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Abstrakt 

První část této práce pojednává o historii železnic na území České republiky od koněspřežných 

drah přes počátky parních lokomotiv, 1. světovou válku a prvního využití železnic v boji, první 

krůčky elektrifikace za První republiky, zničující období 2. světové války, vrcholnou éru parních 

lokomotiv, začátky motorizace až po stavění koridorů a rušení nepotřebných tratí v dnešní době. 

Druhá část ukazuje stav železnice v dnešní době – její rozdělení a vlastníky a provozovatele tratí. 

Na konci práce je seznam českých železničních nej a jedna železniční zajímavost. 

 

 

 

 

 

Abstract 

The first part of this work deals you the history of railways in the Czech Republic from horse-

drawn Railways, through the beginnings of steam locomotives, World War I and the first use 

railways in the fight, the first steps of electrification at times of the First Republic, a devastating 

World War II, the crowning era of steam locomotives, beginnings of motorization, to building 

corridors and repealing unnecessary tracks. The second part of this work shows railways situation 

today - its severance and track owners and operators. On the end there is a list of Czech railway 

TOPs and one interesting thing of our railway. 
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ÚVOD 

Toto téma jsem si vybral, protože k železnici mám velký vztah a zajímám se o ni už od dětství. 

Zpracováním tohoto tématu jsem se i já o železnici naučil mnoho nového zejména z historie, o 

kterou se až tolik nezajímám. Ze začátku jsem se bál, že bude práce moc krátká, ale pak mě psaní 

začalo bavit a hned bylo napsaného mnohem víc, než je minimum. Zpracováním tohoto tématu 

jsem chtěl dosáhnout především alespoň trochu větší informovanosti o železnici. Práce je proložená 

velkým počtem obrázků dokumentujících vývoj. 
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1 HISTORIE 

1.1 Železnice za dob Rakouského císařství 

1.1.1 Koněspřežná dráha Linec – České Budějovice 

První železniční trať v Česku, které bylo v té době součástí Rakouského císařství, začala pro 

veřejnost fungovat v roce 1828. Jednalo se o úsek z Českých Budějovic do hraničního 

města Kerschbaum dlouhý 63 kilometrů patřící do koněspřežné dráhy z Lince do Českých 

Budějovic. Po trati se celoročně převážela sůl a dřevo, v létě pak fungovala i osobní doprava.  

Obr. 1 Mapa koněspřežky z Českých Budějovic do hraničního Kerschbaumu 
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1.1.2 Lánská koněspřežka 

Druhou „koněspřežkou“ u nás se stala Lánská koněspřežná dráha z Prahy přes Kladno a Stochov 

do Lán, kde se těžilo dřevo a bylo jej nutno ve velkém přepravovat do míst poptávky. Stavět se 

začalo v roce 1828 a ještě téhož roku byl spuštěn zkušební provoz na úseku dlouhém jeden 

kilometr. Ten však ukázal mnoho chyb na kolejnicích, pražcích i vozech. O dva roky později začal 

provoz na úseku Praha – Kladno a do konce roku byla trať postavena až do Lán. V roce 1833 byla 

trať dokončena k pile na Píně, kde výstavba skončila. Trať dosáhla délky necelých 62 km. Po trati 

se převáželo především dřevo z Křivoklátska a později i uhlí z Kladna do Prahy. Velká část této 

koněspřežné dráhy spadá do dnešní trati 120 z Prahy do Rakovníka. Obě tyto železnice měly 

rozchod 1106 mm.  

Obr. 2 Mapa Lánské Koněspřežky 
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1.1.3 Začátek parní trakce 

V období, kdy se u nás stavěly „koněspřežky“ už v Anglii a USA několik let brázdily železnice 

parní lokomotivy. Tento trend se postupně přenesl i do našich zemí, a tak se první parostrojní 

železnice u nás začala stavět na přelomu 30. a 40. let 19. století. Tato trať vedla z Vídně přes 

Břeclav, Přerov, Lipník nad Bečvou a Bohumín až do Annabergu (dnešních Polských Chałupek), 

kde byla napojena na Pruskou železniční síť. Z Břeclavi a Prostějova se odpojovaly odbočky do 

Brna a Olomouce. Celá stavba byla dokončena v září roku 1848 a již od začátku se těšila veliké 

oblibě, a proto se v roce 1872 začalo s dobudováváním druhé koleje. Celá tato trať dostala podle 

aktuálního vládce Rakouského císařství název Severní dráha císaře Ferdinanda. Tato železnice už 

měla rozchodu 1435 mm, protože lokomotivy a výhybky se dodávaly z Anglie, kde byl tento 

rozchod ustanoven parlamentem jako jednotný pro všechny budoucí železnice. Od roku 1841 

začíná železnice stavět i tehdejší Rakouské císařství a již v roce 1845 byla zprovozněna trať mezi 

