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1. ÚVOD 
  

    Úzkorozchodné dráhy se v minulosti vyskytovaly na území celé naší zem� v docela 

velkém po�tu. Ješt� p�ed p�l stoletím se zde po t�chto drahách prohán�ly úzkorozchodné 

vlakové soupravy, které pat�ily mimo ve�ejné dopravy do pestré škály nejen pr�myslových 

ale i hospodá�ských odv�tví. Ty �asy, kdy jsme se mohli setkat s tímto netradi�ním typem 

dopravy,  jsou však dnes už bohužel za námi. Jak se ve druhé polovin� 20. století myšlení 

lidí stále soust�e�ovalo na to, jak dosáhnout co nejv�tšího pohodlí a blahobytu 

s vynaložením co nejmenšího úsilí za�aly stále více vadit také „úzkokolejky“.  

    S rostoucími lety 20. století se stále zvyšoval technický a civiliza�ní pokrok, rozvinula 

se p�edevším automobilová doprava, která byla jedním z hlavních faktor� nerentability a 

uzavírání úzkorozchodných železnic. Palivo do automobil� bylo v té dob� levné a provoz 

trat� typu úzkého rozchodu nebyl zrovna nijak jednoduchý. Kdo by se staral o výhybky, 

p�ekládal po�ád koleje z jednoho místa na druhé, dodržoval bezpe�nostní p�edpisy p�i 

posunování a p�ikládal uhlí do lokomotivy?  Automobil projede všude, po udusané hlín�, 

blátem, nafta nebo benzín te�e bez d�iny, šofér je svým pánem a nemusí se ohlížet jestli je 

tra� volná. Nejd�íve proto zmizely malé parní lokomotivy a po nich p�išly na �adu úzké 

koleje v�bec.  

    Celá 60. a 70. léta 20. století se úzkokolejky zavíraly, lokomotivy šrotovaly a z kdysi 

pestré a bohaté historie typu železni�ního provozu dnes zbylo jen velice málo. Nicmén�

stále nalezneme jak v �esku tak i na Slovensku úzkorozchodné trat�, které stále slouží jak 

výrobním ú�el�m, ve�ejné doprav� tak i prázdninovým cíl�m nejen široké ve�ejnosti, ale i 

milovník�m t�chto krásných souprav. 
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2. HISTORIE A ROZVOJ ŽELEZNI�NÍ DOPRAVY 

    Zrod železnice lze p�isuzovat Anglii, která byla v dob� p�ed cca 200 lety industriáln�  a 

ekonomicky nejvysp�lejší zemí tehdejší Evropy, zrodila se zde první kon�sp�ežní a pozd�ji 

parní železnice. Železnice kralovala infrastruktu�e  p�ed ostatními typy dopravy celé 

devatenácté století, až ve století dvacátém ustoupila prudkému rozvoji silni�ní dopravy.  Za 

první druh železnice m�žeme samoz�ejm� chápat kon�sp�ežné dráhy, nicmén� rozhodující 

vývoj na veškerou kolejovou dopravu m�l vynález parního stroje. 

2.1  Kon�sp�ežné železnice  

    Kon�sp�ežná dráha, neboli „kon�sp�ežka“ byla  p�edch�dcem dnešních železnic a 

elektrických tramvají. Jednalo se o vozy tažené po lehkém železni�ním svršku ko�ským 

potahem. Jejich rozmach nastal v 19. 

století, kdy byly budovány po celém sv�t�. 

Ze za�átku se tento systém železnic 

používal jen pro p�epravu rud a 

pr�myslových surovin. Jedna z prvních 

kon�sp�ežných železnic s ryze 

pr�myslovým charakterem byla v roce 

1801 vybudována v Anglii mezi 

Croydonem a Wandsworthem. Délka  této 

trat� byla 25 km.  

    První kon�sp�ežná železnice sloužící k civilní p�eprav� byla postavena  roku 1821 mezi 

anglickými m�sty Stocktonem a Darlingtonem v Anglii a stala se tak p�edlohou pro 

vytvo�ení kon�sp�ežné dráhy v Rakousko-uherské �íši mezi �eskými Bud�jovicemi a 

Lincem, kterou rozpracoval František Josef Gerstner v roce 1820.  Projekt nakonec 

realizoval jeho syn František Antonín Gerstner, profesor na Víde�ské univerzit�. P�eprava 

mezi �eskými Bud�jovicemi a Lincem byla zahájena 1. 8. 1832 na 131 km dlouhé trati o 

rozchodu 1106 mm. Tuto železnici lze tedy chápat  jako první úzkorozchodnou dráhu 

v �eských zemích. [20]

    Éra kon�sp�ežných drah ale trvala jen krátce a ješt� v první polovin� 19. století byly 

vytla�eny parostrojní železnicí. V m�stské doprav� se kon�sp�ežné tramvaje uplatnily v 

Obr. �. 1: Kon�sp�ežná železnice z �eských 
Bud�jovic do Lince (internet-1) 
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druhé polovin� 19. století, dokud nebyly nahrazeny na p�elomu století tramvajemi 

elektrickými.  

2.2  Parostrojní železnice 

    Na tento typ železnic m�l rozhodující vliv vynález parního 

stroje a jeho zdokonalení Jamesem Wattem. Ovšem za otce parní 

lokomotivy lze považovat konstruktéra George Stephensona, 

který se sestrojením tohoto stroje na parní pohon zabýval od roku 

1814. Jeho lokomotivy byly uvedeny do provozu na 

parostrojních drahách mezi m�sty Stockton a Darlington v roce 

1825 a mezi Manchesterem a Liverpoolem v roce 1830, na této 

dráze zahájila provoz slavná lokomotiva „Raketa“. [11]    

    Parostrojní železnice tak udávaly tempo r�stu novým 

železni�ním drahám v celé Evrop�. Málokdo ví, že ve 40. letech 

19. století se v Evrop� používaly rozchody kolejiva dvojího typu, 

jednalo se o rozchod dle Stephensona, který byl široký 1435 mm a rozchod dle Brunella, 

který m�l dokonce 2130 mm. Oba rozchody byly v tehdejší Evrop� chápány a �azeny jako 

b�žné. Zm�na nastala v roce 1846, kdy byla rozhodnuta válka o rozchody mezi dv�ma 

výše jmenovanými pány . Jako vít�z vyšel 

z tohoto duelu Stephenson, takže od té 

doby je chápán jeho rozchod (1435 mm) 

jako b�žný. Další budování železnic se 

tedy ubíralo vesm�s po tomto 

„normálním“ rozchodu, který se konec 

konc� ukázal jako vhodný pro v�tšinu tratí 

v rovinatých, �i mírn� zvln�ných 

krajinách. [1]

    P�es území dnešní �eské republiky bylo 

v 19. století budováno hned n�kolik 

d�ležitých tratí. Z toho jist� nejvýznamn�jší byla Severní dráha císa�e Ferdinanda a 

pozd�jší Košicko-bohumínská dráha. Ob� tyto významné dráhy jsou podrobn�ji zachyceny 

v následujících podkapitolách.  

Obr. �.  2: George 
Stephenson – otec 
parní lokomotivy 

(internet-2) 

Obr. �.  3: Jedna z prvních parních 
lokomotiv tzv. „Raketa“ sestrojená 
britským konstruktérem  Georgem 

Stephensonem (internet-3) 
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2.2.1 Severní dráha císa�e Ferdinanda 

    Mezi nejvýznamn�jší ryze parostrojní dráhy vedoucí p�es území dnešní �eské republiky 

pat�ila tzv. Severní dráha císa�e Ferdinanda (KFNB - Kaiser Ferdinand Nordbahn). Jednalo 

se o drážní cestu vedoucí z Vídn� p�es, B�eclav, P�erov, Hranice a Ostravu až do 

Bohumína. Dráha existuje samoz�ejm� dodnes, jen zm�nila sv�j název z p�vodní KFNB na 

tra� �. 330 v úseku z B�eclavi do P�erova a na �. 270 z P�erova do Bohumína. [16]           

    S výstavbou této trat� se zapo�alo 1. 3. 1836 na základ� projekt� profesora Franze 

Riepla, který navrhoval propojení Vídn� s ostravskými uhelnými a hali�skými solnými 

doly. Pro tuto stavbu tak vznikla 

akciová spole�nost – KFNB 

„Kaiser Ferdinand Nordbahn“. 

Stavba se naplno rozb�hla v roce 

1837 a postupovalo se sm�rem 

od Vídn� na sever. Zapo�alo se 

s výstavbou prvního úseku hlavní 

trat� z Vídn� do B�eclavi, kam 

první vlak dorazil 6. �ervna 

1839.  

    Z B�eclavi zapo�ala výstavba 

odbo�né trati do Brna, kam první vlak dorazil ješt� v roce 1939 a rovn�ž pokra�ovala 

výstavba druhého úseku hlavní trat� do P�erova, která byla zprovozn�na 1. 9. 1841. 

[internet-4]           

    Z P�erova dostala p�ednost odbo�ná dráha do Olomouce  p�ed 

hlavní trati do Lipníka. Tato odbo�ná  tra� byla dlouhá 22 km a 

zprovozn�na byla dne 17. 10. 1841. Hlavní tra� do Lipníka 

dorazila 15. 8. 1842, kde se však vlivem hospodá�ské krize 

zastavila. 

    Stavba trati dál za Lipník byla zahájena až v kv�tnu 1844, ale 

hlavní �ást prací byla provád�na až od roku 1845. V tomto úseku 

byl také postaven tunel: v d�sledku nesoudržné zeminy v zá�ezu budovaném v obci Slaví�

bylo rozhodnuto o nahrazení zá�ezu tunelem. Pozd�ji se za�alo tradovat, že tunel byl 

postaven na žádost císa�e, který si nedovedl p�edstavit aniž by železni�ní tra� jeho jména 

Obr. �.  5: Portrét 
císa�e Ferdinanda I 

(internet-5)

Obr.  �. 4: Sí� tratí bývalé Severní dráhy císa�e 
Ferdinanda na pohlednici vydané roku 1905. 

(internet-4) 
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neobsahovala jediný tunel.. Jedná se však pouze o legendu. V sou�asnosti již je tra� vedena 

jinudy, nebo� 29. kv�tna 1895 byl tunel opušt�n. 

    Celý úsek z Lipníka do Bohumína byl dokon�en v roce 1847. První slavnostní vlak tak 

do Bohumína dorazil 1. kv�tna 1847. Dokon�ení tohoto úseku m�lo zpo�átku význam 

p�edevším pro samotnou KFNB, nebo� jí umožnil p�ístup k uhlí z dol� na Ostravsku.

    Po dosažení Bohumína m�la velký význam krátká spojovací tra� z Bohumína do 

pruského Annabergu (dnes Chałupki), �ímž vzniklo první železni�ní spojení Víde�-Berlín. 

Tra� byla zprovozn�na 1. zá�í 1848 a došlo tím k napojení na pruskou železni�ní sí�. 

Napojení Krakova na KFNB bylo nakonec dosaženo použitím Krakovsko-hornoslezské 

dráhy (vedoucí p�es pruské území), takže KFNB sta�ilo pouze postavit tra� z Bohumína do 

nejbližší stanice této dráhy, tj. do Osv�timi. Po výstavb� tohoto úseku pak byl 1. b�ezna 

1856 zahájen provoz na celé hlavní trati KFNB Víde� - Krakov. [19]

   V roce 1855 pak byly na KFNB napojena m�sta Opava a polské Bielsko. V následujících 

desetiletích pak probíhala výstavba dalších tratí v okolí hlavní spojnice Víde� - Krakov, 

n�které trat� pak KFNB koupila od jiných spole�ností. [6]

    KFNB také stav�la vle�ky, z nichž z�ejm� nejvýznamn�jší byla tzv. Bá�ská dráha. 

Stavba této vle�ky mj. souvisela s tím, že již od roku 1855 byla KFNB také t�ža�skou 

spole�ností, nebo� zakoupila n�kolik d�lních jam a polí na Ostravsku.  

2.2.2 Košicko-bohumínská dráha  

    Vedle KFNB m�la obrovský podíl na r�st ostravských hutí tzv. Košicko – Bohumínská 

dráha (KBD). Hlavní poslání této trati bylo zp�ístupnit kvalitní ložiska železné rudy na 

Slovensku a pozd�ji na Ukrajin�. Tímto t�žba mén� kvalitní železné rudy na n�kterých 

ložiscích ve Slezsku zvlášt� pak na T�šínsku (nap�. t�žba pelosideritu v T�šínských 

Beskydech) zcela ustala. 

