://mapy.cz/s/degerakute
https://mapy.cz/s/ranekahufu
https://mapy.cz/s/defepohobe
https://mapy.cz/s/degozafuva
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45. První pražské nádraží 

Propad ekonomiky v první čtvr-

tině 19. století po napoleonských 

válkách chtěli Pražané zvrátit 

mj. stavbou koněspřežné dráhy, 

která by zlevnila dovoz uhlí 

z radnické pánve a dřeva 

z křivoklátských lesů. 

Kašpar Maria hrabě ze Šternber-

ka a Eugen Dominik hrabě 

Bruntálský z Vrbna, vedoucí 

představitelé podnikatelů sdru-

žených v pozdější akciové spo-

lečnosti Pražská železniční spo-

lečnost, obdrželi v roce 1827 

koncesi ke stavbě železnice 

z Plzně do Prahy. Dráha 

o rozchodu 1120 mm zahájila provoz v roce 1830 z dnešního nádraží Praha-Dejvice do Vej-

hybky u Kladna, téhož roku dosáhla ještě Lán, nicméně o několik let později se stavba defini-

tivně zastavila v nedalekých lesích. Projekt se ukázal ekonomicky neudržitelný a provoz vla-

ků s náklady do Prahy byl záhy pozastaven. 

Pražské nádraží bylo dlouho nazýváno dle blízké brány v pražských hradbách Bruska nebo 

Písecká brána. Bruska dle potoka Brusnice tekoucího v Jelením příkopu u Pražského hradu, 

brána Písecká dle někdejší osady Písek na břehu Vltavy mezi dnešním Karlovým a Máneso-

vým mostem. Výpravní budova nádraží byla postavena v roce 1831 z opukového kamene jako 

přízemní v blízkosti křižovatky silnic vedoucích od Písecké brány směrem do Rakovníka a 

Terezína. V roce 1853 koupila pražsko-lánskou koněspřežku Buštěhradská železniční společ-

nost (známější jako Buštěhradská dráha; B.E.B.) a o deset let později ji začala přestavovat na 

parostrojní provoz s normálním rozchodem 1435 mm. V té souvislosti byla výpravní budova 

navýšena o jedno patro a později ještě rozšířena na obou koncích. Přestavba tratě 

z Veleslavína k Brusce si vyžádala i přeložky pro snížení sklonu z 50 ‰ na dnešních 25 ‰ - 

vozy koňky zde sjížděly samospádem brzděné brzdaři, což bylo příčinou i velké nehody. Ko-

lejiště koncového nádraží se přemístilo severně od výpravní budovy a v roce 1868 bylo posta-

veno prodloužení tratě do Buben k trati StEG z Prahy do Podmokel včetně tunelu ve Stro-

movce, prvního v Praze. V roce 1873 pak byla postavena nová reprezentativní výpravní bu-

dova dle vlastního projektu B.E.B. v novorenesančním slohu. V jejím západním pavilonu byl 

v roce 1927 zřízen prezidentský salonek pro cesty prezidenta T. G. Masaryka do Lán. 

Dejvické nádraží je pro svou starobylou atmosféru velmi oblíbeno filmaři, přestože mecha-

nická návěstidla i sypaná nástupiště jsou již minulostí. Kultovní je i zdejší nádražní restaura-

ce. Výpravní budova, rozsáhle rekonstruovaná v roce 2008, je spolu s původní výpravní bu-

dovou koňky a přilehlou vodárnou z roku 1872 zapsaná od roku 1999 mezi kulturní památky. 

https://mapy.cz/s/ludegubaso
https://mapy.cz/s/gubotuveru
https://mapy.cz/s/kakucorafe
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46. Most pod Vyšehradem 

Je nepřehlédnutelnou součástí 

pražského panoramatu. Dokonce 

o trochu déle, než věže vyše-

hradské baziliky svatého Petra a 

Pavla s nimiž dotváří siluetu 

bájného místa českých dějin. 

Železnice překročila Vltavu pod 

Vyšehradem v roce 1872 stav-

bou Pražské spojovací dráhy, 

která propojila do té doby kon-

cové a na ostatní síť nenapojené 

nádraží České západní dráhy (BWB) na Smíchově z roku 1862, budované nádraží Františka 

Josefa dráhy téhož jména (KFJB) z Vídně (dnešní hlavní nádraží) a část nádraží Státní dráhy 

(StEG) na Hrabovce (součást dnešního Masarykova nádraží). Tuto klíčovou spojku, která 

záhy propojila i další železniční společnosti, zajistila KFJB v rámci své koncese na stavbu 

tratí Wien - Cheb a Gmünd - Praha. Samotná stavba dráhy probíhala od roku 1870 a pro most 

postavený v následujícím roce byla zvolena železná konstrukce o pěti polích pro jednu kolej 

na zděných pilířích, které byly připraveny již pro dvě koleje. Konstrukce ve tvaru lichoběžní-

ku o rozpětí 57 m dodala mostárna Harkort z Duisburgu. Pilíře byly založeny na dřevěných 

roštech a pilotách, což spolu s nedůvěrou ke konstrukcím ze svářkového železa vedlo po nece-

lých třiceti letech provozu k rozhodnutí most nahradit, a to i přes jeho zesílení v roce 1893. 

Nový most má přes Vltavu jen tři poloparabolická pole o rozpětí 72 m pro dvě koleje, na vy-

šehradském břehu doplněná o čtyři plnostěnné nosníky o rozpětí 19 m a pilíře s tehdy moder-

ním pneumatickým založením na kesonech. Byl navržen v ose mostu původního, a navíc 

s niveletou zvýšenou o 0,5 m, což s ohledem na nemožnost dlouhodobé výluky vedlo 

k důkladné přípravě projektu, který zpracovala pražská mostárna Bratří Prášilové a spol. Nové 

pilíře byly postaveny tak, aby se nekryly s polohou těch původních. Poloparabolické kon-

strukce dodala vždy po jedné, kromě firmy Bratří Prášilové a spol., ještě První českomoravská 

továrna na stroje a Pražská akciová strojírna, dříve Ruston a spol. Plnostěnné nosníky vyrobi-

ly Těšínské železárny. Pro výměnu konstrukcí bylo použito dřevěné lešení, na kterém byly 

nové smontovány a následně přesunuty do definitivní polohy, přičemž staré byly stejným 

směrem odsunuty mimo osu mostu. Výluka o délce 36 hodin proběhla na přelomu září a října 

1901, ale samotná výměna konstrukcí trvala jen 18 hodin. Most byl následně doplněn o dru-

hou kolej z nádraží Vyšehrad do společného nádraží Buštěhradské a Pražsko-duchcovské 

dráhy na Smíchově - až od 50. let se jedná o dvoukolejnou trať na Smíchov s odbočením do 

společného nádraží, zvaného slangově Buštěhrad, těsně za mostem v místě zvaném Na pa-

loučku. V roce 1928 přibyla na mostě elektrizace, která byla rekonstruována v letech 1969 a 

1970, kdy došlo k neestetickému zásahu do horního ztužení a koncových portálů, které ztrati-

ly své secesní tvarosloví. Poslední větší oprava části mostu přes Vltavu proběhla v roce 1987 

a na vyšehradském předpolí v letech 1997-1998. V roce 2004 byl most zapsán mezi kulturní 

památky, a to včetně navazujícího kamenného viaduktu na vyšehradské straně, jehož součástí 

je i provizorní ocelová konstrukce přes Vyšehradskou ulici z roku 1994. Most je dlouhodobě 

v nevyhovujícím technickém stavu a díky absenci další koleje je navíc i úzkým hrdlem praž-

ského železničního uzlu. 

https://mapy.cz/s/fejolaheve
https://mapy.cz/s/kogedovuku
https://mapy.cz/s/hozocubanu
https://mapy.cz/s/hemuconupo
https://mapy.cz/s/hemuconupo
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47. Přeložka Chodov - Sokolov 

Severozápadní Čechy jsou po-

znamenány těžbou hnědého uhlí, 

kterou ve velkém umožnila že-

leznice, ale které musela násled-

ně i ustupovat. Kromě řady pře-

ložek železničních tratí 

v Mostecké pánvi byla vybudo-

vána i jedna významná 

v Sokolovské pánvi. 

Dopravní osou mezi Chomuto-

vem a Chebem byla trať Buště-

hradské železniční společnosti 

(B.E.B.) z Prahy do Chebu postupně zprovozňovaná během let 1863-1873. B.E.B. přinesla 

pod Krušné hory průmyslovou revoluci. Dramatický rozvoj těžby uhlí a mj. i příliv českého 

obyvatelstva z vnitrozemí do jinak německy mluvící populace. Traťový úsek mezi Chodovem 

a Sokolovem, který byl v provozu od roku 1870, napojoval řadu dolů, které se v průběhu jed-

noho století, zejména pak v 60. a 70. letech 20. století, rozšířily natolik, že jim železnice ve-

dená po severním úpatí Pískového vrchu překážela v dalším postupu těžby. V roce 1974 byla 

proto navržena přeložka železniční tratě od karlovarského zhlaví stanice Chodov až před sta-

nici Sokolov. Před chodovským nádražím začínala nová dvoukolejná trať do nové stanice 

Nové Sedlo u Lokte, ale zároveň byl umožněn průjezd původní stanicí s pokračováním do 

Nového Sedla jednokolejnou tratí. Novosedelské nádraží se stalo vlakotvornou stanicí pro 

expedici vytěženého uhlí. Následovala nejnáročnější část stavby, která překládala železnici na 

jižní stranu Pískového vrchu nad údolí řeky Ohře. Její součástí je i 210 m dlouhý Novosedel-

ský tunel, který se zapsal do historie českého tunelářství ojedinělou metodou výstavby 

v otevřeném zářezu s použitím tenkostěnných podélných železobetonových prefabrikátů zmo-

nolitňovaných na skružích. Nadloží tunelu je jen do 10 m a dnes je nad tunelem vedena dálni-

ce D6. Následuje místy velmi hluboký zářez až ke Královskému Poříčí. Zde byl naopak vy-

budován vysoký násep, který rozděluje obec na dvě části, jehož součástí je také velký 129 m 

dlouhý a 22 m vysoký viadukt se třemi poli trámové plnostěnné konstrukce se spřaženou oce-

lobetonovou mostovkou a také železniční zastávka. Za Královským Poříčím přeložka tratě 

končí a následuje již původní trasa B.E.B. V Královském Poříčí se dosud zachovalo několik 

stop původní železniční tratě a ještě počátkem druhého desetiletí 21. století byla její trasa zře-

telná i v lomu Jiří. Přestože se původní trať těsně přimykala ke Královskému Poříčí, zastávka 

byla zřízena až na nové přeložce, protože na staré trati byla zastávka v dnes již zaniklé (vytě-

žené) obci Jehličná, vzdálené cca 2 km. Nová trať byla uvedena do provozu v roce 1980, elek-

trizována byla v roce 1983 jako součást úseku Karlovy Vary - Sokolov. Zajímavostí přilehlé 

stanice Sokolov byly až do roku 2008 německé stožárové uzávěry koleje z roku 1942, posled-

ní u nás, s nimiž byl spojen i poslední úsek levostranného provozu mezi Novým Sedlem a 

Sokolovem na trati Chomutov - Cheb. 

https://mapy.cz/s/gejocatofa
https://mapy.cz/s/kukacotahu
https://mapy.cz/s/kukacotahu
https://mapy.cz/s/gokatulelu
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48. Most v Náměšti nad Oslavou 

Českomoravská transverzální 

dráha byla souborem několika 

železnic propojujících hlavní 

tratě převážně vedoucí z Vídně. 

Celková délka těchto drah mezi 

Domažlicemi a Trenčianskou 

Teplou postavených mezi lety 

1883 a 1889 dosáhla téměř 

560 km. 