Olomoucí a Prahou o délce 250 km a o čtyři roky později spojka mezi Brnem a Českou Třebovou 

dlouhá 90 km, která však vedla hornatou oblastí, a tak na ní muselo být postaveno 11 tunelů. Na 

delší dobu poslední státní tratí se stala dráha z Prahy přes Děčín dále do Saska. Stav státní pokladny 

byl vlivem zbrojení na Prusko – Rakouské války tak hrozný, že stát všechny své železniční tratě 

prodal soukromé rakouské Společnosti státní dráhy. Vydal však tzv. koncesní zákon, který stavitele 

nových železnic zvýhodňoval. 

Obr. 3 Brněnský viadukt na Severní dráze 
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1.1.4 Vznik uhelných tratí 

Po vydání koncesního zákona započaly mnohé soukromé uhelné společnosti budovat své tratě. 

První významnější stavbou byla tzv. Buštěhradská dráha dokončená v roce 1855, která vedla 

z Kladna do Kralup nad Vltavou. Společnost stavějící tuto dráhu získala roku 1863 část staré 

Lánské koněspřežky, kterou přestavěla na parostrojní provoz. Zbytek koněspřežky po Lány 

následoval o 4 roky později. Společnost zaznamenávala velký úspěch a postupně se její železniční 

síť rozrůstala až k hranicím s dnešním Německem, čímž se stala jednou z nejúspěšnějších 

dopravních firem u nás.  Dalším velmi úspěšným projektem byla stavba Ústecko-Teplické dráhy 

kolem roku 1858, která se po mnoha rozšířeních stala nejvýnosnější železnicí v Čechách. 

V průběhu 60. let pak bylo postaveno ještě mnoho menších soukromých železnic. 

1.1.5 Rozvoj kolem roku 1871 

Po zotavení z Prusko-rakouské války se začalo pracovat na mnoha projektech. Některé z nich však 

nepropojovaly místa produkce a zaručené poptávky, ale vsázely na to, že se regiony v oblasti tratě 

průmyslově oživí. Většina tratí byla stále budována soukromými dopravci. Mezi úspěšné projekty 

patří třeba síť tratí Rakouské severozápadní dráhy nebo tratě České severní dráhy. V tomto období 

bylo v Česku postaveno asi 3500 km tratí, z nichž asi 790 bylo zprovozněno v roce 1871. Po 

krachu na vídeňské burze roku 1873 se na nějakou dobu přestaly stavět nové tratě. Ty započaté se 

dokončily, ale na některých se práce ukončily a už se neobnovily. 

Obr. 4 Výstavní budova nádraží Praha – Těšnov Rakouské severozápadní dráhy 
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1.1.6 Vývoj po roce 1877 

V roce 1877 byl přijat tzv. sekvestrační zákon, umožňující převzetí dlouhodobě ztrátových 

společností do vlastnictví státu. Stát začal využívat také koncesní podmínky, pokud to umožňovaly, 

aby postupně získal i ziskové společnosti. Zestátňování železničních firem bylo prováděno ve dvou 

vlnách. První probíhala od roku 1884 až do roku 1895, kdy byla kvůli nedostatku peněz ve státní 

pokladně ukončena. V této vlně se podařilo zestátnit třeba ztrátové firmy  Dráha císaře Františka 

Josefa nebo Moravsko-slezská centrální dráha, ale i ziskovou Českou západní dráhu. V druhé vlně 

probíhající mezi roky 1906 a 1909 byly zestátněny téměř všechny velké firmy, např.  Společnost 

státní dráhy a Severní dráha císaře Ferdinanda. V tomto období také začalo budování regionálních 

tratí. Byl vydán nový zákon, který stavitelům regionálních tratí přinášel Finanční i technologické 

úlevy. Již v roce 1879 se na území Česka vybudovaly první 3 lokální tratě a to trať z Nového Sedla 

u Lokte do Lokte, z Chodova do Neydeku, a z Čáslavi do Závratce. V roce 1880 byly vydány 

koncese na 100 km vedlejších tratí a v roce 1881 dokonce na něco přes 500 km tratí. V dalších 

letech se postupně vydávaly další zákony, které regionální tratě dále zvýhodňovaly. Koncem 19. 

století byly také postaveny jediné tři úzkorozchodné železniční tratě s rozchodem 760 mm, které se 

zachovaly do dnešní doby. Na začátku 20. století se navíc začaly rodit myšlenky na motorizaci a 

elektrifikaci české železnice. Zatímco první pokus o motorizaci skončil neúspěchem, již v roce 

1903 byla zprovozněna první česká netramvajová elektrická trať z Bechyně do Tábora a brzy po ní 

následovaly další.   