    Vznik této velmi významné dráhy se váže k roku 1864 kdy byl vydán ve Vídni "Pam�tní 

spis o Košicko-bohumínské železnici", ve kterém byla navržena trasa severozápadním 

sm�rem údolími Hornádu, Váhu a Kysuce do Jablunkovského pr�smyku a do Bohumína. 

Koncesi na stavbu a provoz plánované železnice získalo v �ervnu 1866 konsorcium 

belgických podnikatel� - bratr� Richeových. P�edpokládalo se, že stavba za�ne od Košic. 

Podnikatelé ale vyslyšeli hlasy slezských pr�myslník� a za�ali budovat tra� z opa�ného 

konce - od Bohumína, aby slezské hut� a šachty získaly co nejd�íve vlakové spojení.             
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    Koncem roku 1867 za�ala stavba, ale poda�ilo se vybudovat jen 32 km dlouhý úsek z 

Bohumína do T�šína, který byl uveden do provozu 1. února 1869. Stavitelé se ale dostali 

do finan�ních problém�, a stavbu proto p�evzala Anglo-rakouská banka ve Vídni. Práce se 

rozb�hly op�t v dubnu 1869. Spole�nost vytvo�ená z n�kolika podnikatel� postavila b�hem 

t�í let zbývajících 335 km trati. Rychlé tempo však zap�í�inilo, že po zahájení provozu bylo 

nutné opravit mnohé úseky a dokon�it n�které stani�ní budovy. B�hem krátké doby bylo 

na trati postaveno 869 most� a propustk� a �ty�i tunely o celkové délce 2200 m. 

V následujících letech s kv�li velké vytíženosti tra� zdvoukolejnila. Tato dráha ovlivnila 

vznik úzkorozchodných železnic v Horních Uhrách (Slovensko), nebo� p�i její stavb� bylo 

využíváno pomoci úzkorozchodných tratí. [internet-6]

2.3 Historie úzkorozchodných železni�ních systém�

    Úzkorozchodnými železni�ními systémy rozumíme železni�ní, nebo tramvajové dráhy 

s rozchodem menším než 1435 mm. Zpravidla se u t�chto systém� používal a dodnes 

používá rozchod mezi 500 – 1000 mm.  

    Vznik úzkorozchodných železni�ních tratí na území dnešní �eské republiky spadá do 

70. let 19. století, kdy na celém území �eských zemí vznikaly �etné krátké úzkorozchodné 

drážky s ko�ským pohonem. V�tšinou tyto železnice s trvalým, nebo p�enosným svrškem 

sloužily pro p�epravu uhlí, nebo jiné suroviny z dol� a lom� do továrny (nap�íklad 

železárny,vápenky, cukrovary atd.), nebo do nejbližší železni�ní stanice dráhy s normálním 

rozchodem. Protože na takových železnicích tahaly kon� obvykle tytéž vozíky (hunty), 

které se používaly i v podzemí, m�ly tyto drážky velmi malé rozchody jako 450, 475, 500, 

550, nebo nejvýše 600 mm. Leckdy taková drážka žádné kon� nevlastnila a pro pohyb 

vozík� využívala jen lidských sval�. Nejv�tší po�et t�chto primitivních drážek byl 

vybudován na severozápad� �ech mezi m�sty Ústí nad Labem a Chomutovem. Není proto 

náhoda, že se první stálá úzkokolejka s parním pohonem objevila práv� zde. Byla jí 

p�ibližn� 1 kilometr dlouhá vozíková dráha o rozchodu 550 mm vedoucí od dolu Quido, 

pat�ícího Anglo-rakouské bance, k železni�ní stanici Ústecko-teplické dráhy v T�ebušicích. 

Tato úzkorozchodná tra� se do�kala svého otev�ení v roce 1880. Tém��  zárove� s touto 

tratí byl vybudován parní úzkorozchodný provoz také v Rothschildových železárnách ve 

Vítkovicích. Zde byl využíván rozchod 790 mm. V�tší i menší železá�ské podniky stanuly 
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tenkrát rychle v �ele budovatel� úzkorozchodných sítí. D�kazem byl rok 1891,  kdy 

vzniklo p�t takovýchto systém� hutní dopravy s rozchody kolejí od 650 do 800 mm. [1, 7]

    Rozvoj �eského pr�myslu v 80. letech 19. století s sebou p�ivedl �adu dalších 

úzkorozchodných drážek snad do všech odv�tví. Už za�átkem tohoto desetiletí byla 

postavena první �epná drážka s parním pohonem na velkostatku hrab�te Chorinského ve 

Veselí nad Moravou. Další dráhy z tohoto období pat�ily p�edevším doprav� surovin: 

kaolinu v Horní B�íze (rozchod 475, od roku 1900 pak 640 mm), lupku ve 

Schwarzenbergov� šamotce ve Zlivi (700 mm), uhlí na dole M. Petera ve Svatav� (640 

mm), �i na vozíkové dráze Hn�douhelné d�lní spole�nosti v Teplicích (474 mm). [14]

    V hutním a železá�ském pr�myslu sloužily úzkorozchodné drážky nejprve jako pomocná 

doprava popele a strusky na haldu, dopravovaly také uhlí do kotelen a postupn� p�ebíraly 

další technologickou dopravu. [6]

    Blížící se konec století p�ivedl kone�n� také do �eských zemí úzkorozchodné ve�ejné 

železnice. Nejd�íve to byla elektrická tramvaj v Teplicích v roce 1894, t�i roky na to se 

p�idal se svou tramvají Liberec a v témže roce byla postavena také první parní ve�ejná 

úzkorozchodná železnice z Jind�ichova Hradce do Nové Byst�ice, poblíž hornorakouské 

hranice. V následujících letech byly také další spoje do zapadlých míst �ast�ji budovány 

pro úsporu náklad� jako úzkorozchodné. Poslední z nich byla dráha z Jind�ichova Hradce 

do Obratan�, otev�ená na konci roku 1906. Všechny tyto dráhy m�ly rozchod 760 mm, jen 

železnice z  Frýdlantu v �echách do He�manic byla kv�li návaznosti na Žitavskou 

úzkorozchodnou sí� postavena se „saským“ rozchodem 750 mm. [5, 21]

    V dob� od za�átku 20. století do první sv�tové války vzniklo velké množství 

úzkorozchodných drah p�i r�zných t�žebních závodech, ale také v mnoha podnicích 

t�žkého pr�myslu. Také leckterá stavební firma se vybavila parními lokomotivami pro 

velké objemy zemních prací. Byla to ale i doba, v níž vzniklo mnoho zem�d�lských a 

lesních železnic. V �eských zemích se jednalo vesm�s o dráhy �epné postavené v úrodných 

nížinách kolem �eky Labe nebo Moravy. Na Morav� byly rovn�ž v okolí B�eclavi a 

v lesích Jeseník� a Beskyd postaveny lesní železnice. Ve stejné dob� pokra�ovala výstavba 

Slovenských lesních železnic. [14,15]

    B�hem první sv�tové války se zvyšovala výroba v hutnickém i hornickém pr�myslu. 

S rozši�ováním výroby p�ibývalo úkol� i pro úzkorozchodné drážky, pokládaly se 

kilometry nových kolejí, objednávaly se nové lokomotivy. Poptávka po šamotu uvedla 
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v život nap�íklad Mlad�jovskou drážku. Také d�evo se stalo strategickým materiálem, a 

proto vznikaly p�edevším ve slovenských údolích a dolinkách stovky kilometr� lesních 

drah. 

    Po první sv�tové válce vznikl nový �eskoslovenský stát, jehož sou�ástí se stala na 

dvacet let i Podkarpatská Rus, chudé území bývalých Uher, o které nem�l nikdo valný 

zájem. V celém �eskoslovensku se po válce rychle dokon�ovaly dosud rozestav�né 

vále�né stavby úzkorozchodných železnic. Celá 20. léta 20. století pak p�idala �adu dalších 

drážek p�edevším v oboru pr�myslu stavebních hmot (vápenky, cementárny, pískovny, 

cihelny, atd.). Mnohé už existující provozy nakoupily levn� nové lokomotivy ze skladiš�

rakouské, nebo n�mecké armády nebo p�ímo z továren. Celá mezivále�ná doba je 

charakterizována nástupem velkého po�tu úzkorozchodných lokomotiv se spalovacím 

motorem. [11]

    P�išla op�t válka, tentokráte 2. sv�tová, jež násiln� p�ervala p�irozený vývoj událostí i 

techniky a zachránila nadvládu parních lokomotiv nejmén� na dalších dvacet let. 

Pokra�ující povále�ná obnova pr�myslu a celého hospodá�ství v�etn� nové výstavby 

vyžadovala nejen spoustu sil, ale také spoustu uhlí, oceli a dalších surovin, k jejichž 

získávání bylo zapot�ebí stále více siln�jších stroj�. Na stavbách se za�aly objevovat 

nákladní automobily, které stály za vymizením všech stavebních drážek. Zbylé lokomotivy 

byly p�e�azeny do hutních provoz�, kde sloužily ješt� dalších 20 let. Na p�elomu 50. až 60. 

let 20. století zmizely také poslední parní lokomotivy z úzkorozchodek �SD, kde je 

nahradily nové motorové lokomotivy �ady T 47.0 z �KD. Pára p�ežila na úzkém rozchodu 

všude tam, kde malé výkony v tuzemsku b�žn� vyrobených motorových lokomotiv 

nesta�ily, nebo tam, kde se zdálo zbyte�ným vym��ovat strojový park na krátkou dobu do 

zániku drážky. Úzký rozchod se rovn�ž do�kal i elektrifikace, stalo se tak poprvé na 

�eském severozápad�, na 900 mm rozchodné trati v roce 1957. [11, 14]

    Parní provoz pomalu ztrácel na d�ležitosti a tém�� na všech úzkorozchodných tratích byl 

m�n�n na provoz motorový. Poslední železnicí u nás která využívala parního provozu byla 

Mlad�jovská pr�myslová železnice, jejíž parní lokomotiva dopravila poslední lupek 

z H�ebe�ských dol� v roce 1991. Od té doby jezdí úzkorozchodné vlaky jen na nemnoha 

spíše menších železnicích, taženy motorovými, nebo výjime�n� elektrickými 

lokomotivami. [2]
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3. ÚZKOROZCHODNÉ DRÁHY V �ESKÉ REPUBLICE

    V této kapitole bych cht�l popsat základní vývoj a charakteristiky jednotlivých druh�

úzkorozchodných železnic p�edevším v �eské republice. I když v období �eskoslovenska 

pat�ily tyto „úzkokolejky“ pod záštitu jednoho státu, dnes m�žeme o slovenských tratích 

hovo�it jako o zahrani�ních. Vzhledem k obrovskému množství úzkorozchodných železnic, 

které masivn� vznikaly koncem 19. století a v 1. polovin� 20. století se zde pokusím vybrat 

jen ty nejd�ležit�jší. S mnohými z významných úzkorozchodných železnic se dnes už 

bohužel nesetkáme, nebo� byly minulým režimem likvidovány pod pojmem „nerentabilní“. 

D�lo se tak hlavn� v 50. až 60. letech 20. století. 

    Veliká r�znorodost úzkorozchodných sítí i jednotlivých drážek zt�žuje jejich bližší 

poznání a hlavn� vzájemné porovnání. Je t�žké srovnávat ve�ejnou úzkorozchodnou 

dopravu s železá�skými sít�mi hust� vetkanými do pom�rn� malé plochy, jež jsou neustále 

�ile pojížd�né vlaky ve všech možných sm�rech, a s vláse�nicemi tratí v lesích, kde projel 

za den obvykle jediný vlak, p�estože délky t�chto železnic mohly být zhruba stejné. [1]

    V�tšina drážek byla využívána stejn� v lét� i v zim�, �epné drážky ale sloužily p�evážn�

na podzim, zatímco na stavbách �i na skrývkách panoval v zim�, kdy byla p�da zmrzlá, 

obvykle klid. [17]

    Pr�myslové železnice byly v�tšinou  položeny jako trvalé a m�nily se jen podle 

výstavby podniku �i úprav technologických proces�. Naproti tomu dráhy na stavbách, 

nebo na povrchových dolech m�nily neustále svou trasu, �i dokonce putovaly z místa na 

místo.           