Zatímco českou část stavěl a 

provozoval rakouský stát pro-

střednictvím Císařsko-

královských státních drah 

(kkStB), moravskou část zadal 

soukromé Společnosti státní dráhy (StEG). To lze dodnes rozpoznat i podle zcela odlišné ar-

chitektury budov. Také velké mosty obou částí transverzálky mají jinou konstrukci. Zatímco 

v Čechách se s výjimkou překročení Vltavy u Červené stavěly přes údolí viadukty kamenné 

obloukové, na Moravě to byly ocelové příhradové. Právě jejich stavbu si vyžádal úsek mezi 

Borovinou u Třebíče a Rapoticemi na Českomoravské vrchovině. Šlo přitom o překročení řek 

Jihlavy a Oslavy a jejich přítoků. Nejznámějším zdejším viaduktem je bezesporu Třebíčský, 

či Borovinský o délce 193 m a výšce 41 m. Takřka stejnou velikostí, délkou 188 m a výškou 

42 m, se pyšní i most přes Chvojnici poblíž Kralic nad Oslavou, který je však díky své nepří-

stupnosti takřka neznámý. Další velké mosty jsou mezi Třebíčí a Vladislaví, ve Vladislavi a 

také v Náměšti nad Oslavou. Všechny mosty byly postaveny v roce 1886 a všechny byly oce-

lové příhradové s horní mostovkou, na kamenných podpěrách, příp. ještě s kamennými oblou-

ky na začátku a konci mostu. Výjimkou byl most přes řeku Jihlavu u Vladislavi, který měl 

dolní mostovku a hlavní pole bylo křivopásové s u nás poněkud neobvyklým tvarem. Všechny 

mosty po sto letech dožily a během 80. let 20. století byly rekonstruovány, přičemž jejich oce-

lové nosníky byly vyměněny za plnostěnné komorové, opět s výjimkou mostu přes Jihlavu, 

který je plnostěnný s dolní mostovkou. Nejzajímavější rekonstrukcí prošel v letech 1988-1990 

most přes Oslavu v Náměšti nad Oslavou. Nedošlo zde totiž jen k výměně ocelové konstruk-

ce, ale byl postaven most nový, opět dvoupolový, v jiné ose, než byl most původní. Došlo 

proto i ke směrové úpravě navazujících úseků a kamenné podpěry byly vystřídány betonový-

mi. Čím se ale tento most stal raritním, je jeho ocelový nosník ve směrovém oblouku o polo-

měru 406-418 m. Celý most je dlouhý 142 m a vysoký 18 m. Má průběžné štěrkové lože a 

díky směrovému oblouku nadstandardní šířku 7,23 m. Most v roce 2017 prošel opravou, při 

které získal namísto stříbřitého modrý nátěr. 

Kousek za mostem se řeka Oslava, trampy nazývaná Oslavka, zařezává do divokého a krás-

ného údolí táhnoucího se až k Oslavanům. Údolí je rájem pro trampy a romantiky a nejedna 

píseň, např. od legendární skupiny Kamelot, opěvuje jeho krásu. 

https://mapy.cz/s/kevogabazu
https://mapy.cz/s/henohutogu
https://mapy.cz/s/mojonaketo
https://mapy.cz/s/ranenovuca
https://mapy.cz/s/cetukepehe
https://mapy.cz/s/kevogabazu
https://mapy.cz/s/nozagojusu
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49. Vysočanské dvounádraží 

Dvounádraží, ale i vícenádraží 

vznikla v českých zemích na 

řadě míst. Důvodem byla setkání 

více železničních společností 

v jednom bodě a výsledná podo-

ba stanic byla ovlivněna mírou 

ochoty zúčastněných firem se 

dohodnout. 

Ve Vysočanech, tehdy za Pra-

hou, byla situace jednodušší, 

neboť Turnovsko-kralupsko-

pražská dráha (TKPE) i Rakous-

ká severozápadní dráha 

(ÖNWB) měly zájem společný, 

a to i proto, že si vzájemně nekonkurovaly. V červenci 1871 proto obě společnosti uzavřely 

dohodu o výstavbě společného nádraží s výpravní budovou podle normálií ÖNWB architekta 

Karla Schlimpa v ostrovní poloze mezi kolejišti TKPE na severní straně a ÖNWB na jižní 

straně. Přístup k výpravní budově byl podchodem z jižní strany, tedy od města, nicméně pod-

chod pokračoval ve zmenšeném profilu i na sever. TKPE svůj úsek trati z Neratovic do Prahy, 

na dnešní hlavní nádraží, otevřela 28. října 1872, ÖNWB svou odbočnou trať z Lysé nad La-

bem do Prahy, na dnešní Těšnov, 4. října 1873. Obě tratě byly již 6 km před Vysočany posta-

veny na jednom dvoukolejném tělese. 

Výpravní budova byla funkčně rozdělena symetricky mezi obě společnosti. Z té doby se za-

chovaly i nápisy nad bývalými pokladnami. Kromě přístavby restaurace v roce 1928 uspořá-

dání budovy setrvalo až do roku 1972, kdy byly díky zrušení stanice Praha-Těšnov vlaky od 

Turnova i Nymburka ukončeny provizorně na dalších 22 let právě ve Vysočanech a frekvence 

cestujících zde stoupla šestinásobně. Byl vybudován nový výstup z podchodu do nové odjez-

dové haly vzniklé mezi výpravní budovou a restaurací. 

Kolejiště stanice se po celou dobu výrazně neměnilo, na východním zhlaví, kde byl i přejezd 

silnice do Liberce později doplněný lávkou, byly časem zaústěny vlečky do pekáren Odkolek 

a Kolbenovky, pozdější ČKD. Dílčí změna přišla se zdvoukolejněním tratě z Lysé nad Labem 

v roce 1925 s čímž byly spojeny nejen úpravy východního zhlaví a prodloužení staničních 

kolejí, ale i sloučení dopravní služby pro část tzv. severní (kolejiště bývalé TKPE, resp. poz-

dější České severní dráhy) a severozápadní (kolejiště bývalé ÖNWB). V roce 1928 byla do 

Vysočan dovedena elektrizace od Wilsonova nádraží a na další změny si stanice počkala až 

do 70. let. Kromě elektrizace od Lysé nad Labem byla s přestavbou pražského železničního 

uzlu zdvoukolejněna krátká část tratě směrem k hlavnímu nádraží a postavena nová trať 

z Vysočan do Libně. Při té příležitosti musel být přeložen i krátký úsek tratě na Těšnov, byť 

v té době již bez osobní dopravy. Západní zhlaví stanice bylo přestavěno a bylo zde zřízeno 

provizorní stavědlo s třemi klíčovými bubnovými přístroji, které zde přetrvaly až do roku 

2013. 

Vysočanské dvounádraží se již stává minulostí, v roce 2020 byla zahájena modernizace části 

tratě z Lysé nad Labem, která zahrnuje i kompletní přestavbu stanice Praha-Vysočany, při 

které zanikne i dlouhodobě nevyhovující výpravní budova. 

https://mapy.cz/s/nohahehuma
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50. Nádraží v Křižanech 

Nejdelší lokálkou v českých ze-

mích je s délkou 143 km tzv. 

Severočeská transverzálka 

z Řetenic do Liberce. Trať 

s mnoha zajímavými stavbami, 

ale i příběhem. Už jen to, že 

vznikla vlastně proto, aby akcio-

náři Ústecko-teplické dráhy 

(A. T. E.) nemuseli platit vysoké 

daně rakouskému státu a raději 

svůj zisk utratili za stavbu tratě 

do Liberce. 

Nejvyšším bodem celé trati je 

stanice Křižany, kde dráha pře-

konává v nadmořské výšce 498 m n. m. Ještědský hřbet. Stavba vrcholového úseku v letech 

1898-1900 byla samozřejmě náročná. Zahrnovala vrcholový Ještědský tunel o délce 816 m, 

jehož ražba anglickou tunelovací metodou byla doprovázena řadou závalů nesoudržné horni-

ny, a na liberecké straně ještě další čtyři tunely a také čtyři velké kamenné viadukty, přičemž 

ten největší u Noviny se stal jakousi ikonou tratě. Stoupání do Křižan dosahuje z Rynoltic 

24 ‰, ze Zdislavy už jen 20 ‰, klesání do Karlova pod Ještědem je až 26 ‰. Výpravní bu-

dova byla v Křižanech, stejně jako v Brništi, Rynolticích, Zdislavě a Karlově pod Ještědem 

typová, podle představ generálního ředitele A. T. E. Hermanna Rosche, který měl stavbu 

dráhy také na starosti, a jehož předchozí angažmá bylo u Severní dráhy císaře Ferdinanda 

(KFNB). Podobnost těchto budov, zvláště pak použití režného zdiva a dřevěných štítů, 

s architekturou KFNB tedy není náhodná. V Křižanech byla navíc přistavěna krytá veranda a 

později restaurace, ale obojí bylo v první polovině druhého desetiletí tohoto století zbouráno. 

Stavědlový domek s ústředním stavědlem vzoru 5007 byl postaven vedle výpravní budovy. 

Výpravčí odtud dosud ovládá mechanické přestavníky a závorníky výhybek a mechanické 

závory na rynoltickém zhlaví doplněné předzváněčem Trojlístek. Nicméně to již nebude 

s ohledem na chystanou modernizaci tratě trvat dlouho. Přestože je délka nejdelší staniční 

koleje 420 m, délka stanice mezi vjezdovými návěstidly je 2,5 km, v obvodu stanice je totiž i 

Ještědský tunel a Novinský viadukt. 

Kousek nad stanicí je Solvayův lom, kde se na počátku 20. století těžil vápenec dopravovaný 

k nádraží lanovkou a pak po železnici do Neštěmic u Ústí nad Labem, kde z něj Rakouský 

spolek pro chemickou a hutní výrobu vyráběl sodu Solvayovou metodou. Po brzkém vytěžení 

zdejšího ložiska se těžba přesunula do Solvayových lomů u Svatého Jana pod Skalou 

v Českém krasu. Belgický chemik Ernest Solvay lomy ani neštěmickou továrnu nevlastnil, ale 

měl uzavřenou dohodu o společném podnikání, která umožňovala využívat jeho proces výro-

by sody. 

https://mapy.cz/s/nacagupama
https://mapy.cz/s/bulamatagu
https://mapy.cz/s/mosusugaka
https://mapy.cz/s/kucasudaho
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51. Viadukt v Dolní Lomné 

Košicko-bohumínská dráha 

(maďarsky Ks-Od, německy 

KOB, česky KBD, slovensky 

KBŽ) patřila mezi nejvýznam-

nější železniční společnosti Ra-

kouska-Uherska. Její vznik 

usnadnilo rakousko-uherské vy-

rovnání v roce 1867, které mj. 

oživilo hospodářský rozvoj 

Uher, tedy i dnešního Slovenska. 