Obr. 4 Původní elektrický vůz řady EM 400 v čele nostalgického 

vlaku 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

11 

1.1.7 Železnice v období 1. světové války 

Během 1. světové války se železnice postupně začala sloužit hlavně armádě, a tak se výrazně 

omezila především osobní doprava. K tomuto účelu byla železniční síť připravována již před 

válkou. Očekávalo se, že bude výkonným a spolehlivým pomocníkem  vojenské mašinérie. Toto 

očekávání však nebylo splněno. Na konci války se železnice nacházela ve stavu úplného rozvratu. 

Tento problém nezachránilo ani převedení pod vojenskou správu.  

1.2 Železnice za První republiky 

Po vzniku Československa převzal hlavní úlohu v oblasti železnic stát. V roce 1918 vznikly 

Československé státní dráhy a o rok později ministerstvo železnic. Mezi roky 1920 a 1925 byly 

zestátněny další tratě a v soukromém vlastnictví zbyly jen Košicko-bohumínská a Ostravsko-

frýdlantská, které však jen vlastnili trať, ale dopravu na ní neprovozovali a 57 soukromých 

regionálních tratí, na kterých zajišťoval dopravu stát (pronajímal si je). Nové tratě byly budovány 

především na Slovensku a také tratě spojující Slovensko s Českem. Také se začalo se 

zdvojkolejňováním některých tratí, kde už jedna kolej nedostačovala, třeba v úseku Praha – Zdice. 

Na začátku 30. let však naši železniční síť postihlo i rušení některých málo využívaných tratí. 

Československé státní dráhy zdědily po Rakousko-Uhersku velmi nejednotný a nedostatečný 

vozový park Parních lokomotiv, a tak byly nuceny k rekonstrukci a modernizaci zastaralých strojů 

a také k nákupu nových lokomotiv. Nejvýznamnějšími lokomotivními řadami se staly rychlíkové 

lokomotivy řad 387 (Mikádo) a 486 (zelený Anton) a mohutné nákladní lokomotivy řady 534 

(Kremák). Všechny tyto lokomotivy byly vyrobeny v českých strojírnách, které měly mnohaletou 

zkušenost, a tak patřily mezi špičku v oboru. Situace na českých kolejích však začínala být 

neúnosná, protože po našich tratích jezdily smíšené vlaky (spojený nákladní a osobní vlak), které 

však měly extrémně vysoké jízdní časy a až několikahodinová zpoždění, ale samotné osobní vlaky 

se nevypravovaly z důvodu jejich nevytíženosti. Proto byla po prvním neúspěchu obnovena 

myšlenka motorizace. První motorové vozy začaly jezdit na trati Zaječí – Hodonín v roce 1925. 

Tyto vozy však vycházely z konstrukce silničních autobusů, a tak měly stanoviště pro 

strojvedoucího pouze na jedné straně. Brzy se však začaly vyrábět motorové vozy s originální 

konstrukcí, a tak se postupně dostaly na většinu regionálních tratí a později se pomalu začaly 

prosazovat i na hlavních tratích. Příkladem mohou být třeba motorové vozy řady M 290 na spoji 

z Prahy do Bratislavy označované jako Slovenská strela.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1icko-bohum%C3%ADnsk%C3%A1_dr%C3%A1ha
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1.3 Železnice v Protektorátu Čechy a Morava 

Již během 30. let 20. století začala železnice opět plnit vojenské účely, když asistovala při 

přepravě materiálu na stavbu pohraničního opevnění a po vyhlášení mobilizace také k přepravě 

vojáků na jejich pozice. Po Mnichovské dohodě podepsané 29. září 1938 musela prakticky během 

jediného dne odvézt vojáky i antinacistické obyvatelstvo Sudet do vnitrostátních oblastí. Navíc se 

zaměstnanci železnic snažili odvézt ze Sudet co nejvíce své techniky a také bylo přistoupeno k 

ničení železniční infrastruktury v zabírané oblasti. Příslušná část vozového parku se však po 

přerozdělení vrátila do Sudet. Hranice protektorátu navíc protínala mnoho vnitrostátně důležitých 

tratí. Po odtržení Slovenska v roce 1939 vznikly u nás z Československých státních drah 