    Význam železnice lze sice zhruba posoudit podle kilometr� položených kolejí a po�tu 

používaných lokomotiv. Ovšem pokud bychom po�ítali pouze s touto skute�ností, byla by 

neprávem p�i�azena bezvýznamná role krátkým a intenzivn� využívaným tratím s jednou �i 

dv�ma lokomotivami, p�estože takové dráhy byly na mnoha místech �asto nepostradatelné. 

Naproti tomu mohly být dlouhé kilometry trat� lesních železnic po n�kolik let v�bec 

nepoužívány. [14]

    Proto jsem rozd�lil ony stovky úzkorozchodných tratí alespo� podle hlavního ú�elu, 

kterému sloužily, �i podle oboru pr�myslu, nebo hospodá�ství, který je využíval. 
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3.1. Ve�ejné úzkorozchodné dráhy  

    Do této skupiny jsou za�azeny všechny úzkorozchodné železnice, které zajiš�ovaly 

p�epravu osob. Nejsou zde ovšem zahrnuty m�stské úzkorozchodné systémy (tramvajová 

doprava), které p�edstavují zcela jiný druh provozu i vozidel.  

    Ve�ejná úzkorozchodná doprava zapo�ala na území nyn�jší �eské republiky v roce 

1897, kdy byla zprovozn�na tra� z Jind�ichova Hradce do Nové Byst�ice. V následujícím 

roce 1898 byly zprovozn�ny další dv� trat�, ob� se nacházely v bývalém okrese Bruntál. 

Jednalo se o tra� z T�emešné do Osoblahy a z Ondrášova do Dvorc� na Morav�.  

Následující léta p�ibyly v tehdejších �eských zemích další dv� ve�ejné dráhy. V roce 1900 

tra� z Frýdlantu do He�manic nedaleko Liberce a o šest let pozd�ji to byla dráha 

z Jind�ichova Hradce do Obratan�, která navazovala na již vzniklou tra� do Nové Byst�ice. 

Všechny tyto drážky využívaly rozchodu 760 mm. Jejich celková délka �inila na za�átku 

20. století „na území dnešní �R“ okolo 150 km. B�hem 20. století z t�chto šesti drážek 

setrvaly až do dnešních dob jen t�i, jedná se o tra� mezi Jind�ichovým Hradcem a Obrataní 

a Jind�ichovým Hradcem a  Novou Byst�icí jejímž vlastníkem jsou JHMD a.s. 

(Jind�ichohradecké místní dráhy). T�etí stále provozovanou tratí je úzkorozchodná dráha 

z T�emešné ve Slezsku do Osoblahy jejímž vlastníkem jsou �D a.s. (�eské dráhy). [18, 21]   
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Významné ve�ejné úzkorozchodné dráhy provozované na území �eské republiky: 

� Úzkorozchodná dráha z Jind�ichova Hradce do Nové Byst�ice a z Jind�ichova 

Hradce do Obratan� (okr. Jind�ich�v Hradec, Pelh�imov)

    Jak už bylo výše zmín�no 

„Jind�ichohradecké úzkorozchodné 

dráhy“ je název pro dv� samostatn�

založené trat� na p�elomu 19. a 20. 

století. Starší z obou tratí, 33 km 

dlouhá lokálka s rozchodem 760 

mm spojující Jind�ich�v Hradec 

s Novou Byst�icí, byla slavnostn�

otev�ena 1.11.1897. Dne 

24.12.1906, tedy o dev�t let 

pozd�ji, k ní p�ibyla dráha dlouhá 

46 km vedoucí z Obratan� do 

Jind�ichova Hradce. Ob� dráhy 

vznikly jako soukromé, avšak 

provoz na nich od jejich zahájení 

Na 
map�

Název Stanice 
Nadmo�ská 

výška [m.n.m]
Vzdálenost 

[km] 
1 Jind�ich�v Hradec 460 0
2 Horní Skrýchov 472 1,97
3 Jind�iš 482 5,18
4 Jind�iš, zastávka 497 6,05
5 Blažejov 529 8,51
6 Malý Ratimírov 545 10,69
7 St�ížovice 535 13,28
8 Kunžak-Lomy 601 17,94
9 Kaproun 647 22,24

10 Senotín 670 24,46
11 H�rky 649 27,05
12 Albe� 625 30,16
13 Nová Byst�ice 615 32,98

Tabulka �. 1 : Seznam vlakových stanic na trase Jind�ich�v 
Hradec – Nová Byst�ice (zpracováno autorem, 2008) 

Obr. �. 6: Mapa úzkorozchodné dráhy z Jind�ichova 
Hradce do Nové Byst�ice (upraveno autorem, 2008) 
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zajiš�ovaly státní dráhy na ú�et vlastníka, kterým byla rakouská firma. V roce 1924 byly  

dráhy zestátn�ny a následn� již provozovány �SD. Dalším d�ležitým mezníkem v život�

této trati je rok 1965, kdy zde nastal konec parního provozu. Lokomotiva U 47.001 byla 

p�edána do Národního technického muzea. Masové rušení úzkorozchodných drah 

v �eskoslovensku v 50. až 70. letech 20. století málem postihlo i zdejší „úzkokolejky“.  

    

      

    V té dob� vznikly první významné politické tlaky na zrušení tehdy „neefektivních 

provoz� v doprav�“ kam pochopiteln� úzkokolejky podle všech znak� spadaly. Na základ�

této politické objednávky vznikla první studie o „�ešení málo využité trati �SD Jind�ich�v 

Hradec - Nová Byst�ice“, jejíž záv�r byl p�edem daný bez ohledu na skute�nost. Velký 

nesouhlas však tato studie vzbudila na tehdejším Okresním národním výboru v Jind�ichov�

Hradci, ale faktický konec této první reálné hrozby zániku úzkokolejek (studie byla totiž i 

na dráhu obrata�skou) p�inesla až energetická krize koncem sedmdesátých let. 

    Bez dalších výrazn�jších ot�es� prožily dráhy osmdesátá léta, dokonce prob�hla i ur�itá 

modernizace trat� a vozového parku. Avšak krátce po pádu socialismu, v roce 1992 se tlak 

Na 
map�

Název Stanice 
Nadmo�ská 

výška [m.n.m]
Vzdálenost 

[Km] 
1 Jind�ich�v Hradec 460 0
2 Horní Skrýchov 472 1,97
3 Dolní Radou� 502 5,74
4 Lov�tín 500 7,51
5 Lov�tín-obec 473 8,79
6 Nekrasín 495 10,41
7 Nová V�elnice 510 12,03
8 Ž�ár u Kamenice  527 15,30
9 Rodinov 517 17,82

10 Kamenice nad Lipou 550 19,67
11 V�elni�ka 572 22,91
12 Benešov nad Lipou 635 27,12
13 Chválkov 664 29,78
14 Dobešov 613 32,76
15 �ernovice u Tábora 590 34,82
16 K�e� 668 39,11
17 Sudk�v d�l 600 42,16
18 Obrata�-zastávka 550 45,28
19 Obrata� 550 45,98

Tabulka �. 2 : Seznam vlakových stanic na trase Jind�ich�v 
Hradec – Obrata� (zpracováno autorem, 2008) 
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na rušení ztrátových vedlejších tratí objevil znovu, tentokrát ve jménu snížení náklad�

státní organizace �SD. I tento d�vod byl jedním, pro� v roce 1993 vyhlásila vláda �R 

jind�ichohradecké úzkokolejky jako první železni�ní trat� k privatizaci. [21]

    Šance na záchranu místních drážek se tehdy chopila parta lidí, kterým osud t�chto drah 

nebyl lhostejný. Tito lidé se rozhodli, že na zdejší trat� podají privatiza�ní projekt a pozd�ji 

roku 1995, stáli u zrodu akciové spole�nosti Jind�ichohradecké místní dráhy. Od 10. ledna 

1995 až do dnešních dn� je spole�nost JHMD a.s. stálým vlastníkem a provozovatelem 

t�chto drah, které jako jedny z mála ve�ejných úzkorozchodných tratí  p�ežily až do dnes.

[internet-7]           

  

Obr. �. 9 a �. 10: Mapa úzkorozchodné dráhy z J. Hradce do Obratan�, �ást 1. a 2. 
(upraveno autorem) 

Obr. �. 7: Dieslová lokomotiva na 
úzkém rozchodu JHMD  (internet-7) 

Obr. �. 8: Nádraží v Jind�ichov�
Hradci (internet-7) 
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� Úzkorozchodná dráha z T�emešné ve Slezsku do Osoblahy (okr. Bruntál) 

    Úzkorozchodná tra� T�emešná ve Slezsku - Osoblaha se nachází v západní �ásti 

Moravskoslezského kraje v podh��í Jeseník�. Tra� spojuje T�emešnou ve Slezsku 

s Osoblahou, jejíž stanice leží poblíž státní hranice s Polskem. V T�emešné je možné  

napojení na normáln� rozchodnou tra� �. 290 z Krnova do Jeseníku.  Celá tra� m��í  20,22 

km, nejvyšší nadmo�ská výška je 385 m.n.m. S výstavbou zdejší  úzkorozchodné železnice 

o rozchodu 760 mm se za�alo na ja�e 1898. K zahájení pravidelné ve�ejné dopravy došlo 

již koncem tohoto roku, dne 

14. 12. 1898. [10]

    Dne 20. prosince 1918 se 

tra� stala majetkem �SD. Se 

zabráním Sudet se dráha 

dostala pod správu N�mecké 

�íše. Druhou sv�tovou válku 

p�ežila tra� bez v�tších 

poškození, ale o vále�ném 

provozu se nezachovaly tém��

žádné informace. V b�eznu 

1945 byl na trati v d�sledku 

boj� zastaven provoz.      

    V povále�ných letech se provoz na trati 

rozjížd�l jen zvolna (z d�vodu špatného 

stavu bojem poni�ených vozidel), 

slavnostní zahájení dopravy prob�hlo až 

28. 10. 1945. Podstatnou zm�nou 

v provozu „železni�ky“ byl až p�íchod 

nových motorových lokomotiv a pozd�ji i 

nových osobních voz�, což m�lo za 

následek rozlou�ení se s parním provozem 

i p�vodním vozidlovým parkem. 

Posledním velkým zásahem do života 

úzkorozchodky byla rekonstrukce trati, 

Obr. �. 11: Mapa úzkorozchodné dráhy z T�emešné 
ve Slezsku do Osoblahy (upraveno autorem) 

Obr. �. 12: Motorová lokomotiva 705.9 
táhnoucí soupravu vagón� u Slezských 

Rudoltic (internet-8)
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provedená v letech 1985 až 1988, p�i  níž byl snesen starý svršek a nahrazen novým 

s kolejnicemi typu S49, se kterými se setkáváme spíše na normáln� rozchodných tratích. 

Ke dni 1.1.2001 byly na trati v provozu 3 motorové lokomotivy, 8 osobních voz�, 6 

služebních voz� a 30 podvalník�. [internet-8]

    P�es r�zné obtíže, se kterými se musel provoz na trati vyrovnávat a s �etnými snahami 

o zrušení této malebné lokálky, tra� p�ežila do dnešních dn� a v sou�asné dob� je jedinou 

„úzkokolejkou“ �D. Ve dnech 10. a 11. �íjna 1998 se konaly oslavy 100 let trvání dráhy. 