Smyslem dráhy bylo především 

usnadnit přepravu železné rudy a 

železných polotovarů ze Spiše a Gemeru do železáren v Třinci a Vítkovicích a přepravu uhlí a 

koksu ve zpátečním směru. Ostatně stejné komodity se tu vozí dodnes. Se stavbou tratě mezi 

Bohumínem a Těšínem se započalo koncem roku 1867, z Těšína na zemskou hranici následu-

jícího roku. Vrcholový úsek mezi Těšínem a Žilinou byl hotov před koncem roku 1870, celá 

trať do Košic o souhrnné délce 350 km pak v roce 1872. Trať byla postavena jednokolejná 

s možností zdvoukolejnění, pokud hrubý roční zisk na jednu rakouskou míli (7,585 km) po 

dobu dvou následujících let přesáhne 150 tisíc zlatých. Úsek z Těšína stoupající údolím řeky 

Olše do Jablunkovského průsmyku nejvyšším sklonem 16 ‰ si vyžádal kromě náročné stav-

by Jablunkovského tunelu i dva velké viadukty. Dvoupolový přes řeku Olši v Jablunkově a 

pak přes řeku Lomnou v Dolní Lomné. Ten byl postaven se třemi poli, dva krajní kamenné 

oblouky mají světlost 7,58 m, střední pole o délce 31 m bylo postaveno jako dřevěné příhra-

dové systému Howe. Mosty na rakouském úseku Ks-Od byly postaveny ze dřeva, přestože 

rakouské ministerstvo obchodu v dubnu 1869 nařídilo použití mostů železných. Nařízení ale 

přišlo v době, kdy stavba mostů již byla zahájena, a tak bylo splněno až v uherském úseku, 

který se stavěl později. Železnými byly mosty nahrazeny postupně po roce 1874. V roce 1898 

dostala Ks-Od povolení ke zdvoukolejnění úseku Čadca - Jablunkov, které se, vyjma Jablun-

kovského tunelu a mostu v Jablunkově, realizovalo ještě týž rok. Viadukt v Lomné tak dostal 

novou příhradovou konstrukci pro druhou kolej. V dubnu 1945 byla ustupující německou ar-

mádou nosná konstrukce 2. koleje velmi poškozena, avšak záhy po konci války byla oprave-

na. V roce 1963, současně s elektrizací tratě, byla vyměněna příhradová konstrukce 1. koleje 

za novou plnostěnnou. Kompletní rekonstrukce mostu, kdy byly dosavadní ocelové konstruk-

ce různých provedení vyměněny za ocelobetonovou spřaženou konstrukci s průběžným štěr-

kovým ložem a opravena spodní stavba, proběhla v roce 2009 při modernizaci této části 

3. tranzitního koridoru. Viadukt je nyní i pohledově důstojnou branou do přírodně i etnogra-

ficky zajímavého údolí Lomné. 

https://mapy.cz/s/posukenova
https://mapy.cz/s/kegulecobo
https://mapy.cz/s/jejasohoke
https://mapy.cz/s/lamazegupa
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52. Nádraží pod Střekovem 

Pravobřežka nebo také Polabská 

dráha z Nymburka do Děčína, 

dnes jedna z nejvýznamnějších 

tratí pro nákladní dopravu 

v Čechách, je dílem Rakouské 

severozápadní dráhy (ÖNWB) 

postaveným v letech 1871-1874. 

ÖNWB nejprve v roce 1868 zís-

kala koncesi na tzv. základní síť 

zahrnující hlavní trať Vídeň - 

Mladá Boleslav s odbočením 

z dnešního Havlíčkova Brodu do 

Rosic nad Labem a z Velkého 

Oseku do Poříčí u Trutnova vč. 

dalších odboček. Následně v roce 1871 získala koncesi pro tzv. doplňovací síť, tedy tratě 

z Chlumce nad Cidlinou, resp. Ústí nad Orlicí do Mezilesí a z Nymburka do Prostředního 

Žlebu včetně odbočky do Prahy. Právě trať podél Labe propojující Vídeň se saskou hranicí se 

fakticky stala hlavní tratí ÖNWB. V Ústí nad Labem, které bylo mj. tehdy největším přísta-

vem rakouské monarchie, postavila ÖNWB nádraží pod hradem Střekov pojmenované nejpr-

ve jako Ústí (pravý břeh), od roku 1881 Střekov a konečně od roku 1947 Ústí nad Labem-

Střekov. Ze stanice byla vybudována přes Labe odbočka do nádraží Ústecko-teplické dráhy, 

na které byla až do roku 1946 zřízena zastávka s původním názvem Ústí (levý břeh). Na Stře-

kově, stejně jako v Litoměřicích, postavila ÖNWB typovou výpravní budovu I. třídy architek-

ta Karla Schlimpa. V roce 1895 byla jižní hrázděná přístavba nahrazena prodloužením jižního 

křídla výpravní budovy, což dalo budově asymetrický vzhled, na rozdíl od Litoměřic, kde 

kromě snesení verandy k následným přestavbám nedošlo. Během první světové války byla 

Polabská dráha zdvoukolejněna, v roce 1958 byl zahájen elektrický provoz a o rok dříve zača-

ly vlaky používat nový dvoukolejný most přes Labe. Součástí střekovského nádraží je od po-

čátku i vodárna, která čerpala vodu pro parní lokomotivy z Labe pomocí parního stroje, a kte-

rá se díky spolku Zubrnická museální železnice zachovala dodnes a lze ji i navštívit. Jde o 

jedinou zachovanou drážní parní vodárnu u nás, druhá, ale civilní, parní vodárna je 

v Olomouci-Chválkovicích. Další raritou střekovského nádraží, byť skrytou před zraky veřej-

nosti, je elektrodynamické zabezpečovací zařízení z let 1963-1965. Jde o řídící stavědlo, které 

ovládá výpravčí spolu se signalistou ze stavědla č. 3 na severním zhlaví, a závislá stavědla č. 

1 a trvale neobsazené č. 2 na jižním zhlaví. Elektrodynamická zabezpečovací zařízení nebyla 

u nás, např. na rozdíl od sousedního Německa, příliš rozšířena a většina z nich již byla zruše-

na. I to střekovské má díky plánované modernizaci Pravobřežky své dny sečteny. 

https://mapy.cz/s/kegozedaju
https://mapy.cz/s/cuzobulumo
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53. Nemojanský viadukt 

Výstavba železniční tratě z Brna 

do Olomouce a Přerova byla 

součástí politiky rakousko-

uherského státu na hospodářské 

oživení venkova, zbídačeného 

navíc po prohrané prusko-

rakouské válce v roce 1866. 

Byla proto připravena koncese 

na stavbu tratě z Brna do Přerova 

s odbočkou z Nezamyslic do 

Olomouce a Šternberka. Protože 

součástí koncese na 99 let byly i 

výhody v podobě zálohy 

v hotovosti na stavební práce, 

garantovaného zúročení kapitálu, odkupu části akcií společnosti státem a osvobození od daní 

na 10 let, o zájemce nebyla nouze. Vítězem se v květnu 1867 stala kapitálově silná Severní 

dráha císaře Ferdinanda (KFNB), která byla již přítomna i v Brně, Přerově a Olomouci. 

KFNB pro tento účel založila dceřinou firmu Moravsko-slezská severní dráha (MSNB) a ještě 

téhož roku začala stavět. Zahájení provozu z Brna do Přerova proběhlo 30. srpna 1869, na 

odbočce do Šternberka o necelý rok později. Jednou z největších staveb na budované dráze 

byl kamenný viadukt s devíti klenutými oblouky o celkové délce 120 m a výšce 22 m přes 

potok Rakovec u Nemojan poblíž pozdější železniční stanice Luleč. Ta byla zřízena v roce 

1874 nejprve coby osobní zastávka na katastru Nemojan avšak za přičinění sousední Lulče. 

Koncem dubna 1945 zde přecházela válečná fronta, kdy německá armáda ustupovala před 

sovětskou armádou. Velké škody na železnici i okolní zástavbě způsobila mj. exploze náklad-

ního vlaku s municí na lulečském nádraží po náletu Rudé armády 25. dubna 1945. Ustupující 

německá armáda pak v noci na 28. dubna 1945 vyhodila do vzduchu jeden mostní oblouk 

Nemojanského viaduktu, aby tím ztížila postup svých nepřátel. Viadukt byl provizorně opra-

ven dřevěnou konstrukcí a 23. srpna 1945 opět uveden do provozu. V roce 1954 pak došlo 

k celkové rekonstrukci tohoto nejvyššího viaduktu tratě Brno - Přerov, kdy byly kamenné 

oblouky nahrazeny železobetonovými deskami. Podobně byl v roce 1952 zrekonstruován i o 

něco menší sedmipolový viadukt ve Vyškově přes řeku Haná, který byl při ústupu německé 

armády koncem dubna 1945 také značně poničen. 

Elektrizace celé tratě proběhla v letech 1993-1996, ale na zásadní modernizaci vč. zdvouko-

lejnění a zvýšení rychlosti dráha spojující Brno s Přerovem, resp. Olomoucí ještě čeká. Podle 

připravovaného projektu má být Nemojanský viadukt nahrazen novou estakádou v odlišné 

poloze s ohledem na směrovou úpravu tratě pro rychlost 200 km/h. 

https://mapy.cz/s/danopaneza
https://mapy.cz/s/pafupumehe
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54. Jičínská nádraží 

Železnice v Jičíně má až překva-

pivě zajímavou a dlouhou histo-

rii. Vznikla zde totiž mezi lety 

1871 a 1903 hned dvě nádraží tří 

železničních společností. 

Tou první z nich byla Rakouská 

severozápadní dráha (ÖNWB), 

jejíž odbočka Ostroměř - Jičín 

z tratě Velký Osek - Poříčí 

u Trutnova byla součástí její tzv. 

základní sítě podle koncese 

z roku 1868. V Jičíně postavila 

typovou budovu III.B architekta 

ÖNWB Karla Schlimpa, na kte-

rou byl, v souladu s pokyny využívat při stavbě budov místních materiálů, použit červený a 

bílý pískovec. Druhé v pořadí byly České obchodní dráhy (BCB) se svou tratí z Velelib. BCB 

byla v počátcích českou firmou a její strategií bylo konkurovat velkým rakouským železnič-

ním společnostem stavbou paralelních tratí. To přineslo brzké převzetí Společností státní 

dráhy v roce 1883, přestože BCB vystupovala svým jménem až do zestátnění roku 1909. BCB 

získaly koncesi na soubor svých tratí v roce 1881 a ještě téhož roku některé, včetně té do Jičí-

na, uvedly do provozu. V Jičíně využily již existující nádraží ÖNWB, přičemž obě tratě jsou 

před stanicí vedeny asi v kilometr dlouhém souběhu. Poslední byla v roce 1903 Místní dráha 

Jičín - Rovensko - Turnov postavená na základě koncese z roku 1901. Lokálka si zřídila své 

vlastní nádraží s výpravní budovou dle typového plánu státních drah 16/H, která byla typická 

pro tratě v celém Rakousku od Jižního Tyrolska po Bukovinu, kde země nebo stát garantovaly 

čistý výnos vložených investic, čímž podporovaly rozvoj soukromých místních drah. Stanice 

lokálky pojmenovaná jako Jičín místní nádraží byla s původním nádražím s novým jménem 

Jičín severozápadní nádraží (od roku 1921 Jičín hlavní nádraží, přestože ÖNWB byla zestát-

něna již roku 1908) propojeno jen spojovací kolejí. V roce 1925 byla lokálka zestátněna, což 

dalo příležitost k přeložení osobní dopravy do její stanice a k propojení vozebních ramen 

Hradec Králové - Jičín - Turnov. Nádraží jsou sloučena pod jménem Jičín. Výpravní budova 

ÖNWB, ještě rozšířená v roce 1905 o krátké boční přízemní přístavby, tak dále sloužila již jen 

nákladní dopravě. Výpravní budova lokálky nemohla svému novému významu dostačovat, a 

tak byla v letech 1935-1936 rozšířena o moderní velkorysou přístavbu s odbavovací halou, 

která odpovídá směrovému oblouku kolejiště o poloměru 220 m. Stavba podle projektu Milo-

še Fikra z ministerstva železnic, kterou realizovala místní firma Václava Frýby, zahrnovala i 

přestavbu stávající výpravní budovy lokálky pro provozní účely. Nákladní nádraží přestalo 

být v posledních dvaceti letech postupně využíváno a jeho část byla již zrušena pro budoucí 

výstavbu autobusového nádraží. Původní výpravní budova či patrová vodárna zůstaly ale za-

chovány. Historický vývoj obou jičínských nádraží dokumentuje i číslování kolejí. Hlavní 

staniční kolej od tratě ÖNWB z Ostroměře měla původně číslo III při číslování od výpravní 

budovy, v novém číslování 3, kolej z tratě BCB od Velelib číslo IV, resp. 1. Hlavní kolej lo-

kálky nese číslo 13. Dnešní číslování kolejí, výhybek a návěstidel je ale matoucí, protože ač-

koliv jsou začátky tratí v Ostroměři, Velelibech, resp. u lokálky do Turnova v Jičíně, je použi-

to opačného číslování kolejí, než je obvyklé, avšak správného směru označení návěstidel. Vý-

hybky jsou číslovány v nákladním nádraží proti směru staničení, v osobním nádraží po směru 

staničení. 

https://mapy.cz/s/feboreleka
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55. Hranické viadukty 

My, Ferdinand První, z Boží 

milosti… Tak začíná privilegium 

rakouského císaře pro bankovní 

dům Salomona Mayera Ro-

thschilda z 4. března 1836, které 

odstartovalo éru parostrojní že-

leznice v našich zemích. Ro-

thschildova Severní dráha císaře 

Ferdinanda (KFNB), sama o 

sobě dosud pojmem, je spojena i 

s řadou ikonických staveb. Jed-

nou z nich jsou i Hranické via-

dukty. 