Českomoravské dráhy (ČMD). Železnice byla důležitým strategickým prostředkem pro přesouvání 

vojsk a především pro jejich zásobování, takže na ni Německo nasadilo mnoho dohlížitelů, kteří 

pomáhali nacistické správě drah udržovat železnici pod kontrolou. Během 2. světové války byl 

zastaven provoz motorových vozů, protože benzínu a nafty byl veliký nedostatek. Železnice se také 

hojně využívala k transportu Židů, Romů a jiných Hitlerovi nepohodlných lidí do koncentračních 

táborů. Po celou dobu války se železnice stávala terčem spojeneckého bombardování, náletů na 

vlaky letadly přezdívanými kotláři i sabotážních partyzánských útoků. Po českých kolejích se také 

pohybovalo několik obrněných vlaků. Na konci války byla ještě během květnového povstání 

poničena většina Pražských nádraží, která se stala centry ozbrojeného odporu.  

Obr. 5 Motorový vůz řady M 290 na spoji Slovenská strela 
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1.4 Železnice za éry komunistů 

Hned po konci války se staly z protektorátních Českomoravských drah opět Československé státní 

dráhy. Bylo však zničeno nebo vážně poškozeno přes 3500 km tratí a i vozový a lokomotivní park 

byl během války z velké části zničen. Prvotním cílem se tedy stala oprava zničených tratí a 

postupné dodávání nových lokomotiv. Všechny tratě se do konce roku 1945 podařilo alespoň 

provizorně opravit, ale továrny na výrobu lokomotiv byly vybombardovány. I tak však byla do 

Vánoc dodána Československým státním drahám první nová lokomotiva řady 534. Ke konci roku 

1945 začala také nová vlna elektrifikace našich tratí. První poválečné elektrifikované úseky však 

Obr. 6 Mapa železniční sítě za Protektorátu Čechy a Morava 

Obr. 7 Židovský transport za 2. světové války 
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byly vybudovány až v roce 1955. Pro tyto nové elektrifikované tratě bylo dodáno 100 nových 

elektrických lokomotiv řady 140, které se staly velkým úspěchem Československého průmyslu. 

V roce 1953 byla vyrobena první motorová lokomotiva. Vyrobilo se však pouze několik prototypů, 

které se používaly především pro lehký staniční posun. První sériově vyráběnou dieselovou 

lokomotivou byla lokomotiva řady T 436 (Hektor). V dalších letech následovalo mnoho dalších 

lokomotiv, ale mnohé z nich se vůbec nedočkaly sériové výroby. Komunistický režim se v oblasti 

železnice projevoval pouze červenými hvězdami na všech lokomotivách. Dalším projevem byl 

vývoz a dovoz lokomotiv ze Sovětského bloku. Dovážely se především lokomotivy nejvyšší 

výkonnostní třídy, se kterou měl náš průmysl problémy. Nejznámější dováženou lokomotivní řadou 

se stala řada T 679 (Sergej). Pro nákladní a osobní vlaky, ale i rychlíky byly vyvinuté motorové 

lokomotivy řad T 478.1 (Berta) a T 478.3 (Brejlovec), které se v pravidelném provozu objevují 

dodnes. Také se obnovil vývoj nových motorových vozů. Na regionálních tratích postupně začaly 

dominovat motorové vozy řady M 131.1, kterých bylo vyrobeno přes 500 kusů. Na osobních i 

rychlíkových spojích na hlavních tratích se začaly objevovat motorové vozy řad M 262, M 286 a M 

296. Poslední jmenovaný jezdil i na legendárním expresu Vindobona. I přes vysoké úsilí o 

motorizaci a elektrizaci železnice se období po 2. světové válce stalo vrcholnou érou parního 

provozu. Vyrobeno bylo mnoho nových typů lokomotiv. Pro těžké osobní vlaky a rychlíky byly 

vyrobeny lokomotivy řad 498 (Albatros), 475.1 (Šlechtična) a 477 (Papoušek) a pro nákladní vlaky 

byla vyrobena například řada 556 (Štokr), která později v roce 1980 ukončila parní provoz v české 

republice. Parní lokomotivy se pak ještě rok ojediněle udržovaly v provozu. Až do období těsně 

před koncem vlády komunistů, se v České používalo značení železničních vymyšlené Vojtěchem 

Kryšpínem (odtud název Kryšpínovo), které poskytovalo o lokomotivě mnoho technických údajů. 