P�i této p�íležitosti se zde objevila jind�ichohradecká U 47.001 s historickou soupravou a 

v sobotu 10. 11. 1998 jel i zvláštní smíšený vlak. [internet-9] 

Tabulka �. 3: Seznam vlakových stanic na trase T�emešná ve 
Slezsku – Osoblaha (zpracováno autorem, 2008)

Na 
map�

Název Stanice 
Nadmo�ská 

výška 
[m.n.m] 

Vzdálenost 
[Km] 

1 T�emešná ve Slezsku 385 0
2 Lipta� 343 4,35
3 Dív�í hrad 298 7,55
4 Horní Povelice 294 8,65
5 Amalín 292 10,21
6 Slezské Rudoltice 290 11,78
7 Koberno 247 14,46
8 Bohušov 235 16,72
9 Osoblaha 217 20,22

� Úzkorozchodná dráha z Frýdlantu do He�manic (okr. Liberec)

    Tra� z Frýdlantu v �echách do He�manic 

byla vybudována roku 1900 jako úzkokolejka o 

rozchodu 750 mm, zajiš�ující p�epravu mezi 

saským m�stem Zittau (Žitava) a severo�eským 

Frýdlantem. Oficiálním ú�elem dráhy byl dovoz 

�eského uhlí pro textilní a šamotové podniky v 

Kunraticích, D�t�ichov� a He�manicích, odvoz 

jejich výrobk� a spojení s Frýdlantem. Ovšem 

tra� byla využívána i pro osobní dopravu. Do 

provozu byla p�edána 20.8.1900. Až do roku 

1924 pat�ila soukromému vlastníkovi, poté p�ešla pod správu státu. Do konce druhé 

Obr. �. 13: odstavené stroje TU 47  
ve Frýdlantu v roce 1980  

(internet-10) 
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sv�tové války propojovala tato tra� �eský Frýdlant s n�meckým m�stem Zittau, po 

osvobození dne 21.6.1945 zde utichla mezinárodní doprava navždy. Po válce byla na této 

dráze z d�vodu nerentability uzav�ena osobní doprava, která se do�kala své obnovy až 

koncem 60. let 20. století.  Krom� krátké povále�né osobní dopravy zajiš�ovala drážka 

provoz �edi�ového lomu v blízkosti He�manic. Definitivní konec této trat� p�išel dne 

13.1.1976, kdy byl zdejší provoz zcela zastaven. [5, internet-11] 

3.2 Pr�myslové úzkorozchodné dráhy 

    Jak už bylo výše zmín�no, oproti ve�ejným tratím jsou ty pr�myslové v o�ích b�žného 

�lov�ka tak�ka neznámé a p�esto mají svou obrovskou ú�elovost v mnoha odv�tvích 

pr�myslu. Nástup pr�myslové výroby na konci 19. století zaznamenal práv� rozmach 

takovýchto vhodných dopravních prost�edk� v pr�myslu. Používáním tohoto zp�sobu 

dopravy jist� došlo k ušet�ení energie, ale �áste�n� také životního prost�edí nebo� parní 

lokomotiva se zcela ur�it� nepodílí takovým zp�sobem na zne�išt�ní ovzduší jako dnes 

desetitisíce kamión� brázdící cesty naší zem�. Mnohé provozy ovšem pracují na principu 

vnitropodnikové úzkorozchodné dopravy i dnes �ímž se stávají tak�ka „muzejním 

provozem“ takovýchto drážek. [1, 14]

3.2.1 Dráhy v železá�ském pr�myslu 

    Nové postupy ve výrob� oceli druhé poloviny devatenáctého století, p�edevším 

Bessemer�v a pozd�ji Thomas�v konvertor, zvýšily množství vyrobené oceli, ale vedly 

také k jinému uspo�ádání starých i nov� stav�ných hutních a ocelá�ských podnik�. 

Stoupající pot�ebu surovin uspokojovala obvykle normáln� rozchodná ve�ejná železnice. 

Tento typ železnic se však nemohl uplatnit ve stísn�ných prostorech hutního areálu, kde 

rostla pot�eba dopravy nejen pro zavážky pecí, uhlí do parních kotl�, ale také polotovar� a 

odpad�, jako ingot�, ty�í, p�edvalk�, výkovk�, kyselin, strusky, popela a dalších položek. 

Pro takovouto dopravu ve v�tším objemu vyhovovala pouze úzkorozchodná železnice, 

zprvu tažena lidskou nebo animální silou, pozd�ji posílená parní lokomotivou. [14]

    První lokomotiva v tomto typu pr�myslu byla dodána roku 1879 do Vítkovických 

železáren tehdy známých jako Vítkovické horní a hutní t�ží�stvo, pat�ících do rukou 

bankovní rodiny Rothschild� a obchodník� s uhlím brat�í Gutmann�. Postupn� se tento typ 

dopravy rozvinul v n�kolika dalších hutích a to nap�. roku 1884 v PSŽ Kladno, roku 1889 
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v Králov� Dvo�e, nebo v N�mecko-rakouských Mannesmannových závodech téhož roku. 

Do roku 1918 bylo v �eských hutích tém�� 300 km úzkorozchodných drah. Rozchody 

kolejiva se lišily, nejužší rozchod m��il 580 mm a nejširší 800 mm. P�vodn� se zde 

prohán�ly lokomotivy parní, jejichž celkový po�et v hutních závodech byl 232 kus�. Poté 

nastoupilo do provozu více než 170 motorových lokomotiv. Parní provoz na t�chto tratích 

fungoval až do 70. let 20. století. [11]

Významné železá�ské úzkorozchodné dráhy provozované na území �eské republiky: 

� Hutní dráha ve Vítkovicích (okr. Ostrava)

    Vítkovické železárny, p�esn�ji �e�eno Rudolfova 

hu�, se staly zhruba v polovin� 19. století majetkem 

bankovního domu Rothschild�. Mimo vysokých pecí 

zde dále bylo 13 pecí pudlovacích pro zkuj�ování 

surového železa (litiny) na ocel. Pot�eba dodávky 

kolejnic pro stavbu KFNB vyvolala výstavbu 

Anselmovy hut� s jedenácti pecemi a válcovnou 

kolejiva.  

    V zá�í roku 1873 bylo založeno Vítkovické hutní a 

horní t�ží�stvo s 51 % podílu Rothschilda a 49 % 

brat�í Gutmann�, majících v rukou obchod s uhlím.  

P�vodn� dopravu mezi jednotlivými výrobami 

zajiš�ovaly drážky pohán�né animální silou, až 16. 

srpna 1879 vyjela na tuto hutní tra� první parní 

lokomotiva. Úzkorozchodná dráha ve Vítkovicích  se 

rozvíjela velice rychle ješt� v dobách 19. století. V roce 1880 byla k místním hutím 

p�i�len�na hu� Žofie s drážkou o rozchodu 630 mm, která m�la délku 4,4 km. Délka 

drážky v p�vodních Vítkovických hutích byla 63 km p�i rozchodu 790 mm. [6]

    �ást z této pr�myslové hutní dráhy, tj. 12 km, se dochovala a je v provozu dodnes. Ve 

Vítkovicích se tato drážka nyní používá ve válcovn� na p�epravu válc�,  profil� a št�tovnic 

na nádvo�í, kde se tyto výrobky skladují a pak expedují a na ocelárn� k p�eprav� koryt se 

šrotem. 

Obr. �. 14: Vítkovice, jedna 
z vysokých pecí tohoto 

nejstaršího hutního podniku 
v �eských zemích (vlastní foto, 

2007)



- 18 - 

� Dráhy Královodvorských železáren (okr. Beroun) 

    Král�v Dv�r, malá st�edo�eská obec proslavená hut�mi, se nachází v sousedství 

Berouna asi 25 km jihozápadn� od Prahy p�i dálnici D5. Zdejší železárny jsou jedním 

z nejstarších hutních podnik� v �echách. Navazují na staletou železá�skou tradici v brdské 

oblasti s bohatou surovinovou základnou, dostatkem d�eva i vody.     

    Velký rozmach Královodvorských železáren nastal v roce 1880 kdy zdejší hu�

odkoupila práva víde�ské Real Credit Bank, která založila k �ízení všech hutních a horních 

podnik� na území tehdejších �eských zemí �eskou montánní spole�nost. S postupnou 

modernizací podniku byla také zefektivn�na p�eprava mezi jednotlivými výrobními 

procesy pomocí železá�ské trat�. Tato tra� byla vybudována roku 1889 s rozchodem 650 

mm a celkovou délkou 11 km. Rozvážela zejména surové železo z vysokých pecí do 

oceláren a strusku na místní haldy. Tra� je �áste�n� v provozu dodnes. [internet-12]

3.2.2 Dráhy severo�eských dol�

    Severo�eský hn�douhelný revír 

táhnoucí se pod h�ebeny Krušných hor od 

Ústí nad Labem na východ� až po 

Kynšperk nad Oh�í na západ� se rozpadá 

na dv� �ásti. V�tší, východní, za�íná 

v Ústí nad Labem a pokra�uje kolem údolí 

Bíliny p�es Teplice a Most až 

k Chomutovu a �ece Oh�i u Kadan�. 

Menší, západní, �ást pak leží severn� od 

Oh�e mezi Karlovými Vary a koncem 

využitelné uhelné vrstvy u Kynšperku. V�tšinou se mluví o dvou pánvích – mostecké 

(východní, p�vodn� také severo�eské) a sokolovské (západní, �i falknovsko-loketské), 

podle sídel �editelství státních d�lních velkopodnik� v dob� od 2. sv�tové války do za�átku 

90. let.  [1]    

    N�kdejší doprava uhlí, tzn. ko�skými povozy, p�estávala zvolna posta�ovat n�kdy v 60. 

a 70. letech 19. století. Spolu s budováním železnic byly pokládány koleje vle�ek 

k nákladištím dol� všude tam, kde to bylo hospodá�sky únosné. Menší a vzdálen�jší šachty 

ale musely hledat jiná, mén� nákladná �ešení. Vznikaly tak kratší �i delší vozíkové dráhy 

Obr. �. 15: Lokomotiva typu 17 E sloužící 
donedávna na hn�douhelném dole Medard 

poblíž Sokolova, dnes exponát muzea 
v Krásn� (vlastní foto, 2008)
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k nejbližšímu nádraží, nebo jen p�ekládací 

ramp� na volné trati, po kterých se 

dopravovaly podzemní vozíky – hunty 

silou lidí nebo zví�at. Teprve v 70. letech 

za�ali n�kte�í výrobci nabízet také malé 

úzkorozchodné parní lokomotivy, které 

však nebyly zrovna laciné. [14]

    První parostrojní vozíkovou dráhu 

postavila v roce 1880 Anglo-rakouská 

banka jako vlastník dolu Guido v Horním 

Ji�etín� u Mostu. Vle�ka k dolu vedla ze 

stanice T�ebušice zprvu normálním rozchodem, od p�ekládací rampy pak pokra�ovala 

k dolu jako úzkorozchodná drážka o rozchodu 550 mm. [11]

    Druhá vozíková drážka která spojovala hned t�i hlubinné šachty Mostecké uhelné 

spole�nosti, Otto, Ferdinand a Václav u Teplic, existovala jako ko�ská s rozchodem 474 

mm už od roku 1874. 

    Zdejší vozíkové dráhy byly svázány s t�žními v�žemi tehdy hlubinných dol�. �as na 

severu �ech ale sm��oval rychle k jinému zp�sobu dobývání. Už záhy vznikaly p�i 

výchozu uhelné sloje na povrchu malé jámy, které však nemohly dát mnoho paliva. Pro 

získání v�tšího množství uhlí bylo nutné odstranit spoustu hlíny v nadloží, což p�i ru�ní 

práci trvalo dlouho a bylo nákladné. První lopatové rypadlo se zde objevilo už v roce 1885 

na Hartmannov� dole v Ledvicích, s ním však ješt� nebyla spojena žádná železnice pro 

odvoz. Výkonnosti tohoto rypadla sta�ily z�ejm� ko�ské povozy. 

    Až do konce 19. století nebyl tlak na zvyšování t�žby uhlí tak velký, aby donutil 

n�kterou z t�žebních spole�ností zakoupit velký bagrovací stroj s p�íslušnou kolejovou 

dopravou. Ukazovalo se, že by náklady na takové z�ízení byly pro t�ža�e neúnosné. 

Existovaly však specializované bagrovací firmy, které p�evážely výkonná rypadla i 

s za�ízením od dolu k dolu. Takovým bagrem se b�hem cca t�í m�síc� odstranila skrývka a 

horníci mohli po zbytek roku t�žit hn�dé uhlí. První takovéto bagrovací podniky za�aly 

svou práci na �eském severu práv� na p�elomu století a p�inesly s sebou rozchod 900 mm. 