V letech 1844-1847 byl součástí 

stavby úseku z Lipníku nad Bečvou do Bohumína také monumentální jednokolejný viadukt 

s kamennými pilíři a 32 cihelnými klenbami přes široké údolí říčky Veličky u Hranic. Most 

o délce 427 m a výšce 18 m byl dokončen již v roce 1846. Na jeho náročné stavbě se podílelo 

téměř 2500 dělníků, přičemž přes 20 z nich stála stavba život. Jen zřícení jednoho z pilířů 

během prací si vyžádalo 14 životů. S rostoucím provozním zatížením začala KFNB již 

v 50. letech postupně jednotlivé úseky své hlavní tratě zdvoukolejňovat. Poslední a nejnároč-

nější úsek ke zdvoukolejnění mezi Lipníkem nad Bečvou a Suchdolem nad Odrou se dostal na 

řadu až v letech 1870-1874. V těsné blízkosti cihelného viaduktu tak byl v roce 1873 postaven 

takřka shodný nový viadukt pro druhou kolej, avšak s kamennými klenbami. V roce 1906 

dochází k zestátnění KFNB a pokračující nárůst dopravy přináší ještě před první světovou 

válkou projekt rozšíření tratě z Přerova do Svinova o 3. a 4. traťovou kolej. Před Hranicemi se 

začíná v roce 1916 stavět třetí, tentokrát dvoukolejný viadukt, a to i za pomoci válečných za-

jatců. Svědčí o tom i kamenná deska na jednom pilíři s iniciálami dvou Italů a datem 

23. 9. 1918, kdy se zřítili z rozestavěného pilíře a zabili. S koncem války byla stavba zastave-

na, investiční priority se přesunuly na Slovensko a jeho spojení s českými zeměmi. To bylo i 

důvodem postupné přestavby místní dráhy Hranice - Vsetín a novostaveb dráhy prezidenta 

Masaryka ze Vsetína do Bylnice a dráhy generála M. R. Štefánika z Horní Lidče do Púchova. 

A právě zapojení nového tahu na Slovensko do Ferdinandky bylo impulsem k obnovení stav-

by viaduktu v letech 1936-1937. Na kamenných pilířích z první světové války se nově ne-

se 30 železobetonových kleneb a délka přemostění je 421 m. Koleje Ferdinandky byly pře-

směrovány na nový most o čemž svědčí i posun os kolejí směrem k Přerovu. Kolej Drahotuš-

ské spojky, zprovozněné v roce 1939 a sloužící právě mimoúrovňovému přechodu mezi pra-

vostranným provozem dráhy od Valašského Meziříčí a levostranným provozem Ferdinandky, 

byla položena na kamenném viaduktu. Nejstarší cihelný viadukt pak sloužil pro výtažnou ko-

lej hranické stanice. Železobetonový viadukt byl opraven v roce 2000 během modernizace 

2. tranzitního koridoru, starší viadukty byly opraveny v roce 1999 a 2004. Od roku 2007 jsou 

všechny tři viadukty zapsány jako kulturní památka. 

https://mapy.cz/s/fabepuparo
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56. Vojenská vlečka do Milovic 

Již po prohrané Prusko-rakouské 

válce v roce 1866 začal rakouský 

stát uvažovat o vybudování mo-

derního vojenského výcvikového 

prostoru. Konkrétní úvahy vyvr-

cholily až v roce 1901 výběrem 

lokality západně od dnešních 

Benátek nad Jizerou. 

Během tří následujících let byl 

v Milovicích vystavěn vojenský 

tábor sloužící pro přilehlé rozsáhlé cvičiště. Po první světové válce, během které zde bylo i 

několik zajateckých táborů, převzala celý areál československá armáda, která pokračovala 

v jeho rozšiřování a modernizaci. Jednou ze zásadních investic byla i vojenská vlečná dráha 

z Lysé nad Labem o délce 5,5 km, jejíž stavba započala počátkem roku 1921 a již 22. srpna 

téhož roku byla zahájena nákladní doprava. Vlečka byla určena nejen k přepravě materiálu a 

od 1. dubna 1923 i osob, a to vojáků, jejich rodin a obyvatel Milovic, ale i k praktickému vo-

jenskému výcviku. V Milovicích byl dislokován obrněný vlak, který mohl v případě potřeby i 

krýt přístupové cesty do vojenského tábora. Traduje se, že právě možnosti využít obrněný 

vlak při výcviku i případném ostrém nasazení bylo podřízeno trasování dráhy. Podle názvu 

zdejší obrněné parní lokomotivy Vlasta se dráze začalo přezdívat Vlastička. 

Během 2. světové války se na vlečce zintenzívnil provoz z důvodu rozšiřování tábora i celého 

výcvikového prostoru a jeho aktivního využívání německou armádou. Tu po válce opět vy-

střídala armáda československá, která vrátila hranice vojenského újezdu do předválečného 

stavu. Počátkem 50. let byla vlečka dočasně prodloužena směrem k právě rozšiřovanému le-

tišti Boží Dar. Dnem 1. července 1953 byla trať z Lysé nad Labem do Milovic převedena pod 

správu Československých státních drah. Další změna s obrovským dopadem na Milovice, ale i 

celé Československo, přišla 21. srpna 1968 s okupací Sovětskou armádou za asistence dalších 

„spřátelených“ armád. Českoslovenští vojáci museli prostor okamžitě opustit a hned 23. srpna 

se do Milovic přesouvá štáb intervenčních vojsk, ze kterého se na dalších více než dvacet let 

stane hlavní velitelství (sovětské) Střední skupiny vojsk a letectva v ČSSR. Sověti si staví své 

vlastní město, počet sovětských vojáků a jejich rodinných příslušníků se odhaduje na 100 000 

a železnice při tom samozřejmě asistuje, a to nejen přepravou materiálu, ale i osob. Od roku 

1969 do roku 1991 je zaveden přímý rychlík Moskva - Milovice a zpět. 

S odchodem sovětských vojsk v červnu 1991 a zrušením vojenského výcvikového prostoru ke 

konci téhož roku nastává dodnes trvající proces rehabilitace Milovic na civilní město. Počet 

obyvatel rychle stoupá z 1200 na nynějších 12 000. Tomu odpovídá i zvýšení zájmu o osobní 

dopravu do Prahy. Překážka v podobě přestupu v Lysé nad Labem je odstraněna v roce 2009 

celkovou modernizací a elektrizací tratě do Milovic a zavedením přímých elektrických vlaků 

linky S22 Praha - Milovice, čímž okamžitě stoupl počet cestujících o čtvrtinu. Již tři desítky 

let se také plánuje prodloužení tratě z Milovic do Všejan pro rychlé spojení Praha - Mladá 

Boleslav - Liberec. 

https://mapy.cz/s/cunametado
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57. Nádraží v Doksech 

Máchovo jezero, Máchův kraj, 

Bezděz, pro fanoušky Čtyřlístku 

i Třeskoprsky. To jsou obvykle 

první myšlenky při vyslovení 

jména města Doksy. Železnice 

zde má ale také co nabídnout, a 

to nikoliv jen dopravu 

k turistickým cílům. 

Zdejším krajem prochází koleje 

již od podzimu 1867, kdy byla 

zprovozněna trať České severní 

dráhy (BNB) z Bakova nad Jize-

rou do České Lípy. Stavět ji za-

čali o rok dříve stavební podni-

katelé Vojtěch Lanna mladší a Jan Schebek a ještě o jeden rok dříve na její stavbu získal kon-

cesi Arnošt Antonín František hrabě z Valdštejna-Vartenberka se svými společníky. Mj. rodi-

ny Lanna a Schebek mají společnou hrobku, která je největší na pražských Olšanských hřbi-

tovech. I to svědčí o společenské prestiži obou podnikatelů, kteří byly oba za své zásluhy po-

výšeni do šlechtického stavu. 

Na nádraží v Doksech, tehdy díky převážně německy mluvícímu obyvatelstvu zvaného častěji 

Hirschberg, byla postavena patrová výpravní budova se dvěma krajními rizality, přičemž 

v jednom z nich byla původně umístěna vodárna pro zásobování parních lokomotiv. Tato ty-

pová budova od projektanta pozemních staveb BNB Josefa Pavlovského byla postavena nejen 

v Doksech, ale i v Bělé pod Bezdězem, Novém Boru, Jedlové, Krásné Lípě, Benešově nad 

Ploučnicí, České Kamenici a Horní Polici. Zdejší výpravní budova měla ale na rozdíl od 

ostatních jednu výjimečnost, a to hraběcí čekárnu pro hraběte Arnošta Antonína Františka 

z Valdštejna-Vartenberka, který měl v Doksech svůj zámek. Ten se stal i námětem pro jednu 

ze dvou nástěnných maleb v hraběcí čekárně od pražského malíře Huga Ullika. Tématem dru-

hé jeho malby je Velký rybník (dnes známější jako Máchovo jezero) s vrchy Šroubený a Bor-

ný. Protože oblíbenost Doks a okolí pro výletníky od konce 19. století stále stoupala, přestala 

postupně kapacita výpravní budovy dostačovat. V roce 1930 proto nechalo Ředitelství stát-

ních drah v Hradci Králové přistavět jednopatrovou budovu s mansardovou střechou pro re-

stauraci s hostinskými pokoji. Tím se stavební vývoj výpravní budovy uzavřel a i díky rekon-

strukci z let 2005-2006 se dodnes uchoval. Zajímavou dominantou dokského nádraží je také 

lávka pro pěší z první poloviny 60. let 20. století, která zkracuje cestu z nádraží k Máchovu 

jezeru. Za pozornost stojí i hluboké zářezy vytesané v pískovcových skalách s téměř kolmými 

stěnami mezi Doksy a Starými Splavy. A protože ty jsou také součástí města Doksy, sluší se 

zmínit i o zdejší zastávce, která byla vybudována v roce 1911 právě kvůli narůstajícímu ces-

tovnímu ruchu. A protože obliba Starých Splavů jako „Českého Lida“ neutuchala, postavily 

ČSD v roce 1928 zděnou budovu pokladny a toalet s velkou dřevěnou verandou, která slouží 

dodnes. 

https://mapy.cz/s/dotopejeca
https://mapy.cz/s/pehufafuto
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58. Staré nádraží v Ústí nad Orlicí 

Unikátní výpravní budova, která 

se zachovala z dob počátků na-

šich železnic dodnes v téměř 

nezměněné podobě. To je pů-

vodní nádraží, nyní zastávka Ústí 

nad Orlicí město. 