Ze starého označení T 435.0108 šlo vyčíst, že jde o motorovou lokomotivu (T), která má 4 hnací 

dvojkolí (4), dosahuje maximální rychlosti 60 km/h ((3+3)*10 – k druhému číslu se přičtou 3 a to 

celé se vynásobí 10) a má hmotnost asi 15 t (5+10 – k třetímu číslu připočteme 10) na jedno 

dvojkolí. První číslo za tečkou uvádí konstrukční skupinu (0), zbylá čísla určují pořadí lokomotiv 

stejné řady a konstrukční skupiny tak, jak byly za sebou vyrobeny (108). Z nového značení stejné 

lokomotivy (720.108) vyčteme pouze to, že se jedná o motorovou lokomotivu (7) konstrukční 

skupiny 20, která byla vyrobena jako 108. v pořadí. K novému značení se přistoupilo především 

z důvodu větších maximálních rychlostí nových lokomotiv (starý systém umožňoval maximální 

rychlost do 120 km/h). Proces přeznačování byl velmi zdlouhavý a trval několik let.  
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1.5 Železnice po Sametové revoluci 

Po roce 1989 začalo docházet k útlumu nákladní železniční, a také začal být vyvíjen tlak na rušení 

dotování málo ziskových tratí nebo jejich prodání soukromníkům. Po rozdělení Československa a 

po rozdělení Československých státních drah na Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a České 

(ČD) dráhy vyčlenila Vláda České republiky celkem 128 regionálních tratí k privatizaci. Zájem 

však nebyl tak velký, jak se předpokládalo. Začaly se také objevovat plány na vznik příměstských 

linkových systémů v okolích velkých měst. Zároveň se také začalo s plánováním výstavby 

tranzitních koridorů, které se budují dodnes. 

Obr. 9 Motorová lokomotiva řady T 679 v čele nákladního uhelného vlaku 

Obr. 8 Motorový vůz řady M 296 v čele legendárního expresu Vindobona 
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1.6 Elektrifikace 

V České republice jsou používány čtyři napájecí soustavy, a to stejnosměrná 3 kV a střídavá 25 kV, 

50 Hz ojediněle ještě i stejnosměrná 1,5 kV a střídavá 15 kV, 16,7 Hz. Ve třetí jmenované byla 

v roce 1903 vystavěna naše první elektrifikovaná trať mezi Táborem a Bechyní. Hned za 8 let byla 

zprovozněna další elektrifikovaná trať vedoucí z Lipna do Rybníku. Před 1. světovou válkou byl 

ještě zbudován krátký elektrifikovaný příhraniční úsek do Meziměstí a systém úzkorozchodných 

tratí na Ostravsku, který byl něčím mezi tramvají a vlakem. Po válce elektrifikace pokračovala 

například v Pražském železničním uzlu, který byl napájen stejnou soustavou, jako trať do Bechyně.  

Po 2. světové válce vydala vláda nařízení na zelektrizování 1000 km tratí, a proto bylo rozhodnuto 

o elektrifikaci trati z Prahy do Čierne nad Tisou. Pro tento projekt byla zvolena stejnosměrná 

soustava 3 kV. V souvislosti s tímto projektem se v Pražském železničním uzlu změnila soustava 

také na 3 kV. V roce 1963 byla zahájena elektrifikace ve střídavé soustavě 25 kV 50 Hz. Důvodem 

zahájení výstavby jiné soustavy byly spory o to, která je výhodnější. První střet těchto dvou trakcí 

byl v Kutné Hoře, kde se zřídila styková stanice a všechny vlaky musely přepřahat lokomotivy. 

Změna přišla až v 70. letech, kdy byly dodány první vícesystémové lokomotivy, které mohly 

fungovat v obou soustavách. Postupně byly elektrifikovány další a další tratě, až se dosáhlo 

dnešních necelých 3000 km elektrifikovaných tratí. Z tohoto počtu je 58% elektrifikováno 

v stejnosměrné soustavě 3 kV a téměř celý zbytek je ve střídavé soustavě 25 kV, 50 Hz. Bechyňská 

trať stále zůstala ve své soustavě 1,5 kV stejnosměrného proudu a trať Znojmo – Šarov – Retz, 

která byla elektrifikována teprve v roce 2008 – 2009 a to v soustavě 15 kV, 16,7 Hz střídavého 

proudu, protože navazuje na stejnou rakouskou proudovou soustavu.  