Tyto bagrové železnice byly zprva pohán�ny ko�skou, pozd�ji parní silou. Nejvýznamn�jší 

t�ža�skou firmou praktikující tento zp�sob t�žby byla N�mecká spole�nost Berndt se 

Obr. �. 16: Dieslová lokomotiva T.29 
používaná v hn�douhelných dolech �eského 

severozápadu (vlastní foto, 2008) 
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sídlem v Dráž�anech, která zde aplikovala mnoho úzkorozchodných skrývkových tratí 

s rozchodem od 600 do 900 mm. Tato spole�nost setrvala na �eském severu až do roku 

1945, kdy jako �íšsko n�mecká firma musela z této oblasti odejít. [7]

    Už v roce 1945 zde byly všechny doly znárodn�ny pod názvem SHR (Severo�eský 

hn�douhelný revír). Další reorganizací se tento d�lní gigant rozd�lil na  dva další.  

Jihozápadní �ást se p�ejmenovala na HDBS (Hn�douhelné doly a briketárny Sokolov) a 

východní �ást revíru nesla až do 90. let název SHD ( Severo�eské hn�douhelné doly Most).  

Po roce 1945 docházelo ke zvýšení t�žby hn�dého uhlí, postupn� byla uzav�ena v�tšina 

hlubinných dol� a malé lomy zastaveny, nebo spojeny se sousedními velkolomy. Zem�

mezi Duchcovem, Mostem a 

Kadaní a na západ� u Sokolova 

se za�ala m�nit v m�sí�ní 

krajinu. Drážky užších rozchod�

se postupn� za�aly rozebírat a 

nahrazoval je 900 mm rozchod, 

který se do�kal  v 60. letech 

minulého století elektrifikace. Až 

na pár vyjímek, které rozvážely 

skrývku v okolí menších lom�, 

�as�m parních lokomotiv zde 

zcela odzvonilo. Definitivního konce se parní provoz úzkorozchodných drážek v okolí 

severo�eských velkolom� do�kal v roce 1975. Od té doby pracovaly na zdejším úzkém 

rozchodu už jen elektrické a v menším rozsahu i motorové lokomotivy, které však byly na 

nov� otevíraných �ástech velkolom� stále více nahrazovány normálním rozchodem tratí, 

nebo pásovou dopravou.  

    Za dobu t�žby uhlí, jejíž po�átek se zde datuje od roku 1880 a trvá dodnes, bylo na 

tomto rozlehlém území vybudováno neuv��itelných 700 až 1000 km úzkorozchodných 

tratí, po kterých pojížd�lo celkem p�es 1700 lokomotiv. Z toho 1400 parních, 100 

motorových a 220 elektrických. Lokomotivy na zdejších tratích používaly r�zného výkonu. 

Parní lokomotivy se vyzna�ovaly samoz�ejm� nižším výkonem do 150 kW, elektrické 

dosahovaly výkonu až 520 kW. [10, internet-13]

Obr. �.  17: Lokomotiva typu 17E  pod zaklada�em 
Z 1650/14 na vnit�ní výsypce lomu Medard u 

Sokolova (internet-13) 
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    Z východní, �ili Mostecké pánve, byl úzký rozchod vytla�en v 80. letech minulého 

století, v Sokolovské �ásti hn�douhelné pánve se p�estalo využívat služeb této dopravy 

v roce 2005. Úzký rozchod byl nahrazen b�žným rozchodem.  

3.2.3 Ostatní d�lní a lomové dráhy

    V �eských zemích se stalo uhlí hlavní surovinou 20. století, nebo� všechna ložiska 

kvalitn�jší železné rudy byla v té dob� v�tšinou dávno vyt�žena. Vyjímkou se staly 

Chvaletice, kde se teprve po 2. sv�tové válce za�al  t�žit pyrit. Na místn� bývalých 

magnezitových závod� tu dnes stojí známá tepelná elektrárna. Svého �asu tu byl ale 

pom�rn� velký 900 mm úzkorozchodný provoz s parními a elektrickými lokomotivami . 

    Uhelné a d�lní dráhy byly v�tšinou situovány na výše zmín�ném  �eském severozápad�. 

Ostatní d�lní a lomové dráhy byly roztroušeny po celé zemi, vždy na takovém ložisku, 

které se stalo ekonomicky vhodným pro t�žbu. 

    V uhelném hornictví se jednalo p�edevším o doly na Kladensku, kde existovalo již na 

po�átku 20. století n�kolik krátkých v�tšinou elektrických železnic jako pokra�ování 

podzemních drah na povrchu od t�žní v�že. V Ostravských dolech se rovn�ž nenacházely 

žádné z významných drážek. V�tšina ostravských d�lních úzkorozchodek byla p�ímo 

spojena s hut�mi. [6]

    Významnou lokalitou s provozem d�lních úzkorozchodných drážek se stal jiho�eský 

lignitový d�l u Mydlovar, kde byla v 30. letech 20. století postavena uhelná elektrárna pro 

spalování zdejšího uhlí. Dopravu mezi dolem a elektrárnou zajiš�ovala velká parní 

lokomotiva typu BS-200 z �KD. Jiné „uhelné“ lokality už nem�ly pro úzkorozchodný 

provoz v�tší význam, více se ví jen o vozíkové drážce v Malých Svato�ovicích u Trutnova. 

Jednalo se o dráhu, vycházející ze štoly, která pak pokra�ovala 1,5 km po povrchu 

k železni�ní stanici. Poslední uhelná, �i p�esn�ji lignitová drážka vznikla v Hrádku nad 

Nisou teprve v roce 1950, kdy se prosadily zájmy využít zdejší málo výh�evné uhlí. Tato 

tra� byla vybavena kolejovým systémem o rozchodu 600 mm. O sedm let pozd�ji, po 

otvírce nového lomu, tra� p�estavbou získala 900. mm rozchod.  

    Mimo uhelných drážek se v �eských zemích objevují drážky nerudné, které tvo�í 

nejpodstatn�jší �ást d�lních úzkorozchodných drah. Suroviny které se t�mito drážkami 

dopravovaly byly v�tšinou stavební materiály jako vápenec, kámen, písek, lupek, dále 

kaolin, tuha a rašelina.  Nejvýznamn�jší z nerudných úzkorozchodných železnic byly 
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pravd�podobn� skupiny úzkorozchodek ve vápencových lomech a cementárnách. Jedna z 

nejznám�jších byla jist� malodráha Král�v Dv�r – Beroun – Kon�prusy, sloužící více 

majitel�m zdejších vápencových lom�, vápenek a cementáren. Roku 1943 se stala 

majetkem Královodvorské cementárny a tém�� po dvaceti letech v roce 1962 byla 

zlikvidována a veškeré drážní vybavení, v�etn� lokomotiv, sešrotováno. Ve vápencové 

oblasti �eského krasu existovala �ada dalších lom� r�zných majitel�, v nichž se aspo�

v primitivní podob� ru�n� posunovaných vozík� využívala kolejová doprava a to nap�. 

v lokalit�  Svatý Jan pod Skalou. Mezi další významné cementové dráhy pat�ila dráha 

hrab�te Seilerna v Tluma�ov�, jež vedla z lomu do cementárny. Jednalo se o jedinou 

pr�myslovou dráhu s parním provozem o rozchodu 1000 mm, na níž se využívala 

ozubnicová lokomotiva z uherských Žakarovc�.  

    Mén� známé jsou d�lní a lomové železnice tzv. Schwarzenberských d�lních drážek o 

rozchodu 700 mm. Tyto drážky se nacházely v jižních �echách a krom� vápence p�evážely 

i jiné suroviny (nap�. d�evo). Jedinou dodnes dochovanou drážkou tohoto systému je 

šamotová dráha ve Zlivi u �eských Bud�jovic. [14]

    V okolí Františkových Lázní a Skalné se nacházejí zásoby rašeliny a jíl�, jež byly na 

po�átku 20. století zprvu zp�ístupn�ny ko�skými drážkami, posléze zde zastávaly úlohu 

parní lokomotivy o rozchodu náprav 600 mm. �ást této dráhy je dosud v provozu. 

    Jist� nejslavn�jší ze všech d�lních drah na území �eských zemí je 11 km dlouhá 

železnice o rozchodu 600 mm, která od roku 1918 spojovala šamotovou továrnu a 

elektrárnu v Mlad�jov� u Moravské T�ebové s lupkovými a p�vodn� i lignitovými doly a 

pecemi na H�eb�i. P�estože byly d�lní štoly v nedávné dob� ponechány svému osudu, a 

tedy zaplaveny, z�stala drážka dosud v plné délce funk�ní a slouží ob�asnému turistickému 

a muzejnímu provozu. [2]

     

Významné d�lní a lomové úzkorozchodné dráhy provozované na území �eské 

republiky:

� Mlad�jovská pr�myslová dráha (okr. Svitavy) 

    Historie této romantické z�ásti lesní drážky za�íná v roce 1913 kdy místní firma, 

„Uhelné a lupkové závody knížete Lichtenštejna“, t�žila ob� suroviny uvedené v jejím 

názvu z útrob H�ebe�ského h�betu od Mlad�jova,  po H�ebe� poblíž Moravské T�ebové. 

B�hem 1. sv�tové války díky vzrostlé poptávce po uhlí a šamotu, p�estala vyhovovat 
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p�vodní doprava ko�skými povozy a lanovkou a za�alo se uvažovat o rychlejším a 

efektivn�jším zp�sobu p�epravy. Z toho d�vodu byla záhy vystav�na dráha, která vedla po 

vrstevnici h�betu kolem ústí jednotlivých štol a následn� byla prodloužená dol� po úbo�í 

kopce do Mlad�jova. Krom lignitu p�evážela místní drážka p�edevším lupek pro výrobu 

šamotu. Ten se pálil jak na H�eb�i u horního konce dráhy tak i v Mlad�jov�. Na trati 

nebyly žádné odbo�ky jen dv� výhybny. Na H�eb�i pokra�ovala tra� do kmenové štoly 

dolu. Zajímavostí je, že po celou dobu života dráhy se její trasa nijak nezm�nila. [2, 

internet-14]

    Vedení trati z v�tší �ásti lesem jí p�isoudilo charakter 

jakési pr�myslové lesní železnice, by� nikdy d�evo 

nevozila. Za dobu své existence vlastnila tato 11 km 

dlouhá drážka 6 parních lokomotiv, které sloužily až do 

roku 1961 a 11 motorových lokomotiv. Krom toho zde 

bylo p�ítomno 833 výklopných voz�. Po ukon�ení 

provozu ke dni 31.12.1991 se dráha využívala jen k 

doprav� ob�d� ze závodní jídelny v Mlad�jov� na 

H�ebe� a jednou, �i dvakrát do roka vyjela parní 

lokomotiva s vlakem pro fotografy. Budoucnost dráhy a 

celého komplexu šamotky byla v té dob� velice nejistá. 

Nakonec se však areál dochoval a slouží jako muzejní 

tra� pro turisty. [internet-15]

Obr. �. 20: Mapa úzkorozchodné 
dráhy z Mlad�jova na H�ebe�

(upraveno autorem, 2008) 

Obr. �. 19: Mlad�jovská dráha 
(internet-14) 

Obr. �. 18: Mlad�jovská dráha v lesích 
na H�ebe�ském h�betu (internet-14) 
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    Nyní celý areál prochází postupnou p�em�nou z výrobního závodu na muzeum, což je 

proces i z d�vod� finan�ních velice zdlouhavý. Rovn�ž probíhají renovace parních a 

dieselových lokomotiv a ostatní historické techniky. Bylo vybudováno základní 

ob�erstvení, staví se nové sociální zázemí pro návšt�vníky, buduje se nové odjezdové 

nádraží uvnit� areálu, staví se nové výletní vozy a rekonstruuje se tra� v úseku Nová Ves-

H�ebe�, která je v sou�asné dob� nesjízdná. V provozu je zatím pouze úsek Mlad�jov - 

Nová Ves o délce 6 km.  

[internet-16] 

� Jílovo-kaolinová drážka ve Skalné u Chebu (okr. Cheb) 

Skalná je m�sto nacházející se 

v Karlovarském kraji asi 10 km severn�

od Chebu v blízkosti hranic s N�meckou 

spolkovou republikou. Samotné m�sto a 

jeho okolí se vyzna�uje t�žbou jíl� a 

stavebních písk� v�etn� kameniva a 

velmi cen�ného kaolinu. [14]

    První úzkorozchodné železnice zde 

byly vybudovány na po�átku 20. století a 

sloužily pro p�epravu jíl� a písk� do 

šamotky ve Skalné tehdejším, 

Vildštejnu. Postupem �asu zde byla 

vybudována celá sí� úzkorozchodných 

drah o rozchodech 600 a 900 mm. 