První státem stavěnou železnicí 

na našem území se stala Severní 

státní dráha (NStB) z Olomouce, 

kde navazovala na soukromou 

Severní dráhu císaře Ferdinanda 

(KFNB), do Prahy a dále smě-

rem na Drážďany. Celý úsek 

z Olomouce do Prahy byl zpro-

vozněn slavnostní jízdou dne 20. srpna 1845. V Ústí nad Orlicí, tehdy německy zvaném Wil-

deschwert, byla postavena tříkolejná stanice s výtopnou a patrovou výpravní budovou, která 

má díky umístění dráhy na vysokém náspu ze strany kolejiště jen jedno podlaží. Netypické 

bylo umístění vodárenské věže pro zbrojení parních lokomotiv uprostřed výpravní budovy. 

Budova byla, stejně jako ostatní u NStB, postavena v empírovém slohu a jejím autorem byl 

vedoucí oddělení pozemních staveb Generálního ředitelství státních drah Anton Jüngling. Ten 

projektoval nejen budovy NStB, ale předtím i KFNB. Právě empír a osoba Antona Jünglinga 

jsou synonymem architektury prvních parostrojních železnic na našem území. V polovině 

19. století totiž empír již vychází z módy a nahrazuje jej romantismus, resp. historismus. 

Protože Rakouské císařství v 50. letech 19. století čelí ekonomickému krachu, rozprodává své 

státní železnice a v roce 1855 se tak vlastníkem NStB stává soukromá francouzsko-rakouská 

finanční skupina, která zakládá Společnost státní dráhy (StEG). Hned následujícího roku 

StEG staví v Ústí nad Orlicí velké skladiště naproti výpravní budově přes koleje. Na přelomu 

60. a 70. let 19. století je trať zdvoukolejněna a zároveň se v blízkých Kerharticích připravuje 

stavba nového nádraží pro připojení tratě Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB) k pruským 

hranicím u Mezilesí. Nové nádraží, společné pro StEG a ÖNWB, s ostrovní výpravní budo-

vou mezi kolejišti obou společností je hotovo v roce 1874 a pojmenováno jako Nové Ústí, od 

roku 1886 Ústí nad Orlicí transit. Staré nádraží tak ztrácí část svého významu, ale ještě v roce 

1905 je k jeho výpravní budově přistavěna dřevěná veranda. V roce 1909 jsou StEG i ÖNWB 

zestátněny a následujícího roku je nové nádraží přejmenováno na Ústí nad Orlicí a staré ná-

draží na Ústí nad Orlicí město. V polovině 50. let, před elektrizací tratě, je zrušena boční kolej 

u skladiště a ze starého nádraží se stává zastávka s bočními nástupišti. Při modernizaci tratě 

v první polovině prvního desetiletí 21. století je původní skladiště StEG zbouráno. Protože 

výpravní budova od své poslední přístavby v roce 1905 zůstala i pro své již druhořadé posta-

vení prakticky nedotčena, byla v roce 1964 zapsána na seznam kulturních památek. Po deseti-

letích chátrání byla v roce 1995 opravena a dnes je jedním z architektonických klenotů města. 

https://mapy.cz/s/muzelezacu
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59. Lokálka do Lužce 

Je to nenápadná železniční trať 

v Polabské nížině, která je přesto 

výjimečná. Od roku 1887, kdy ji 

Společnost státní dráhy (StEG) 

otevřela pro nákladní vlaky, po-

sbírala několik svých nej. 

Důvodem ke stavbě dráhy byl, 

jak to bylo obvyklé i jinde, cuk-

rovar. V Lužci fungoval od roku 

1863. Spaloval černé kladenské 

uhlí, které se sem plavilo po řece 

z Kralup nad Vltavou, kam jej 

dovezly vlaky Buštěhradské 

dráhy. Po Vltavě přivážel i cuk-

rovku a vápenec, ale vyrobený cukr a melasu vozil povozy na nádraží StEG Jenšovice 

s dnešním názvem Vraňany. Pro zefektivnění provozu cukrovaru bylo ale žádoucí přivést ko-

leje až k němu. Podobně jako byly z tratě StEG Praha - Podmokly (dnes Děčín hl. n.) vybu-

dovány odbočné dráhy k cukrovarům ve Velvarech a Zvoleněvsi, byla v roce 1886 postavena 

i 3 km dlouhá trať z Jenšovic k cukrovaru v Lužci. Stavba byla zadána 18. února 1886 firmě 

Josef Kruliš z Prahy a již 26. září téhož roku byl zahájen zatím jen nepravidelný provoz ná-

kladních vlaků, neb úřední povolení pro pravidelnou dopravu platilo až od 1. ledna 1887. Pro 

StEG se jednalo o poslední postavenou místní dráhu v českých zemích. Osobní vlaky zde byly 

zavedeny až v roce 1929. 

Když byl v letech 1902-1905 vybudován Vraňansko-hořínský laterální plavební kanál, ocitla 

se obec Lužec nad Vltavou včetně svého cukrovaru a nádraží na ostrově, jako jediná u nás. 

Dráha překonávala plavební kanál po ocelovém příhradovém mostě. Ten se po 114 letech stal 

předmětem rozsáhlé investice zvyšující podjezdné výšky na vodní cestě pro vyšší lodě. Pro 

nový most ale nemohly být vybudovány z důvodu nedostatku místa na straně obce dlouhé 

nájezdové rampy, a tak byl most postaven jako zdvižný, pro železnici první u nás (nepočítaje 

v to zvedací most úzkorozchodné dráhy Bedřicha Chorinského ve Veselí nad Moravou přes 

Baťův kanál z let 1937-1945). Most o délce 29 m a hmotnosti ocelové konstrukce 135 t zve-

dají dvě dvojice hydraulických válců. Stavba probíhala od listopadu 2019 do června 2020 a 

zahrnovala i nové nástupiště před původním nádražím, čímž se provozní délka tratě zkrátila o 

cca 200 m. Technologie mostu, který se zdvihá dálkově z plavební komory Hořín, byla zapo-

jena do nového zabezpečovacího zařízení a most i stanice jsou tak nově kryty návěstidly. 

Most se poprvé zkušebně zdvihl 24. dubna 2021, slavnostní zahájení provozu na modernizo-

vané vodní cestě proběhlo 18. září, z důvodu úspor byl ale 10. prosince téhož roku provoz 

osobních vlaků na trati do Lužce ukončen. 

Během třetí čtvrtiny 20. století vznikly tři vlečky odbočující z tratě, do pískovny s pěti kole-

jemi pro nakládání ucelených vlaků a do dvou paneláren, přičemž v jedné z nich se vyráběly i 

železobetonové tybinky na ostění tunelů pražského metra. Po Sametové revoluci postupně 

všechny vlečky i nákladní doprava na trati skončily. Ještě v 90. letech ale do Lužce jezdily i 

smíšené vlaky, tedy přestavovací vlaky s přepravou cestujících, které byly zpět do Vraňan 

sunuty. Na jejich vozbu býval nasazen i první normálněrozchodný „čmelák“ T 669.0001 

(770.001) vyrobený spolu s prvními dvěma širokorozchodnými lokomotivami ČME 3 v roce 

1963, kterých pak v dalších třiceti letech následovalo ještě téměř sedm a půl tisíce. 

https://mapy.cz/s/kafebobuka
https://mapy.cz/s/cutomajobe
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60. Tunel pro císaře 

Je to taková oblíbená legenda 

o tom, jak císařpán na své želez-

nici alespoň jeden tunel chtěl. 

Protože železnice bez tunelů 

není přeci žádná pořádná dráha! 

Jak to bylo ale doopravdy? 

Když se v letech 1844-1847 sta-

věla další část Severní dráhy 

císaře Ferdinanda (KFNB) 

z Lipníku nad Bečvou do Bo-

humína, jež měla za cíl propojit 

Vídeň s rakouským Slezskem a 

Haličí, měla trať obcí Slavíč 

procházet hlubokým zářezem. 

Nestabilní geologické podloží by ale vedlo k sesuvům, a proto vrchní inženýr stavby Karl 

Hummel navrhl namísto zářezu vybudovat hloubený tunel. Dalším důvodem byla i jinak nut-

ná výměna hořlavé krytiny střech za nehořlavou v pásu 60 m na obě strany koleje na náklady 

KFNB. Díky tunelu byla i nižší potřeba demolic, namísto 5 statků a 12 chalup v případě stav-

by zářezu to byly jen 2 statky a 8 chalup. Díky tunelu bylo také vytěženo méně zeminy. To 

vše byly argumenty, které převážily vyšší náklady na tunel. Změna projektu byla schválena 

„rakouskou byrokratickou mašinérií“ 8. srpna 1845, jen měsíc od podání žádosti. Stavba, za-

hájená neprodleně a dokončená následujícího roku, probíhala tzv. německou jádrovou tunelo-

vací metodou, kdy se vyhloubily dvě podélné šachty pro vyzdění tunelových opěr do výše 

paty klenby. Teprve pak byl tunel zaklenut, vytěžena zemina, vyzděna spodní klenba a nasy-

páno nadloží tunelu, které je jen 90-140 cm silné. Oba shodné portály byly vystavěny 

v empírovém slohu, což je u nás unikátní. Tunel je dlouhý 259 m, vysoký 6,3 m a svou šířkou 

5,7 m je jednokolejný. Když se v roce 1873 stavěla druhá traťová kolej, byla proto vedena 

v odlišné stopě, protisměrnými oblouky se z jižní strany vyhýbala tunelu. V roce 1895 byla do 

této trasy přeložena i původní kolej a tunelem tak projel poslední vlak 30. května toho roku. 

Při zdvoukolejňování byla v roce 1871 vystavěna i další přeložka tratě mezi sousedními Dra-

hotušemi a Hranicemi, která se vyhýbala Drahotušskému viaduktu. Ten spolu s Jezernickým a 

Hranickým viaduktem tvořil trojici mohutných dlouhých viaduktů, avšak po převedení obou 

kolejí do nové stopy byl nakonec v roce 1911 hranickou vojenskou posádkou odstřelen. Sla-

víčský tunel měl, přestože osiřel, více štěstí. V roce 1925 jej odkoupila obec a sloužil pro 

uskladnění zeleniny. V roce 1958 byl zapsán na seznam kulturních památek a v 60. letech se 

dokonce uvažovalo o jeho znovuvyužití pro železnici, když se připravovala stavba 3. traťové 

koleje. Dnes je tunel volně průchozí a nabízí ojedinělou příležitost dotknout se rané historie 

našich železnic. 

https://mapy.cz/s/dekacupela
https://mapy.cz/s/fenucelumo
https://mapy.cz/s/cozakovuva
https://mapy.cz/s/gofujolusu
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61. Jablunkovské tunely 

Jednou z nejnáročnějších staveb 

Košicko-bohumínské dráhy 

(maďarsky Ks-Od, německy 

KOB, česky KBD, slovensky 

KBŽ) byl Jablunkovský tunel 

mezi Jablunkovem a Čadcou 

postavený v letech 1869-1870. 