Obr. 10 Elektrická lokomotiva řady E 422 v čele osobního vlaku na trati 

Lipno – Rybník za 2. světové války 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

17 

2 Současnost 

2.1 Dnešní železniční síť 

Tab. 1 Souhrn České železniční sítě 

Celková délka železniční sítě 9619 km 

Normální rozchod (1435 mm) 9520 km 

Úzký rozchod (760 mm) 99 km 

Jednokolejné úseky 7744 km 

Dvoukolejné úseky 1830 km 

Více kolejné úseky (nezahrnuje nádraží) 38 km 

Elektrifikováno stejnosměrnou soustavou 3 kV 1706 km 

Elektrifikováno stejnosměrnou soustavou 1,5 kV 24 km 

Elektrifikováno střídavou soustavou 25 kV, 50 Hz 1267 km 

Elektrifikováno střídavou soustavou 15 kV, 16,7 Hz 1 km 

Ozubnicové úseky 4 km 

Železniční tratě celkem 226 

Železniční stanice 2832 
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2.1.1 Celostátní tratě  

Za celostátní (hlavní) dráhu považujeme tu, kterou definuje zákon o drahách jako trať, která slouží 

mezinárodní a celostátní veřejné železniční dopravě a byla do této kategorie zařazena Drážním 

úřadem.  

2.1.1.1 Tranzitní koridory 

Tranzitní koridory jsou hlavní železniční tratě určené především pro dálkovou osobní i nákladní 

dopravu. Tyto koridory musí splňovat určité parametry jako například: maximální rychlost 160 

km/h, moderní elektronické traťové zabezpečovací zařízení s automatickým blokem a také 

dvoukolejnost a elektrifikace této trati. V České republice jsou čtyři tranzitní koridory a jeden další 

se plánuje.  

První tranzitní koridor vede z Děčína státní hranice přes Prahu Holešovice, Pardubice, Brno hlavní 

nádraží do Břeclavi státní hranice. Začal se stavět v roce 1993 a stavebně dokončen byl v roce 

2004. Od té doby se však ještě provádí mnohé stavební úpravy stanic a železničních uzlů, ve 

kterých je zatím maximální rychlost velmi snížena.  

Druhý tranzitní koridor svou trasou téměř kopíruje Severní dráhu císaře Ferdinanta. Táhne se tedy 

z Petrovic u Karviné státní hranice přes Ostravu hlavní nádraží, Přerov až do Břeclavi státní 

hranice. Jeho součástí je i odbočka z Přerova přes Olomouc hlavní nádraží do České Třebové, kde 

Obr. 11 Mapa současné železniční sítě 1 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Petrovice_u_Karvin%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava_hlavn%C3%AD_n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99erov
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se napojuje na 1. tranzitní koridor. Tento se staví od roku 1997 a stavebně ukončen byl v roce 

2004. Výrazné snížení rychlosti na tomto koridoru je pouze v pěti stanicích, jejichž rekonstrukce se 

již provádí nebo je do budoucna plánována. 

Třetí tranzitní koridor spojuje stanici Mosty u Jablunkova státní hranice přes Ostravu hlavní 

nádraží, Přerov, Prahu a Plzeň se stanicí Cheb státní hranice. Dostavba tohoto koridoru je 

plánovaná na rok 2016. 

Čtvrtý tranzitní koridor vede z Děčína státní hranice přes Prahu a České Budějovice do horního 

Dvořiště státní hranice. Stavba tohoto koridoru se rozběhla v roce 2005 a do dnešní doby nebyla 

dokončena. 

Pátý koridor by měl vést z Prahy do Liberce. Jeho výstavba se však plánuje až po dokončení všech 

tranzitních koridorů.  

Obr. 12 Tranzitní koridor 1 
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2.1.2 Regionální tratě 

Regionální tratě jsou především tratě nezapojené do celostátní dopravy. Zpravidla proto podléhají 

méně přísným technickým požadavkům. V dnešní době je na nich většinou provozována nákladní i 

osobní doprava, ale na osobní většinou musí kraje doplácet. Bohužel však dochází k rušení málo 

využívaných tratí. 

2.1.2.1 Úzkorozchodné tratě 

Za úzkorozchodnou trať se považují ty, které mají rozchod kolejí menší než 1435 mm. Tyto 

rozchody byly využívány především v dolech, ale zřídka i na regionálních tratích. 

Nejpoužívanějšími úzkými rozchody v České republice jsou 760 mm, který se na třech 

regionálních tratích používá dodnes a rozchod 600 mm používaný byl téměř výhradně pro důlní 

drážky, které se v České republice neřadí mezi železniční tratě. 