B�hem 2. sv�tové války tato oblast p�ipadla N�mecku a zdejší t�žební podnik p�evzala 

n�mecká korporace Hermann Göring Werke, která zdejší úzkorozchodné dráhy pln�

motorizovala. V roce 1946 byl podnik znárodn�n a získal název Keramické a sklá�ské 

suroviny, n.p.  

    V sou�asnosti provozuje podnik Lasellsberger Minerals a.s. t�i úzkorozchodné dráhy 

vycházející z osady Kate�ina sm��ující k jednotlivým dol�m na kaolín. Dráha má 

k dispozici 17 motorových lokomotiv a cca 400 jednokubíkových plechových voz�. 

[internet-17]

Obr. �. 21: Mapa úzkorozchodných drážek 
v okolí Skalné u Chebu (upraveno autorem, 

2008) 
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� Zliv – šamotová dráha (okr. �eské Bud�jovice) 

    Jedna z nejstarších jiho�eských 

Schwarzenberských drážek,  které na tomto 

území vznikaly pro r�zné ú�ely a to zejména 

dopravu nerud jako grafitu v �erné 

v Pošumaví, nebo vápence v Chýnov�.  

    Pálení šamotu ve Zlivi za�íná v roce 1886, 

kde se p�vodn� jílovité horniny t�žily jako 

druhotné p�i t�žb� železa. T�žba probíhala 

zprva v hlubinném dole na�ež byly otev�eny 

také až 16 m hluboké lomy, které se po 

vyt�žení pot�ebné suroviny zavážely. 

Hlubinná t�žba byla ukon�ena až v roce 1960. 

Lomovým zp�sobem se t�žilo donedávna. [1]

    Pro p�epravu vyt�žených surovin sloužila ve 

Zlivi už od roku 1885 drážka o rozchodu 700 mm, 

která byla pohán�na animální silou. Na p�elomu 

století však zví�ecí sílu nahradila síla parní 

lokomotivy. Ty zde sloužily až do poloviny 20. 

století kdy byly vesm�s nahrazeny motorovými. 

Tra� mezi lomem a továrnou byla dlouhá 3,3 km. 

V d�lních prostorách se délka m�nila podle 

pot�eby t�žby a tovární kolejišt� m��ilo cca 1,5 

km. P�ed závodem byla ješt� výhybna pro 

rozd�lení vlaku na dva díly p�ed závozem pod 

krytá stání. Nejv�tší rozvinutá délka kolejí byla 

cca 5,5 km. Naposledy byl slyšet pravidelný 

klapot kol a „bafání“ lokomotiv na ja�e roku 2004. 

Potom vyjížd�ly stroje již jen nepravideln� p�i r�zných pot�ebách. [internet-18]

    Modernizace výroby a zm�ny výrobních program� p�inášejí také zm�ny dopravy 

surovin a dalších materiál�. S tím je spojena i zm�na logistických systém�. Drážka d�íve 

p�epravovala materiál, pro jehož objem by bylo pot�eba mnoho nákladních automobil�, 

Obr. �. 23: Znázorn�ní Zlivské 
drážky na map�  

(upraveno autorem, 2008) 

Obr. �.  22: Jedna z posledních 
lokomotiv  na Zlivské drážce v roce 

2005 (internet-18) 
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jezdících po dvojnásobné délce místních silnic. Nyní je pot�eba suroviny z místních zdroj�

asi jen desetinová a tudíž drážka ztratila význam. 

    Po 120 letech, p�esn� 13. zá�í 2005, byla zahájena její likvidace.  

   

  3.2.4 Zem�d�lské a �epné dráhy 

    	epné dráhy vznikaly p�edevším v zem�d�lských oblastech s výsadbou �epy, obvykle 

byly spojeny p�ímo s cukrovarem.V �eských zemích jich bylo vybudováno 19 s celkovou 

délkou tratí 170. km. Rozchody t�chto drah byly 600, 750, 760 a 790 mm. 

    Jako za�átek železni�ní dopravy v zem�d�lství jsou považována 80. léta 19. století, kdy 

byly na n�kterých panstvích položeny lehké p�enosné kolejnice s ko�skou, �i volskou 

dopravou. Jediná plodina, která navíc s rychlou výstavbou moderních cukrovar� v �eských 

zemích získala na významu, byla cukrová �epa. Na po�átku 90. let 19. století vyráb�ly 

�eské zem� tém�� 90 procent cukru z celé monarchie. P�itom bylo nutné dopravit velké 

množství �epy z polí do cukrovaru b�hem krátké doby a navíc odvážet odpadní produkty 

jako melasu a �ízky. Ve v�tších rafinériích cukru, stav�ných na p�elomu století a 

vybavených vesm�s �eským strojním za�ízením, bylo �ešení dopravy možné prakticky jen 

s pomocí kolejové dopravy. 

    	epné dráhy ožily obvykle jen na n�kolik podzimních m�síc� po dobu cukrovarnické 

kampan�. N�které spíše obecn� zem�d�lské než �epné drážky však sloužily vícemén� i 

b�hem roku. Jednalo se p�edevším o železnice na Slovensku, které spojovaly více dvor�

navzájem a p�evážely veškeré pot�ebné ná�adí, palivo, plodiny, dobytek, atd. 

    Asi nejslavn�jší �epnou drážkou v �eských zemích se stala svého �asu ta nejstarší na 

panství hrab�te Chorinského, která dopravovala �epu do cukrovaru v Bzenci. Další 

významná �epná drážka pat�ila hrab�ti Schlickovi v Kopidln�. [17] 

Významné zem�d�lské a �epné úzkorozchodné dráhy provozované na území �eské 

republiky:

� �epná drážka v Kopidln�. 

V okolí Kopidlna, což je obec v Polabské nížin� mezi Lysou nad Labem a Týncem nad 

Labem bylo kdysi postaveno šest úzkorozchodných drážek pro svoz �epy do cukrovar�. T�i 

z nich byly vybudovány v letech 1894 – 1902, další t�i vznikly teprve po první sv�tové 

válce. Použity zde byly t�i rozchody 600,700 a 760 mm. Z t�chto šesti polabských �epných 
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drážek je asi ta nejznám�jší Shlickova, kterou nechal o rozchodu 760 mm postavit hrab�

Ervín Shlick. Z její výstavbou se za�alo roku 1922 a dostav�na byla v délce asi 17 km 

téhož roku. V dalších letech se díky rostoucímu odb�ru sklizn� �epy drážka prodloužila na 

kone�ných 26 km. Svému ú�elu drážka sloužila do roku 1959, poté byla rozebrána. [1, 14]

� Kolínská �epná drážka 

    Postavená v roce 1894 byla nejstarší 

�epa�skou drážkou v �echách. Vedla z 

Kolínského cukrovaru, který stál v míst�

dnešní Elektrárny Kolín a.s., do Františkova 

(Ov�áry), Býchor a až do Jest�ábí Lhoty. 

Celková délka trati dosáhla 10,6 km , 

odbo�ka do Františkova m��ila dalších 0,9 

km. Ke svému ú�elu sloužila drážka tém��

70 let. V 60. letech 20. století byla zrušena. 

Provoz �epa�ských vlak� zabezpe�ovaly p�vodn� parní lokomotivy, pozd�ji motorové 

dvounápravové. Vagóny uvezly až 8 tun �epy.

    V roce 2000 bylo založeno ob�anské sdružení Klub pro obnovu Kolínské �epa�ské 

drážky. Cílem klubu bylo obnovit �ást �epa�ské drážky v úseku Kolín – Býchory a 

vybudovat muzejní expozici, kde by se návšt�vníci mohli seznámit s historií cukrovarnictví 

a dopravy �epy v Polabí. V lednu 2005 vydal M�stský ú�ad v Kolín� územní rozhodnutí ke 

stavb� „Obnova Kolínské �epa�ské drážky“. Na trati o rozchodu 600 mm prob�hlo 

slavnostní zahájení muzejního provozu 23. �ervna 2007. [internet-20]

3.2.5 Lesní dráhy 

    V �eských zemích vzniklo b�hem 20. století cca 20 drážek, které ovšem byly spíše 

kalamitního charakteru. Používaly se zde rozchody 600, 700 a 760 mm. Dopravu 

zajiš�ovalo 15 parních lokomotiv. Elektrifikace se lesní drážky nedo�kaly nebo� na území 

�eského státu byly v 60. letech zrušeny. Na Slovensku p�etrvaly v muzejním provozu 

dodnes. 

    V �eských zemích nehrály lesní železnice p�i t�žb� d�eva významnou roli. Byly tu zcela 

jiné zem�pisné, ale také pr�myslové pom�ry než v sousedních Horních Uhrách, kde 

Obr. �. 24: Slavnostní otev�ení �epné 
drážky u Kolína (internet-19) 
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v horských oblastech na za�átku století, ale také mnohem pozd�ji chyb�ly jakékoliv 

sjízdné cesty a veškerá tamní doprava byla zajiš�ována práv� úzkorozchodnými drahami. 

Všechny významn�jší lesní železnice na území �eských zemí pat�ily bu� církevním nebo 

šlechtickým panstvím. Jedny z prvních lesních drah vznikly p�edevším v místech 

s dostatkem lesa a to  v Jeseníkách, Moravskoslezských Beskydech a Hostýnských vrších 

nebo v lužních lesích kolem B�eclavi. 

    Ve šlechtických lesích Jeseník� existovalo už na konci 19. století n�kolik systém�

p�enosných horizontálních tratí spojených lanovými svážnicemi, na nichž se kombinovala 

ko�ská a gravita�ní doprava. [15]

    Mimo tyto lesní dráhy byla b�hem 1. sv�tové války ve st�edních �echách otev�ena lesní 

železnice na valdštejnském panství u Re�kova poblíž B�lé pod Bezd�zem. B�hem této 

války vznikla rovn�ž i další panská drážka hrab�te Kolowrata Krakowského u Tachova a 

n�kolik lesních drah Schwarzenberg� v jižních �echách. Ty byly p�vodn� z�ízeny jen pro 

zvládnutí lesní kalamity z let 1917 a 1919. Jiná kalamitní, tentokrát vojenská, lesní dráha o 

rozchodu 600 mm a délce 2 – 3 km vznikla v roce 1935 u Vyškova na Morav�. Ve 

srovnání s t�mito jednoduchými ukázkami úzkorozchodného provozu lesních železnic 

v �eských zemích je historie lesních železnic na území Slovenska nesrovnateln� bohatší. 

[3, 18]

3.2.6 Dráhy stavebních firem

    Vznik t�chto tratí na našem území se datuje od 

70. let 19. století. Zprvu se využívaly p�edevším 

p�i budování nových železni�ních koridor� kde 

rozvážely materiál na stavbu, dále se také hojn�

využívaly p�i budování vodních d�l a p�ehrad, 

nakonec se používaly i p�i v�tších stavebních 

projektech. Rozchody t�chto tratí byly 600, 700, 

750, 760 a 900 mm. Doprava byla zajiš�ována 

parními, pozd�ji motorovými lokomotivami. P�i 

budování tunel� byly používány lokomotivy d�lní. Pomocí t�chto drážek bylo realizováno 

cca 300 staveb. 

Obr. �. 25: Stavební drážka 
(internet-19) 
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    Stavební drážky rozhodn� nepat�ily mezi ty nejb�žn�jší, nejdelší a tedy zdánliv� ani 

k nejd�ležit�jším úzkokolejkám. Drážky m�ly trvání jen pár m�síc� nebo let, místo svého 

p�sobení však poznamenaly natrvalo – stavbou, kterou pomohly zbudovat. Neobjevovaly 

se jen v pr�myslových oblastech, ale možná naopak �ast�ji ve volné a odlehlé krajin�, kde 

se zrovna stav�la nová železni�ní tra�, zvlášt� pak v �echách na b�ezích regulovaných �ek 

Vltavy a Labe.