Trať zde překonává Jablunkov-

ský průsmyk v těsné blízkosti 

zemské hranice mezi tehdejším 

Těšínským Slezskem a Horními 

Uhry, o čemž svědčí i blízká 

hraniční pevnost Velké Šance ze 

17. století. Stavba tunelu byla 

nadmíru náročná kvůli nestabil-

nímu flyšovému souvrství sestávajícímu mj. z vlhkého tlačivého černého jílu, pískovce a dro-

bivé jílovité břidlice se sklony k sesuvům. Ražba tunelu v nejvyšší nadmořské výšce 522 m 

s výškou nadloží 23 m tak byla doprovázena řadou deformací výrubu, velkými průsaky vody 

nebo nutností neustále měnit rozdrcenou nebo vodou znehodnocenou výdřevu. Vzápětí po 

dokončení tunelu, svou délkou téměř 607 m nejdelším na celé trati Ks-Od, jej bylo nutné 

opravit a během své životnosti si oprav vyžádal ještě několik. Tunel byl na portálech pojme-

nován Kalchberg podle rakouského politika Josefa Kalcheggera von Kalchberg. Když byla 

Ks-Od v úseku Čadca - Jablunkov v roce 1898 zdvoukolejněna, v tunelu byla nainstalována 

kolejová splítka, a to až do roku 1917, kdy byl zprovozněn Jablunkovský tunel II. Jeho stavba 

probíhala od roku 1914 s podobnými obtížemi jako u tunelu prvního, ale aspoň tuneláři již 

věděli, co je čeká. Druhý tunel byl délky přes 608 m, měl výšku nadloží 24 m a nejvyšší nad-

mořskou výšku 520 m. Na stavbě obou tunelů pracovalo mnoho Italů, jak bylo na podobných 

stavbách zvykem, avšak v případě druhého tunelu se díky nástupu 1. světové války z dělníků 

paradoxně stali nepřátelé. V říjnu 1938 obsadila Těšínsko polská armáda, 25. srpna 1939 se 

zde stal tzv. Jablunkovský incident mezi Němci a Poláky, který měl být provokací k vyvolání 

války. O šest dnů později byla válka rozpoutána a tunely poškozeny výbuchy náložemi polské 

armády. Znovuzprovoznění tunelů proběhlo v únoru, resp. červenci 1940. Další a důkladnější 

destrukce tunelů přišla s ústupem německých vojáků koncem války. V roce 1963 začaly tune-

ly jezdit elektrické vlaky, což bylo spojeno s dalšími rekonstrukcemi, nicméně problémy 

s jejich stavem pokračovaly nadále (deformace kleneb, průsaky vody, její zamrzání, závady 

železničního svršku se sníženou výškou kvůli troleji atd.). Při modernizaci 3. tranzitního kori-

doru se proto přikročilo k radikální rekonstrukci tunelu II., kdy byl kompletně přestavěn na 

dvoukolejný o délce 612 m. Stavba proběhla v letech 2007-2013, déle, než byl původní ter-

mín, a to díky velkému závalu a několika sesuvům. Jablunkovský tunel I. byl v roce 2013 od 

jižního portálu přestavěn na únikovou štolu délky 257 m propojenou s dvoukolejným tunelem, 

zbytek tunelu včetně severního portálu byl zasypán. 

https://mapy.cz/s/desosebupo
https://mapy.cz/s/nazerosuja
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62. Viadukt v Rakousích 

Stavba Jihoseveroněmecké spo-

jovací dráhy (SNDVB) 

z Pardubic do Liberce v letech 

1856-1859 si díky horskému 

terénu severních Čech vyžádala 

mnoho umělých staveb. Jednou 

z nich je také viadukt přes Jizeru 

u obce Rakousy. 

Liberecko patřilo v polovině 

19. století k nejvíce hospodářsky 

rozvinutým oblastem Rakouské-

ho císařství. Pro další rozvoj 

průmyslu, mj. závislého na dovozu uhlí, bylo důležité Liberec co nejdříve napojit na železnici 

a také propojit s Vídní. Liberecký podnikatel Johann Liebieg proto spolu s železničními pod-

nikateli Vojtěchem Lannou a bratry Kleiny požádal 19. prosince 1854 o vydání koncese ke 

stavbě dráhy z Pardubic do Liberce vč. odbočky z Jaroměře do Malých Svatoňovic. O necelé 

dva měsíce později byla žádost ministerstvem obchodu ve Vídni kladně vyřízena. Stavební a 

provozní koncese byla udělena 15. června 1856, čímž byla také ustavena společnost SNDVB 

a mohla být zahájena výstavba železnice. 

Úsek tratě z Horek u Staré Paky do Turnova byl otevřen pro veřejnou dopravu již 1. prosince 

1858, přestože poslední část ze Semil vedená údolím Jizery byla stavebně velmi náročná. Vy-

žádala si ražbu šesti tunelů z celkem osmi na celé dráze, čtyř tunelů Říkovských, Líšeňského a 

Rakouského. Za posledním jmenovaným železniční trať přeťala údolí řeky Jizery po mostě 

o délce 208 m. Na kamenných pilířích bylo ve výšce 12 m nad řekou umístěno sedm šroubo-

vaných Schiffkornových nosníků z litiny a kujného železa. Protože se tento typ konstrukce 

obecně v železničním provozu neosvědčil, neboť neodolával dynamickému zatížení a nespl-

ňoval tak požadavky na bezpečnost, došlo v Rakousích již po 16 letech provozu k zesílení 

mostu. V roce 1892 byly konstrukce vyměněny za zcela nové ocelové poloparabolické příhra-

dové s horní mostovkou, tzv. rybí břicha. Tato elegantní podoba vydržela viaduktu do roku 

1973, kdy došlo k další výměně, tentokrát za ocelové trámové komorové uzavřené konstruk-

ce. Současně s rekonstrukcí mostu byla doplněna i lávka pro pěší. 

Přes most je vedena cyklotrasa a naučná stezka Průlom Jizery u Rakous z Malé Skály do Do-

lánek u Turnova, která přibližuje zdejší půvabnou část Českého ráje. Některé zdroje dokonce 

uvádějí, že jde o jedno z pěti nejkrásnějších údolí v Evropě. Úsek mezi Železným Brodem a 

Turnovem je navíc provozně nejzatíženější částí tratě mezi Jaroměří a Libercem. Pro turisty a 

železniční fanoušky proto ideální cíl výletu. 

 

https://mapy.cz/s/madurosuma
https://mapy.cz/s/dudajufufe
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63. Klášterecký nebo také Klášterský viadukt 

Jihočeská část Šumavy zůstávala 

dlouho stranou železnic, vždyť 

až do 90. let 19. století byla nej-

blíže jen trať z Budějovic do 

Lince, původně koňka z přelomu 

20. a 30. let, a pak Dráha císaře 

Františka Josefa (KFJB) z Vídně 

do Chebu z přelomu 60. a 

70. let. 

Nutnost hospodářského rozvoje, 

vč. levného odvozu dřeva z lesů 

schwarzenberského panství, si 

ale vynucovala přiblížení želez-

nice i do šumavských kopců. 

Poprvé se to podařilo z Českých 

Budějovic do Želnavy, dnešní 

Nové Pece, kterou postavila Rakouská společnost místních drah (ÖLEG) v letech 1890-1892 

po dlouhých deseti letech příprav. Stavbu železnice umožnila nejen legislativa pro poskytová-

ní výhod místním dráhám, ale zejména subvence státu. V těsném sledu následovaly stavby 

místních drah ze Strakonic do Vimperka a z Číčenic do Prachatic, obě postavené tzv. svépo-

mocí, tedy místními zájemci, tj. podnikateli a politiky, kteří založili akciové společnosti pro 

každou dráhu. Obě tratě byly zprovozněny v roce 1893 a bez vydatné podpory veřejnými fi-

nancemi by rovněž nemohly vzniknout. Obě tyto dráhy se ale nesmazatelně zapsaly do histo-

rie rakouských železnic, neboť právě pro stanice ve Volyni a v Prachaticích zpracovaly Ra-

kouské státní dráhy (kkStB) projekt výpravní budovy 16/H, který se následně rozšířil po ce-

lém území předlitavské části Rakouska-Uherska. Prodloužení obou drah do Volar se za po-

dobných podmínek uskutečnilo až v letech 1899-1900 a propojení s první lokálkou z Českých 

Budějovic vč. odbočky do Nového Údolí na hranice s Bavorskem v roce 1910, tedy po třiceti 

letech úsilí dostat železnici do nitra Šumavy. 

Stavba, která nás tentokrát zajímá, je součástí prodloužení lokálky Strakonice - Vimperk do 

Volar z roku 1900. Nachází se kousek nad Vimperkem a jde o největší stavbu této dráhy. 

Kamenný most o délce 66 m a výšce 22 m překonává údolí Arnoštského potoka čtyřmi polo-

kruhovými klenbami o rozpětí 12 m. Na rozdíl od podobných kamenných viaduktů v českých 

zemích se tento na první pohled odlišuje betonovými, původně kamennými konzolami nesou-

cími kamenné, později betonové, po rekonstrukci viaduktu v letech 2003-2004 ocelové lávky 

se zábradlím po obou stranách mostu. Netypické je také použití ocelových, namísto obvyk-

lých kamenných krakorců pro umístění bednění při stavbě kleneb. Svým vzhledem má tak 

most blíže k podobným stavbám v Alpách nežli v Čechách. 

K viaduktu, který byl v letech 1958-1987 zapsán jako kulturní památka pod názvem Želez-

niční most Velký Klášterák, se lze dostat příjemnou procházkou po okružní naučné stezce 

Údolím vimperských památek, ze které vede k mostu krátká odbočka. 

https://mapy.cz/s/lonahegeca
https://mapy.cz/s/leralotero
https://mapy.cz/s/leralotero
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64. Nádraží v Jiříkově 

Nádraží v Jiříkově na samém 

severu Čech je výjimečné nejen 

svou podobou, ale i příběhem. 

Ten se pomalu začíná psát po-

čátkem 70. let 19. století. 

Česká severní dráha (BNB) měla 

tehdy již postavenu síť svých 

železničních tratí z Bakova nad 

Jizerou přes Českou Lípu do 

Rumburku a z Podmokel do 

Varnsdorfu. Z Rumburku měla 

dráha dále pokračovat do Loba-

vy, kde by se napojila na tratě z Drážďan do Zhořelce a z Lobavy do Žitavy vybudované již 

ve 40. letech. Po podpisu mezistátních smluv obdržela BNB v září 1871 koncesi 

k prodloužení své železniční tratě z Rumburku do saského Ebersbachu těsně za státní hranicí, 

kde vznikla společná sasko-rakouská přechodová stanice pojmenovaná Georgswalde-

Ebersbach. BNB měla pro své potřeby vyčleněnu část výpravní budovy, své skladiště a loko-

motivní remízu. Celá trať do Lobavy byla otevřena najednou 1. listopadu 1873. Teprve 

v následujících dvou letech byla do stanice zapojena Jiholužická dráha Oberoderwitz - 

Wilthen. 

Provozní zatížení přechodové stanice nákladní dopravou bylo počátkem 20. století již na hra-

ně únosnosti, a začaly být proto hledány možnosti jejího rozšíření. To se do konce 1. světové 

války nepodařilo a po vzniku Československa bylo rozhodnuto o výstavbě samostatného ná-

draží Georgswalde na českém území. V roce 1928 začalo být těsně před státní hranicí stavěno 

hlavové nádraží pro osobní i nákladní dopravu s celkem 8 kusými kolejemi, které byly odboč-

nou výhybkou zapojeny do traťové koleje 200 m před státní hranicí. Výpravní budovu posta-

vila v letech 1930-1931 firma stavitele Františka Petrželky podle projektu Ing. Miloše Fikra 

z oddělení pozemních staveb Ministerstva železnic, jehož rukopis nalezneme na řadě drážních 

budov První republiky. Dvoupatrová budova ve stylu geometrické moderny s hladkou fasádou 

střídanou pásy z režného zdiva je ostatně pro toto období a autora typická. Stanice byla slav-

nostně otevřena 15. května 1933. Nádraží v Ebersbachu, česky nazývané Habrachtice, bylo 

nakonec rozšířeno ve stejnou dobu, avšak to v Německu již končilo období Výmarské repub-

liky a nastupovala Třetí říše… 

Během 2. světové války nebylo české nádraží využíváno, jezdilo se přímo mezi Rumburkem a 

Ebersbachem. S koncem války byla naopak kolej do Ebersbachu přerušena a vlaky končily na 

českém nádraží, které se od roku 1946 jmenuje Jiříkov. Mezistátní provoz byl obnoven v roce 

1952. Osobní vlaky končily v Jiříkově a teprve od roku 1992 se opět rozjely i na saskou stra-

nu hranice. V roce 2004 bylo zřízeno reléové zabezpečovací zařízení, které nahradilo elek-

tromechanické se stavědlem za kolejí do Německa těsně před hraničními kameny. Od 

10. prosince 2006 přestaly ale do Jiříkova osobní vlaky zajíždět a v roce 2011 skončila i 

osobní doprava přes hranici do Ebersbachu. Postupně začalo být kolejiště stanice rozebíráno, 

až zbyla v roce 2020 jen bývalá matečná a výtažná kolej. Pohraniční přechod dnes slouží jen 

nepravidelně pro odklonové nákladní vlaky z údolí Labe. 

https://mapy.cz/s/kobolutavo
https://mapy.cz/s/nucehoneze
https://mapy.cz/s/nucehoneze
https://mapy.cz/s/nezocehutu
https://mapy.cz/s/nezocehutu
https://mapy.cz/s/kavunenaso
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65. Nádraží Litice nad Orlicí 

Železniční trať z Chlumce nad 

Cidlinou na státní hranici 

u Lichkova je součástí tzv. dopl-

ňovací sítě Rakouské severozá-

padní dráhy (ÖNWB) a také vý-

sledkem požadavku Pruska, ja-

kožto vítěze Prusko-rakouské 

války, na propojení železnic 

obou států. 