2.1.2.1.1 Jindřichohradecké místní dráhy 

Tato společnost vlastní dvě úzkorozchodné tratě v jižních Čechách, na kterých také provozuje 

pravidelnou osobní i nákladní dopravu a v letní sezóně také speciální parní vlaky. První trať vede 

z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a měří 33 km a druhá z Jindřichova Hradce do Obrataně 

dlouhá 46 km. Pravidelné vlaky se skládají se z jednoho nebo dvou osobních vozů řady Balmu a ve 

vlacích do Nové Bystřice i jednoho nákladního vozu na kola, tažených dieselovou lokomotivou 

řady 705.9.  

Obr. 13 Zvláštní parní vlak vedený lokomotivou řady U 37 
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2.1.2.1.2 Obrataňská úzkokolejka 

Úzkorozchodná dráha mezi Třemešnou ve Slezsku a Osoblahou o délce 20 km je poslední 

úzkorozchodnou tratí, na které provozují dopravu České dráhy. Pravidelně zde jezdí 6 párů souprav 

složených z lokomotivy řady 705.9 a jednoho vozu řady Btu. Společnost Slezské zemské dráhy na 

této trati v letní sezóně provozuje historické vlaky.  

2.2 Provozovatelé a dopravci na Českých železničních tratích 

2.2.1 Správa železniční dopravní cesty 

SŽDC je státní organizace, která vlastní většinu železničních tratí v České republice a zajišťuje 

jejich provozuschopnost, modernizaci a rozvoj. Také má na starosti přidělování kapacity dopravní 

cesty (povolení využívat trať) na tratích ve vlastnictví státu dopravcům, kteří si o ni zažádají a splní 

stanovené podmínky. SŽDC je z velké části závislá na dotacích ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury, státního rozpočtu a dalších. V roce 2012 SŽDC zvýšila poplatky za používání tratí 

na hlavních trasách z 5 Kč na 7 Kč za ujetý kilometr a u regionálních tratí z 5 Kč na 43,60 Kč za 

ujetý kilometr. Toto zvýšení by u regionálních tratí mohlo vést k zrušení turistických vlaků, 

prázdninových spojů nebo občasných výletních jízd. Nově také zavedla tzv. ekologický koeficient, 

který znevýhodňuje dieselovou trakci na elektrifikovaných tratích.  

Obr. 14 Zvláštní parní vlak vedený lokomotivou U 57 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_fond_dopravn%C3%AD_infrastruktury
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_fond_dopravn%C3%AD_infrastruktury
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2.2.2 České dráhy a ČD Cargo 

České dráhy jsou dominantním dopravcem na české železnici provozujícím osobní i nákladní 

dopravu na více jak 200 českých hlavních i regionálních tratích. Společnost vznikla v roce 1993 

rozdělením Československých státních drah. V roce 2007 byla založena dceřiná společnost ČD 

Cargo, která převzala veškerou nákladní dopravu. Dohromady mají tyto společnosti přes 1000 

lokomotiv, 4000 osobních vozů, 32000 nákladních vozů a zaměstnávají přes 43000 zaměstnanců.  

 

Obr. 15 Souprava vyměňující pražce 

Obr. 16 Elektrická jednotka řady 471 
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2.2.3 RegioJet 

Tato dceřiná společnost společnosti Student Agency byla založena v roce 2009. V roce 2010 začala 

společnost provádět příležitostnou osobní dopravu. První pravidelnou linku spustila v září roku 

2011 a to na trati z Prahy do Havířova. RegioJet vlastní 9 elektrických lokomotiv řady 163, 1 

dieselovou lokomotivu řady 721 a asi 40 osobních rychlíkových vozů řad Ampz, ABmz a Bmz.  

2.2.4 Svazek obcí údolí Desné 

Svazek obcí údolí Desné vznikl po povodni v roce 1997, kdy převzal poničenou trať číslo 293. 

Celou trať i vozidla vlastní Svazek obcí údolí Desné, od kterého si firma SART - stavby a 

rekonstrukce pronajímá celou trať. Veolia Transport Morava má s firmou SART - stavby a 

rekonstrukce uzavřenou smlouvu na provoz drážní dopravy, na který si pronajímá 4 motorové vozy 

řady 810, 3 osobní vozy řady Btax a jednu motorovou jednotku řady 814.5 od Svazku obcí údolí 

Desné.  