    Koleje t�chto drážek �asto vedly ulicemi m�st, nebo t�sn� za ploty zahrad a dvork�, a 

byly tudíž lidem velice blízko. Díky tomu dodnes existuje mnoho fotografií, které se 

z minulých dob dochovaly, a pojednávají o pr�b�hu tehdejších staveb. Po první sv�tové 

válce vzniklo celkem 35 nových stavebních firem, které používaly na svých stavbách práv�

úzký rozchod. Tyto firmy provád�ly své práce nejen v �esku, ale také na Slovensku a na 

Podkarpatské Rusi, kde se s budováním pr�myslu teprve za�ínalo. V�tší z t�chto firem 

vlastnící parní lokomotivy provád�ly také skrývkové práce na �eském severozápad�. Krize 

firem vlastnících tyto drážky p�išla b�hem 2. sv�tové války kdy se prakticky nic 

nebudovalo. Po válce byly jednotlivé spole�nosti znárodn�ny a získaly název 

�eskoslovenské stavební závody, národní podnik (�SSZ). V rámci tohoto podniku bylo 

vytvo�eno 10 závod�. Každý z t�chto 10 závod� byl kategorizován pro ur�itý typ staveb.

[1, 14]

    Díky stavebním drážkám byly realizovány stavby jako Slapská p�ehrada (1951 – 1955), 

nebo Lipenská p�ehrada (1951 – 1959).  

3.2.7 Jiné dráhy 

    Krom� výše popsaných odv�tví, m�ly i jiné pr�myslové obory své úzkorozchodné 

drážky, by� v podstatn� menším množství. Nej�ast�ji se používaly pro spojení menšího 

závodu s nejbližším nádražím, jako v p�ípad� textilních továren v Josefov� Dole 

v podkrkonoší a v D�t�ichov� blízko Frýdlantu v �echách. Tyto železnice se rovn�ž 

používaly v papírenském a chemickém pr�myslu nap�. v chemických závodech v Ostrav�

– Hrušov�, kde dopravu zajiš�ovala 500 mm široká elektrická drážka.  

    V n�kterých továrnách vznikly spletité kolejové systémy podobné t�m v hutnických 

provozech, jako tomu bylo ve Spolku pro hutní a chemickou výrobu v Ústí nad Labem. 

Tam�jší elektrická dráha vznikla z p�vodní ko�ské drážky. Používala rozchodu 565 mm a 

v roce 1960 dosáhla nejv�tší délky 22,5 km. [1]
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    Kone�n� pom�rn� rozsáhlou kolejovou sí� m�žeme dosud najít v prostoru muni�ní 

továrny v Poli�ce, i když je oproti té ústecké o 40 let mladší. Od roku 1999 je systém 

zdejšího úzkorozchodu v klidu. [18]

3.3 Zábavní a d�tské dráhy 

    Jako samostatnou kapitolu je možno chápat práv� tento druh úzkého rozchodu. Leckdo 

by si myslel, že tyto krátké a velmi �asto do kruhu sto�ené drážky byly bezvýznamné, 

pravda je ta, že docela bez smyslu tyto drážky také nebyly. V každém p�ípad� lidem, i 

když ve zmenšeném m��ítku, p�ibližovaly železnici, p�edstavovaly reklamu pro velkou 

dráhu a probouzely v d�tech zájem o lokomotivy a celý sv�t železnic.  

    Za první �eskou zábavní železnici musíme považovat tu, která v kv�tnu roku 1841 

vozila publikum po d�ev�ných kolejích dokola na pražském Žofín� a nesla na lokomotiv�

hrdé jméno Böhmischer Löve, tedy �eský 

lev. Na podobnou dráhu si �eský lid musel 

po�kat více než dlouhých 85 let. V �ervnu 

roku 1928 se rozjely vlá�ky nov� vystav�né 

drážky na brn�nském Výstavišti. Její 

rozchod byl 381 mm a okruh m��il cca 1600 

m. Na svém míst� však tato drážka vydržela 

jen do p�íštího roku, kdy byla p�emíst�na do 

pražského zábavního parku Eden ve 

Vršovicích. 

    Velká doba rozvoje takovýchto drážek za�ala v �eskoslovensku teprve po druhé sv�tové 

válce. Nejd�íve se jednalo spíše jen o malé drážky , které m�ly vozit d�ti jen kolem dokola. 

Pozd�ji p�išel nápad využít je také k výchov� t�ch v�tších d�tí k zájmu o železnici a 

p�ípadn� jako p�ípravu budoucích železni�á��, jichž byl v povále�né dob� nedostatek. Tak 

vznikaly v 50. letech tzv. „pionýrské železnice“, nazvané podle pionýrských organizací 

komunistické výchovy d�tí. Tyto železnice p�edevším vznikaly ve v�tších m�stech, jako 

v �eských Bud�jovicích, Nymburce, Opav�, �i Plzni. V�tšinou se u nich používal rozchod 

600 mm, byly ale i n�které s rozchodem 760 mm, opavská pak s 1000 mm rozchodem 

podle použitých tramvajových vozidel. I když v�tšina t�chto drážek celkem brzy pro 

nezájem dosp�lých i d�tí zanikla, n�které p�etrvaly dodnes. [18]

Obr. �. 26: Pionýrská železnice 
v Nymburce (internet-21) 
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4. ÚZKOROZCHODNÉ DRÁHY NA SLOVENSKU  

    Stejn� jako v �eské republice, tak i na Slovensku a v mnoha místech celé Evropy, 

p�edevším na p�elomu 19. a 20. století, byl budován tento osobitý typ železnic. Podobn�

jako u nás, také na Slovensku se železnice d�lily podle typu p�evládajícího hospodá�ství. 

Ur�itý vliv na tuto kategorizaci m�ly rovn�ž zem�pisné, geomorfologické potažmo i 

geologické  pom�ry, které jsou zde oproti �echám dosti odlišné.  

    Jako po�átky úzkorozchodné historie našich východních soused� se udávají 70. léta 19. 

století, kdy zde byly vybudovány stavební drážky p�i výstavb� Košicko-bohumínské dráhy. 

Tato tra� dala podn�t ke zdejší t�žb� nerostných surovin, p�i níž se ve špatn� dostupném 

terénu za�aly používat úzkorozchodné systémy. Nejstarší trvalé úzkorozchodné dráhy tak 

vznikly ve slovenských horách, oplývajících rudami.  

    První takováto dráha s parním provozem zde byla otev�ena arcivévodou Albrechtem. 

Dráha s rozhodem 1000 mm vedla ze stanice Markušovce (poblíž Spišské Nové Vsi) 

sm�rem na jih do rudného revíru u Bindtu.  

    Nejv�tší význam zdejších úzkorozchodek se ovšem p�iznává lesním železnicím, které 

byly na po�átku 20. století posíleny parními lokomotivami.  B�hem následujících let se zde 

mimo železnice svážející d�evo  rozvinuly zejména úzkokolejky zem�d�lské a �epné. [13]

4.1 Ve�ejné dráhy na Slovensku 

    Hornaté prost�edí dnešního Slovenska 

kladlo p�i výstavb� normáln� rozchodných 

železnic daleko v�tší odpor než pom�rn�

rovinaté �eské zem�, proto se zde 

z p�vodních rudních a lesních železnic 

stávaly pozd�ji také ve�ejné úzkokolejky, 

které byly záhy nahrazeny dráhami o 

rozchodu 1435 mm. Takovýmto procesem 

prošla rovn�ž nejstarší ve�ejná 

úzkorozchodná tra� na Slovensku 

s rozchodem 1000 mm, která spojila 

bohaté hornické m�sto Bánskou Štiavnici s normáln� rozchodnou železnicí údolím Hronu . 

Tato p�vodn� rudná dráha byla pozd�ji  nahrazena železnicí o rozchodu 1435 mm. 

Obr. �. 27: Úzkorozchodná ozubnicová tra�
ze Štrby na Štrbské pleso (vlastní foto, 

2008)
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Podobným zp�sobem bylo zde ke konci 19. století p�estav�no pom�rn� hojné množství 

p�vodních rudných drážek, na ve�ejné normáln� rozchodné dráhy, jako nap�. dráha 

z Margecan do Gelnice v roce 1884. V roce 1885 zde byl poprvé zahájen provoz na 

úzkorozchodné ozubnicové železnici v Žakarovcích, která propojovala rudné doly a jejich 

pražírnu u vsi téhož jména. [1]

    Další ozubnicová dráha s metrovým rozchodem m�la již úpln� jiný ú�el. Byla postavena 

roku 1896, vedla ze Štrby k Štrbskému plesu, a její ú�el byl výletní. P�elom 19. a 20. 

století se na Slovensku vyzna�oval hlavn� budováním ve�ejných úzkorozchodných drah. 

Upustilo se od rozchodu 1000 mm a za�al se používat rozchod 760 mm. Na za�átku 20. 

století zde bylo s takovým rozchodem postaveno hned n�kolik drah a to: v Ružomberoku, 

Korytnici, Tren�ianské Teplé,  �i lesní dráha v Lubochni, která pozd�ji také dopravovala 

cestující. Zajímavostí je že dráha z Popradu do Starého Smokovce z roku 1908 byla 

navržena op�t s metrovým rozchodem. Do roku 1912 byla výstavba všech ve�ejných 

úzkorozchodných drah v �eských zemích i na pozd�jším Slovensku ukon�ena. [internet-

22]

Významné ve�ejné úzkorozchodné dráhy provozované na území Slovenska:

� TEŽ  - Tatranské elektrické železnice (okr. Poprad) 

    Tatranské elektrické železnice (TEŽ) 

jsou sou�ástí dopravního systému ve 

Vysokých Tatrách, do kterého jsou 

zahrnuty zuba�ka Štrba - Štrbské Pleso a 

úzkorozchodné trat� ze Štrbského Plesa do 

Tatranské Lomnice a  z Popradu do  

Starého Smokovce. 

    Vznik TEŽ je úzce spjat s Košicko-

bohumínskou dráhou (KBD), která 

8. prosince 1871 spojila Vysoké Tatry se 

zbytkem Rakousko-Uherské monarchie. 

Tím bylo východní Slovensko a Vysoké 

Tatry zp�ístupn�ny široké ve�ejnosti. Železni�ní spojení kraje pod Tatrami se zbytkem 

monarchie bylo p�í�inou vzniku nových turistických letovisek a láze�ských osad. 

Obr. �. 28: Pozemní lanová dráha na 
Hrebienok, prochází územím  postihnutém 

vich�icí na podzim roku 2005 
 (vlastní foto, 2007) 
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V sedmdesátých letech minulého století 

vyr�stají dnes již známé osady Štrbské 

Pleso, Nový a Dolný Smokovec, pozd�ji 

se za�ínají stav�t Tatranská Polianka, 

Vyšné Hágy a Tatranská Lomnica. 

Spojení láze�ských dom� s železnicí KBD 

zajiš�ovaly drážky. Rostoucí nároky na 

kvalitu a �etnost spojení mezi láze�skými 

st�edisky a železnicí vedly majitele hotel�

a láze�ských dom� k myšlence výstavby 

železnice, která by zajistila p�epravu 

návšt�vník� hotel� a láze�ských dom� do 

stanic na trati KBD (Poprad, Štrba). Jako 

první bylo realizováno 1. 9. 1895 

železni�ní spojení Tatranské Lomnice 

(850 m.n.m.) s Popradem p�es Studený 

Potok, ovšem tato dráha byla vybudována 

s b�žným rozchodem. O rok pozd�ji byla 

uvedena do provozu úzkorozchodná 

ozubnicová tra� ze stanice Štrba (KBD, 

890 m.n.m.) na Štrbské Pleso (1325 

m.n.m.). [9]      

    Nejv�tší st�edisko Vysokých Tater Starý Smokovec (990 m.n.m.) získal moderní spojení 

s Popradem (670 m.n.m.) až 17. 12. 1908, kdy byla po 8. m�sících namáhavých prací 

uvedena do  provozu pozemní lanová dráha na Hrebienok a o t�i dny pozd�ji 20. 12. 

elektrická železnice z Popradu do Starého Smokovce. Nová tra� však m�la mnohé 

nedostatky, které musely být urychlen� opraveny. V rámci oprav a rekonstrukcí se 

v b�eznu roku 1910 zapo�alo z výstavbou nových tratí vedoucích ze Starého Smokovce do 

Tatranské Polianky a Tatranské Lomnice které se do�kaly svého otev�ení 16. 12. 1911. 