Na základě smlouvy z roku 1867 

Prusko žádalo propojit Kladsko 

s Ústím nad Orlicí na trati 

z České Třebové do Prahy, ale při vyjednávání koncese mezi státem a železničními společ-

nostmi se ÖNWB, na rozdíl od konkurence, nabídla postavit toto spojení bez nároku na státní 

garanci, tedy garantovaný minimální zisk, ale na oplátku si vymínila koncesi k celému soubo-

ru železničních tratí navazujících na její hlavní síť. Výsledkem jednání v roce 1870 tak bylo 

vydání koncese na tratě Chlumec nad Cidlinou - Lichkov státní hranice, Ústí nad Orlicí - Le-

tohrad a také Polabskou dráhu z Nymburka do Děčína s odbočkou do Prahy. K tomu osvobo-

zení od daní na 30 let a trvání koncese po dobu 90 let. 

Trať z Chlumce nad Cidlinou na hranici u Lichkova byla stavěna jako jednokolejná, ale kon-

cese předpokládala zřízení druhé traťové koleje, pokud by roční hrubý zisk po dva po sobě 

jdoucí roky přesáhl na jednu míli dráhy 180 tisíc florinů ve stříbře. To je také důvodem, proč 

byl jediný tunel na trati, Litický o délce 264 m, postaven pro dvě koleje. Tento tunel protíná 

meandr Divoké Orlice známý také jako Litický oblouk, na jehož ostrohu se tyčí hrad Litice 

z konce 13. století. Úsek železniční tratě z Hradce Králové do Lichkova byl otevřen 14. ledna 

1874, nicméně ještě bez nádraží pod litickým hradem. Se stavbou dráhy zde byl ale otevřen 

žulový lom, kvůli kterému bylo zřízeno nákladiště, nejprve s jednou kusou kolejí, později 

rozšířené, až byla v roce 1895 vybudována stanice pro nákladní i osobní dopravu. Výpravní 

budova byla postavena typová dle projektu architekta ÖNWB Josefa Ungera. 

Spojení přes řeku mezi lomem a nádražím zajišťovala úzkorozchodná drážka, na přelomu 50. 

a 60. let nahrazená pásovým dopravníkem a mohutnou železobetonovou konstrukcí násypky 

kamene do železničních vozů. Ta byla součástí celkové modernizace závodu, při kterém byla 

vybudována i panelárna s vlastní úzkorozchodnou drážkou vedoucí na nádraží, kde se prefab-

rikáty překládaly na železniční vozy pomocí portálového jeřábu. Doprava štěrku i prefabriká-

tů po železnici skončila po roce 2000 a připomíná ji již jen průběžná vlečková kolej vedená za 

výpravní budovou a konstrukce násypky s dopravníkem přes řeku. 

Výpravní budova prošla rekonstrukcí v roce 2006 a v roce 2009 se zařadila do finále soutěže 

o nejkrásnější české nádraží. 

https://mapy.cz/s/madujameso
https://mapy.cz/s/magetuhohu
https://mapy.cz/s/kemagucohe


 Bc. Marek Binko: Železniční stavby známé i méně známé 

 

 Strana 78 (celkem 85) 

66. První zrušená trať u nás 

Sedmdesátá léta 19. století byla 

nejplodnějším obdobím výstav-

by železnic v našich zemích. 

Přesto ne všem novým železni-

cím se v té době dařilo. Ukázkou 

může být i Plzeňsko-březenská 

dráha. 

Železnice Plzeň - Březno (- 

Chomutov), jak zněl oficiální 

název společnosti s německou 

zkratkou EPPK, byla projektem 

usnadňující zejména přepravu 

severočeského hnědého uhlí do 

průmyslově se rozvíjející Plzně a 

dále do Bavorska. S nápadem 

přišel Franz Stradal, který již 

před tím stál u založení velmi úspěšné Ústecko-teplické dráhy (ATE) a také jí konkurenční 

Duchcovsko-podmokelské dráhy (DBE), a oslovil jím majitele panství v trase železnice v čele 

s knížetem Richardem Metternich-Winneburg, který mj. vlastnil panství Plasy a byl také sy-

nem známého státního kancléře Rakouského císařství z první poloviny 19. století. 

Koncese ke stavbě dráhy byla udělena 21. dubna 1870 pro úsek z Plzně do Března 

u Chomutova a odbočky ze Žaboklik (do roku 1894 název Nové Sedlo-Žabokliky) přes Žatec, 

Postoloprty, Obrnice, Bílinu do Duchcova a z Obrnic do Mostu. Stavba byla zahájena 

v červnu následujícího roku firmou Vojtěcha Lanny, avšak nedařilo se. V květnu 1872 přišla 

v západních Čechách katastrofální povodeň, která smetla část stavby a trať zde musela být za 

velkých finančních ztrát postavena znovu v jiné trase, neboť v původní stopě vzniklo tzv. Od-

lezelské jezero. O necelý rok později pak přišel krach na vídeňské burze. To již byly 

v provozu nespojité úseky ze Žatce do Mostu a Bíliny a z Plzně do Plas. Přes všechny těžkosti 

se 8. srpna 1873 povedlo zprovoznit úsek z Plas do Března na trati Buštěhradské dráhy (BEB) 

a 7. září téhož roku ze Žaboklik do Žatce, čímž byly jednotlivé úseky propojeny. Zbývající 

úsek do Duchcova byl otevřen v dubnu následujícího roku a jižní větev EPPK z Plzně do Že-

lezné Rudy na bavorské hranici v letech 1876-1877. Přesto však smůle nebyl konec. Část 

hlavní trasy ze Žaboklik do Března nesplnila očekávání v rozsahu přepravy uhlí a také vyka-

zovala stavební závady. Velký most přes Ohři v Nechranicích o dvou železných polích délky 

57 m vyžadoval rekonstrukci a navíc došlo 30. června 1879 k sesuvu půdy v zářezu před 

Březnem. To bylo ale již beztak téměř dva měsíce rozhodnuto o zastavení provozu, které se 

tak stalo 1. července 1879 skutečností. Po necelých šesti letech provozu se tento úsek stal 

první zrušenou železniční tratí v českých zemích. Železniční svršek, zřejmě vč. konstrukcí 

mostu přes Ohři, byl odstraněn v roce 1882, dva roky před vykoupením EPPK státem. 

Po zrušené trati dlouhé 11,4 km dodnes zbyla řada památek. Ve stanici Žabokliky je to ruina 

impozantní výtopny s vodárnou, zářezy a náspy, částečně dokonce stále v majetku státu ve 

správě Správy železnic, s.o., dva kamenné mostky v náspech u Soběsuk a v Nechranicích, obě 

podpěry a pilíř mostu přes Ohři, drážní těleso před Březnem částečně využité pro důlní dráhu 

do elektrárny Tušimice a nakonec torzo výpravní budovy EPPK v Březně na opačné straně 

kolejiště naproti výpravní budově BEB. 

https://mapy.cz/s/narahasuho
https://mapy.cz/s/3kjc3
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67. Nákladové nádraží Žižkov 

Dnes se jedná o takřka ikonické 

nádraží blízko centra Prahy, 

přestože v době svého provozu 

nebylo veřejnosti tolik známé, a 

protože sloužilo výhradně ná-

kladní dopravě, obestíralo jej i 

jisté tajemno. 

Uspořádání pražského železnič-

ního uzlu bylo ve 20. letech 

20. století, a to i díky vzniku 

Československa a Velké Prahy, 

velké téma. Řešila se nejen 

osobní, ale i nákladní doprava, 

pro život města neméně důležitá, 

a také jejich vzájemné oddělení. Koncepční práce vyústily ve zpracování Dispozičního plánu 

budoucích železničních úprav v Praze schváleném v roce 1927 Státní regulační komisí. Pro 

zásobování Prahy měla sloužit nová nákladová nádraží na Žižkově, Červeném vrchu, Vypi-

chu, Pankráci a v Ďáblicích, resp. na Střížkově. Pro nákladní dopravu měla být rozšířena také 

nádraží Denisovo na Rohanském ostrově, resp. na Maninách, v Malešicích, Libni, Vysoča-

nech a svou nezastupitelnou úlohu měla dále sehrávat nádraží v Bubnech a na Smíchově. 

Z historie už víme, že jediné nové nákladové nádraží vzniklo na Žižkově, přestože leželo na 

katastru Strašnic. V době koncepčních prací bylo nazývané také Horní Stromka. Stavba byla 

zahájena v roce 1931 a provoz byl zahájen 1. března 1936 včetně 4 km dlouhé spojovací tratě 

do výhybny, později stanice v Malešicích. Kolejiště nákladového nádraží bylo navrženo jako 

hlavové. Na severním okraji bylo 5 vjezdo-odjezdových kolejí, odkud se přes výtažnou kolej 

posunovalo do několika kolejových svazků k rampám a volným skládkám. Celkově mělo ná-

draží přes pět desítek kusých kolejí. Uprostřed kolejiště byla umístěna budova nádraží ve tva-

ru U ve stylu funkcionalismu. V čele směrem do ulice byla administrativní budova, podél 

kusých kolejí pak dvě ramena patrových skladišť a mezi nimi střední rampa s výtahy propoju-

jícími přes mosty obě skladiště. Severní budova skladiště sloužila pro podej zboží na dráhu, 

jižní pro výdej. Jižní křídlo bylo delší, protože do Prahy se více zboží přiváželo, než odváželo. 

Obě křídla skladišť měla dvě patra, dva suterény a v přízemí byly kryté rampy na jedné straně 

u kolejí, na druhé straně pro automobily. Skladiště byla vybavena i pro strojní chlazení potra-

vin. Unikátní koncepci nádraží navrhl Ing. Miroslav Chlumecký, autor zmíněného Dispozič-

ního plánu, projekt budovy zpracovali Dr. Ing. Karel Caivas a Ing. arch. Vladimír Weiss. 