2.2.5 VIAMONT 

Společnost Viamont si pronajímá pět tratí, na nichž provozuje osobní dopravu. První tratí byla 

v roce 1997 trať číslo 045 z Trutnova do Svobody nad Úpou, o rok později to byla trať číslo 145 ze 

Sokolova do Kraslic. Roku 2000 pak společnost po 55 letech obnovila provoz na mezinárodní trati 

Kraslice – Klingenthal a v roce 2008 začala provozovat osobní dopravu na trati číslo 043 

z Trutnova hl. n. do Královce st. h.. Od roku 2010 také provozuje dopravu na trati číslo 313 z 

Milotic nad Opavou do Vrbna pod Pradědem, kterou převzala od společnosti OKD, Doprava. 

Společnost podniká také v oblasti nákladní dopravy. Přepravovala především štěrk, cement, obilí, 

řepu, dřevo a naftu. V roce 2007 byla založena společnost VIAMONT Cargo, kterou však hned o 

rok později prodali společnosti OKD, Doprava.  

Obr. 17 Souprava společnosti RegioJet v čele s lokomotivou řady 163 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Svazek_obc%C3%AD_%C3%BAdol%C3%AD_Desn%C3%A9
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2.2.6 Advanced World Transport  

Tato dceřiná společnost společnosti OKD je druhou největší železniční dopravní společností 

v České republice. Provozuje pouze nákladní dopravu po České republice, ale i do sousedních 

zemí. Základem vnitrostátní dopravy této společnosti je doprava uhlí v oblasti Ostravska z dolů 

OKD k odběratelům, k čemuž využívá nejen síť Správy železniční dopravní cesty, ale i vlastní síť 

vleček především na Ostravsku. Pro dopravu jsou využívány především dieselové lokomotivy řad 

740 a 770, ale také elektrické lokomotivy řad 181 a 130. Společnost také vlastní rozsáhlý vozový 

park nákladních vozů.  

2.2.7 KŽC Doprava 

Společnost Klub železničních cestovatelů byla založena v roce 2006. V roce 2008 převzala trať 

číslo 901 z České Kamenice do Kamenického Šenova. Tuto trať společnost ještě v témže roce 

koupila od SŽDC a zajišťuje na ní víkendové historické vlaky. Provozuje také mnoho 

nostalgických vlaků po celé České republice.  

 

Obr. 18 Motorový vůz řady 810 v Trutnově - Poříčí 
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2.3 Nej Českého železničního světa 

Tab. 2 Seznam železničních nej v České republice  

Březenský tunel 124 Nejdelší tunel (1758 m) 

Znojemský most 248 Nejvyšší most (53 m) 

Tanvald – Harrachov 036 Nejvyšší stoupání trati (58‰) 

Strakonice – Volary 198 Nejvýše položená trať (995 m n. m.) 

Kubova Huť 198 Nejvyšší položená železniční stanice (995 m n. m.) 

Liptaň – Třemešná ve Slezsku 298 Nejmenší poloměr oblouku (75 m) 

2.4 Zajímavosti 

2.4.1.1 ŽZO Cerhenice 

Železniční zkušební okruh u Cerhenic je uzavřená železniční trať vlastněná Výzkumným ústavem 

železničním úředně vedená jako vlečka, na které probíhají zkoušky železničních vozidel před 

nasazením do pravidelného provozu. Tento areál je tvořen dvěma elektrifikovanými okruhy. Jeden 

okruh je dlouhý 13 km s maximální rychlostí 210 km/h pro běžná železniční vozidla a 230 km/h 

pro soupravy s naklápěcími skříněmi. Druhý okruh má délku necelé 4 km s maximální rychlostí 90 

km/h. Oba okruhy mohou být napájeny nejpoužívanějšími napájecími soustavami. Areál hojně 

využívají výrobci z mnohých evropských států. Testovat se zde dají například jízdní vlastnosti nebo 

reakce vozidel na výpadek proudu. 
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Závěr 

Při vybírání tématu jsem si myslel, že toto téma dobře znám, a tak budu mít práci za chvíli 

hotovou. Jenže opak se ukázal být pravdou. Psaní šlo zpočátku jen pomalu, ale postupně mě to 

začínalo bavit, a tak to šlo čím dál tím rychleji. Doufám, že se Vám práce líbila a nalezli jste v ní 

alespoň nějaké nové nebo zajímavé informace o České železnici. Snažil jsem se psát srozumitelně, 

ale v této oblasti to pořádně nejde, protože vše zde má svůj odborný název. Každopádně doufám, 

že mou práci oceníte a nebude Vám připadat jenom jako zbytečné plýtvání papírem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  
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