Nákladové nádraží Praha-Žižkov sloužilo v plné síle až do 90. let, kdy vlivem globalizace 

trhu a přesměrování dodavatelských řetězců přestávala být železniční nákladní doprava po-

stupně využívána. Konec provozu přišel v roce 2002 s výjimkou kontejnerového překladiště, 

které bylo obsluhováno až do posledního dne roku 2015. V roce 2013 získala budova nádraží 

po deseti letech vášnivých diskusí památkovou ochranu. V rozsáhlém areálu nyní vzniká nová 

čtvrť určená zejména pro bydlení. Pro unikátní nádražní budovu se plánuje konverze na řadu 

funkcí spojených se životem nové pražské čtvrti. 

https://mapy.cz/s/podahomude
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68. Varnsdorfská nádraží 

Severočeský Manchester nebo 

také Malý Manchester v českém 

Nizozemí. Těmito přezdívkami 

se mohl pyšnit Varnsdorf, když 

jeho textilní průmysl dosáhl ve 

třetí třetině 19. století obrovské-

ho rozmachu. Samozřejmě díky 

železnici. 

Textilní výroba zde probíhala již 

od počátku 18. století, ale až 

masivní industrializace podmí-

něná výstavbou železnice zna-

menala její rozvoj. Umožnila 

totiž nejen tradičně dovoz uhlí 

do kotelen, které dávaly sílu par-

ním strojům pohánějícím stroje 

v dílnách, ale také dovoz do té doby vzácných surovin pro textilní výrobu ze zámoří. První 

vlak do Varnsdorfu přivedla Česká severní dráha (BNB) z Děčína, resp. Bakova nad Jizerou 

16. ledna 1869. Stalo se tak na základě koncese vydané v říjnu 1865. Varnsdorf byl od léta 

1868 již městem, které mělo okolo 14 tisíc obyvatel, čímž se stal i největším městem na síti 

BNB. Zdejší nádraží se mělo stát přechodovou stanicí pro trať do saské Žitavy, ale protože 

nebyly ještě vyjasněny všechny požadavky na dimenzování výpravní budovy, byla nejprve 

postavena malá provizorní. Ta sloužila do roku 1871 (zbourána byla až v 50. letech), kdy do-

šlo, současně s přivedením železnice ze Žitavy, k otevření definitivní výpravní budovy podle 

projektu architekta Moritze Hinträgra, rodáka ze západočeských Žinkov, který v té době pra-

coval pro Společnost státní dráhy (StEG). Téměř 100 m dlouhou stavbu ve slohu tudorské 

gotiky zakončenou pavilony realizovala firma Adolfa Tichého z Prahy. Budova byla 

v 50. letech rekonstruována, přičemž ale přišla o svou romantizující podobu. V roce 2020 byla 

již velmi zanedbaná budova zbourána, vyjma západního pavilonu, který byl zrekonstruován. 

Pokračování tratě Saských královských drah ze Žitavy přes Varnsdorf dále do Eibau bylo do-

končeno posledním úsekem z Varnsdorfu do Seifhennersdorfu v září 1876. Na rakouském, tj. 

českém území této peážní tratě vzniklo nádraží Starý Varnsdorf, po 2. světové válce Varn-

sdorf staré nádraží, se čtyřmi kolejemi a výpravní budovou v novorenesančním slohu. Osobní 

doprava zde byla ukončena po druhé světové válce, provoz peážních vlaků byl přerušen do 

roku 1951, a to jak německých vlaků mezi Zittau a Eibau přes český Varnsdorf, tak českých 

vlaků mezi Hrádkem nad Nisou a Varnsdorfem přes německou Žitavu. V místě bývalé stanice 

Starý Varnsdorf byla dne 18. října 2013 otevřena zastávka Varnsdorf staré nádraží. Zchátralou 

výpravní budovu koupilo v roce 2022 město. O 1,2 km dále směrem ke státní hranici byla 

19. prosince 2013 otevřena zastávka Varnsdorf-pivovar Kocour, zcela financována zdejším 

pivovarem. Čekárnu z rezivějícího plechu v podobě historických beden od piva navrhla praž-

ská architektonická kancelář Domy jinak. 

https://mapy.cz/s/mezetuvosa
https://mapy.cz/s/povocuhunu
https://mapy.cz/s/cobegubaza
https://mapy.cz/s/nohefegopu
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69. Nelahozeveské tunely 

První státem stavěnou železnicí 

se v našich zemích stala 

v polovině 19. století Severní 

státní dráha (NStB) z Olomouce 

a Brna do Prahy a dále do Pod-

mokel a na hranici se Saskem. 

Jedinými tunely na trase mezi 

Prahou a Podmokly (dnešním 

Děčínem) se staly ty 

u Nelahozevsi. 

Zajímavostí ale je, že Nelaho-

zeveské tunely neměly být 

v tomto úseku jedinými. Tunel 

měl být i pod zříceninou hradu 

Liběhrad u Libčic nad Vltavou. 

Kvůli nestabilním horninám zde ale trať nakonec obchází skálu obloukem. Tunely mezi Kra-

lupy a Nelahozevsí protínají pískovcový masiv strmě se svažující do Vltavy. Jde o sérii tří 

tunelů následujících těsně za sebou. Ve směru od Prahy je prvním tunelem Nelahozeveský I, 

který je s délkou 23,3 m i nejkratším provozovaným železničním tunelem u nás (kratším je 

neprovozovaný Jáchymovský tunel s délkou 18,3 m). Následuje 41 m dlouhý Nelahozeveský 

II a nakonec nejdelší Nelahozeveský III s délkou 291,9 m. Portály tunelů nemají žádnou 

obezdívku, jsou tedy vytesány přímo do skály, vyjma severního portálu třetího tunelu, který 

má portál vyzděn v novogotickém slohu. Třetí tunel má přibližně v třetinách své délky ještě 

dvě boční přístupové štoly od Vltavy. Stavba tunelů probíhala v letech 1847-1849, provoz 

v úseku Praha - Lovosice byl zahájen 1. června 1850, až do Drážďan se jezdilo o deset měsíců 

později. Trať byla původně jednokolejná, přestože připravena na dvě koleje, k jejímu zdvou-

kolejnění docházelo postupně, přičemž v Nelahozeveských tunelech proběhlo v polovině 

20. let. V roce 1942 došlo k mírnému rozšíření tunelů, přeci jen se za téměř sto let provozu 

průjezdný průřez vlaků zvětšil. K další úpravě pak došlo v letech 1976-1985 s přípravou na 

elektrizaci tratě Praha - Děčín. Tehdy bylo dno tunelů prohloubeno o 40 cm a strop osekán do 

hloubky 15 cm. S dalším pokrokem na železnici, a to zejména v kombinované dopravě, který 

znamená i větší průjezdný průřez Z-GC a kód kombinované dopravy P/C 80/410 se Nelaho-

zeveské tunely s osovou vzdáleností kolejí 3,67 m staly úzkým hrdlem. Proto se již od počát-

ku programu modernizace tranzitních železničních koridorů v roce 1993 plánuje jejich úpra-

va, která bude spočívat ve vybudování paralelního tunelu o délce cca 470 m pro 1. kolej a 

rekonstrukci stávajících tunelů na jednokolejný provoz. 

Podél tunelů vede oblíbená Dvořákova stezka, ze které lze obdivovat mj. bizarní skalní útvary 

vzniklé zvětráváním pískovce. Předpolí severního portálu třetího tunelu se stalo místem natá-

čení úvodní scény kultovního filmu Železný dědek z roku 1948. Budova zastávky Nelaho-

zeves zámek postavená při zdvoukolejnění v roce 1925 slouží jako informační centrum. 

Z místnosti původního hradla je dnes dětský koutek s výhledem na vlaky. 

 

https://mapy.cz/s/nepovejame
https://mapy.cz/s/ludunefaba
https://mapy.cz/s/napedotoha
https://mapy.cz/s/mabafapefo
https://mapy.cz/s/mabafapefo
https://mapy.cz/s/hacazebebe
https://mapy.cz/s/jejujezuna
https://mapy.cz/s/lafavusuga
https://mapy.cz/s/lafavusuga


 Bc. Marek Binko: Železniční stavby známé i méně známé 

 

 Strana 82 (celkem 85) 

70. Nádraží v Kladně-Dubí 

Stanice Kladno-Dubí je zajíma-

vým reliktem industriální histo-

rie Kladna spojené s těžbou čer-

ného uhlí a výrobou železa. Vla-

ky zde jezdí již do roku 1855 a 

jde o první trať Buštěhradské 

dráhy (BEB), která vedla 

z Kladna do Kralup nad Vltavou. 

Je nasnadě, že železnice zde 

vznikla právě kvůli uhlí, a to 

jeho distribuci z kladenských 

dolů do Kralup na státní dráhu a 

také na lodě. BEB v roce 1853 

založili majitelé dolů, ale také 

vlastník pražsko-lánské koněspřežky, na jejíž přestavbu získala BEB koncesi. Trať do Kralup 

vycházela ze stanice Kladno, později zvané Staré Kladno, která se nacházela v dnešní Dubské 

ulici. Další stanicí, resp. tehdy ještě nákladištěm byl až Buštěhrad, dnešní zastávka Kladno-

Vrapice, vzdálená od Buštěhradu zkratkou přes les hodinu chůze. Mezilehlá stanice v Dubí 

tedy vznikla později, a to spolu s dolem František Josef, jehož hloubení započalo v roce 1867 

a těžba byla spuštěna v roce 1873. V témže roce byla postavena i výpravní budova, a to 

z hrázděného zdiva z důvodu obav před sedáním terénu poddolovaného zdejšími doly. Sou-

časně byla podle stejných plánů postavena i druhá výpravní budova ve stanici Staré Kladno. 

Propojení mezi stanicí Vejhybka, dnes Kladno, na pražsko-lánské koněspřežce a stanicí Staré 

Kladno zajišťovala od roku 1858 trať Kladensko-nučické dráhy. Koněspřežku BEB během 

60. let přestavěla a v roce 1872 postavila novou spojovací trať mezi Vejhybkou a Dubím mi-

mo Staré Kladno, na kterou byla převedena i veškerá osobní doprava. Z Dubí se tak stala od-

bočná stanice, nárůst provozu zde byl značný a v tržbách šlo, po Chomutově, o druhou nejvý-

nosnější stanici BEB. Ještě v roce 1875 BEB postavila krátkou trať z Dubí do Tuhaně, odkud 

kromě řady vleček k dolům navazovala později i místní dráha do Zvoleněvsi. Další rozšiřová-

ní kolejiště dubského nádraží na počátku 20. století zasáhlo i výpravní budovu. Ta byla roze-

brána a znovu postavena na novém místě. Změnilo se však její využití na služební účely, ne-

boť v jejím sousedství byla současně v roce 1908 postavena nová výpravní budova, také pří-

zemní hrázděná, avšak se zdobnějším provedením štítů. Jejím autorem byl inspektor BEB Jan 

Schalek. Následovalo 80 let dlouhé období, kdy doly a hutě zajišťovaly vysoké provozní vytí-

žení stanice, v období let 1925-1942 nazývané Dubí u Kladna, poté Kladno-Dubí. Od roku 

1950 se trať z Dubí do Starého Kladna stala součástí rozsáhlé vlečkové sítě SONP Poldi. 

V roce 1982 byla zrušena trať Zvoleněves - Vinařice a zbytek do Dubí byl převeden na vleč-

ku. Po roce 1990 následovalo dvacetiletí útlumu těžby uhlí na Kladensku. Zmizel příhradový 

most přes kolejiště, který z dolu František Josef, zvaného od roku 1946 Antonín Zápotocký, 

převáděl visutou lanovku pro odvoz hlušiny na haldu jižně od nádraží. Došlo k postupné re-

dukci kolejiště, v první polovině druhého desetiletí 21. století byla zbourána i původní vý-

pravní budova z roku 1873. Atypické uspořádání kolejí ale dodnes odkazuje na původní ve-

dení tratě ze Starého Kladna. 

https://mapy.cz/s/lezacaroru
https://mapy.cz/s/dufurufaro
https://mapy.cz/s/kudefajapo
https://mapy.cz/s/kudefajapo
https://mapy.cz/s/hedorufova
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