Následujícího roku v lét� byl dokon�en poslední a zárove� stavebn� nejnáro�n�jší úsek 

trati (nejv�tší stoupání 65‰) Tatranská Polianka-Štrbské Pleso. Touto skute�ností dosáhla 

délka sít� TEŽ  svého maxima 36. km, kterou má dodnes. [internet-22] 

Obr. �. 30: Dolní stanice ozubnicové 
železnice Štrba-Štrbské pleso ve Štrb�

(vlastní foto, 2008)

Obr. �. 29: Jeden z voz� pozemní lanovky 
na Hrebienok (vlastní foto, 2007) 
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    Dobré hospodá�ské výsledky drážní spole�nosti vedly její majitele k plán�m na další 

prodloužení trati ze Štrbského Plesa do Podbanského a �asem až do Liptovského Hrádku 

(640 m.n.m.). V�tev do Tatranské Lomnice m�la pokra�ovat do Tatranské Kotliny. Oba 

projekty však p�erušila I. sv�tová válka.  

    Po vzniku samostatného �eskoslovenska bylo zm�n�no majetkoprávní uspo�ádání dráhy 

a od roku 1922 p�ešla do správy Banky �eskoslovenských legií pod názvem „Tatranská 

elektrická vicinálna dráha“ (TEVD). Po druhé sv�tové válce (30. 12. 1948) se dráha stává 

majetkem �SD, které zde již od �íjna téhož roku zabezpe�ovaly provoz na ú�et vlastníka. 

V roce 1970 je dráha u p�íležitosti Mistrovství sv�ta v lyžování modernizována, v Poprad�

vyrostlo nové depo, na Štrbském Plese 

nové nádraží. Byl rekonstruován 

železni�ní svršek a trak�ní vedení. V roce 

1986 je zahájena stavba p�eložky mezi 

Velkým Slavkovem a Popradem. Do 

provozu byla uvedena 25. 10. 1991 

sou�asn� s novým nádražím v Poprad�, 

které je spole�né s �SD. Po rozd�lení 

�eskoslovenska 1. 1. 1993 p�evzaly 

elektrickou dráhu Železnice Slovenské 

republiky (ŽSR). [internet-23]

    Doprava na úzkorozchodných drahách 

TEŽ je dnes zajiš�ována moderními švýcarskými elektrickými soupravami 425 firmy 

„Stadtler“ , které se zde za�aly uplat�ovat od �íjna roku 2000. Od roku 2000 nové jednotky 

postupn� vytla�ovaly své p�edch�dkyn� �ady 420.5, které dožívaly na trase Starý 

Smokovec - Tatranská Lomnica. Od podzimu 2006 zajiš�ují celý provoz na síti TEŽ pouze 

nové soupravy. [4] 

Obr. �.  31: Stanice TEŽ na Štrbském plese 
se soupravou 425 „Stadtler“, 

(vlastní foto, 2008) 
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� Úzkorozchodná železnice z Hronské Dúbravy do Banské Štavnice (okr. 

Banská Štiavnica) 

    Okolí Banské Štiavnice je velmi známé už 

od st�edov�ku jako nalezišt� mnoha 

vzácných rud, jednalo se p�edevším o rudy 

m�di, zlata, st�íbra a olova, které se v okolí 

t�žily. Po�átky t�žby spadají do 15. století 

kdy byla na jižních svazích vrchu 

Glanzenberg založena dobývka žíly Terézia. 

Od té doby zde vzniklo mnoho štol a šachet 

díky kterým se zp�ístupnilo a t�žilo nerostné 

bohatství zdejších hor. Banská Štiavnica se 

tak stala jedním z nejvýznamn�jších 

slovenských m�st té doby jehož v�hlas p�esáhl daleko za hranice tehdejšího Uherského 

státu.  

    Než zde byla založena parostrojní železnice, p�epravovala se zde dobývka v�tšinou 

v huntech pohán�ných lidskou nebo animální silou po d�ev�ných kolejích. Zm�na nastala 

až v roce 1873 kdy zde byla zprovozn�na parostrojní železnice s metrovým rozchodem 

vedoucí z  Hronské Dúbravy do Banské Štiavnice. Délka této trati �inila 23 km. Ješt�

b�hem 19. století byla tato p�vodn� rudná železnice p�edimenzována na tra� normáln�

rozchodnou (1435 mm), sloužící ve�ejné p�eprav�.  P�vodn� tuto tra� vlastnil Uherský stát, 

po osamostatn�ní �eskoslovenska se vlastníkem veškerých tratí v �eskoslovensku staly 

�SD. Ty tuto tra� uchovávaly v provozu až do roku 1949. [13]

� Úzkorozchodná železnice z Gelnice do Smolnícke Huty (okr. Gelnica) 

    Díky bohatým nalezištím zlata, st�íbra a rud se stala Gelnica jedním z nejd�ležit�jších 

hornických m�st v bývalém Uhersku. Po postavení Košicko-bohumínské dráhy bylo 

pot�eba postavit drážku, která by normáln� rozchodnou tra� spojovala  s  bohatými 

nalezišti rud, �ili p�vod této drážky je op�t rudný.  Železnice vznikla roku 1884, byla 

pojížd�na parní lokomotivou s rozchodem náprav op�t 1000 mm. Provozovala ji zpo�átku 

soukromá firma, poté byla p�evedena pod �SD. Poslední vlak tudy projel roku 1965. [13]

Obr. �. 32: Banská Štiavnica – jedna 
z nejslavn�jších rudných lokalit 

Slovenska (internet-24) 
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4.2 Lesní dráhy na Slovensku

    Historie lesních železnic je na Slovensku neoby�ejn� bohatá. První takovéto dráhy v 

lesnatých horách bez cest vznikaly už v 60. letech 19. století. Používalo se na nich síly 

koní �i jiných zví�at nebo gravitace. Parní lokomotiva za�ínala do les� pronikat teprve na 

p�elomu 19. a 20. století. První lesní dráhou s parním pohonem na území Slovenska byla 

p�vodn� asi 10 km dlouhá „Pálffyho železnice“ o rozchodu 600 mm vedoucí z Malacek do 

Rohožníku, na níž parní lokomotiva jezdila už v roce 1898. Jednu z prvních lesních 

železnic s lokomotivním provozem postavila v Horních Uhrách státní lesní správa od 

nádraží Košicko-bohumínské dráhy v Lubochni skrz láze�ské letovisko do tamních les�. 

[3]

    Vedle státních lesních drah existovala �ada jiných, postavených uherskými šlechtici 

nebo soukromými firmami. �asto p�icházeli r�zní obchodníci se d�evem a koleje pokládali 

jenom proto, aby co nejrychleji pokáceli a odvezli veškeré d�evo podél trati, na�ež se zase 

p�esunuli jinam. Dv� ze t�í nejv�tších lesních železnic postavila uherská státní lesní správa.  

    V dob� na po�átku 20. století se stále zvyšovala poptávka po stavebním d�íví na úkor 

d�eva palivového. Doprava dlouhých kmen� však nebyla v úzkých dolinách možná 

plavením, takže musela pomoci lesní železnice. Nejv�tší slovenská lesní železnice byla 

postavena v roce 1909, spojovala Hronec s �ierným Balogem. Na tuto hlavní tra�

rozsáhlého lesního úzkorozchodného systému byla postupem �asu napojována odbo�ná 

ramena do p�ilehlých horských údolí. Nejdelší rameno dosahovalo délky 23,5 km a 

zasahovalo do Kamenisté doliny. Celá sí� �iernohronské lesní dráhy nakonec dosáhla 

délky 126 km. [3, 23]

    První sv�tová válka p�inesla mimo�ádn� velkou poptávku po stavebním d�íví. 

V d�sledku toho vznikly v karpatských údolích mnohé nové lesní železnice, mimo jiné 

také dráha údolím �ierného Váhu. Byla to snad v�bec nejkrásn�jší lesní železnice 

Slovenska, která byla od 30. let 20. století využívána také turisty a vodáky. Koncový bod 

byl ideálním východiskem pro turistický výstup na Krá
ovu holu na východním konci 

Nízkých Tater. Bohužel, tra� byla v 70. letech rozebrána a nahrazena stavbou  p�e�erpávací 

elektrárny. [3]

    Dnes se na Slovensku s tímto typem železnic m�žeme setkat jen v muzejním provozu. 
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Významné lesní úzkorozchodné dráhy provozované na území Slovenska:

� Kysuco-oravská lesní železnice (okr. �adca) 

Úzkokolejná lesní železnice ve Vychylovce na 

severozápad� Slovenska která provozovala 

�innost na kysucko-oravském pomezí, je 

technickou památkou sv�tového významu.  

     Z výstavbou železnice se zapo�alo roku 

1915. Do roku 1918 byly vybudovány dv� dráhy 

o rozchodu 760 mm sloužící výhradn� k odvozu 

d�eva na pily. V roce 1926 došlo ke spojení do 

té doby obou samostatných lesních železni�ních 

tratí jejichž nová délka po slou�ení dosahovala p�es 110 km. Železnice takto sloužila až do 

roku 1969, kdy byla uzav�ena a t�i roky nato �áste�n� demontována. [24]

     �ást úseku  z Vychylovky do stanice Chm�ra se poda�ilo obnovit a od roku 1994 se 

využívá jako vyhledávaná turistická atrakce, procházející p�es areál Muzea kysucké 

d�diny, kde se nachází 34 lidových staveb pocházejících z r�zných kout� kysuckého 

regionu. Fragment úzkokolejné železnice Vychylovka – Chm�ra je p�ístupný ve�ejnosti 

každý rok od 6. kv�tna do 31. �íjna.  [internet-26]

� �iernohronská lesní železnice (okr. Brezno) 

�iernohronská železnice  je úzkokolejná lesní dráha o 

rozchodu 760 mm, jezdící mezi obcemi Hronec a 

�ierny Balog ve Slovenském rudoho�í. V dob�

nejv�tšího rozmachu m�la její sí�, rozv�tvená do 

okolních les�, 131,98 km. V sou�asnosti na 17. 

kilometrech zachovaných tratí probíhá sezónní 

turistický provoz. V roce 1982 byla prohlášena za 

národní kulturní památku. [internet-27]

    Trat� této železnice vedly v údolích �ierného 

Hronu a jeho p�ítok�. Dodnes se zachovala a je 

provozována deseti kilometrová hlavní tra� z Hronce 

do �ierného Balogu, dvoukilometrové prodloužení 
Obr. �. 34: �iernohronská 

železnice v zim� (internet-28) 

Obr. �. 33: Parní lokomotiva U 45 
v �ele vlaku ve Vychylovce  

(internet-25) 
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této trati z Hronce do Chvatimechu a 

�ty�kilometrová odbo�ka z �ierného 

Balogu do Vydrovské doliny. Nejdelší 

odbo�ka vedoucí podél Kamenistého 

potoka m��ila tém�� 20 km, navíc se 

rozv�tvovala do r�zných �ástí údolí, �ili 

celková délka její sít� v této lokalit�

�inila 40 km. Zachoval se z ní krom�

zbytk� násp� jen  mohutný ocelový most 

p�es údolí �ierného Hronu. [23]

    Vym��ování železnice za�alo v roce 

1901. Stavba prvního (dodnes zachovaného) úseku za�ala v roce 1908, v roce 1909 za�al 

pravidelný provoz mezi pilami v �ierném Balogu a Hronci. Sí� se postupn� rozr�stala, aby 

bylo možno svážet d�evo p�ímo z les�. Z po�átku výstavbu trati zajiš�ovalo místní 

obyvatelstvo, b�hem 1. sv�tové války byli na stavb� využiti ruští zajatci. [internet-28]

    V šedesátých letech 20. století, v souvislosti s rozvojem silni�ní dopravy postupn� došlo 

k utlumení provozu zdejší dráhy. V roce 1982 byl provoz železnice oficiáln� ukon�en, ale 

železnice byla zapsána do seznamu kulturních památek. O rok pozd�ji za�ala obnova za 

pomoci dobrovolník�. 

    Díky bezplatné práci stovek brigádník� z mnoha zemí se poda�ilo železnici obnovit. V 

roce 1992 byl provoz znovu zahájen, nejprve na polovin� zachovalé trati, další rok na 10. 

kilometrové trati z �ierného Balogu do Hronce. Provoz i opravy trati jsou nadále 

zajiš�ovány jak n�kolika stálými zam�stnanci tak brigádníky. [internet-29]

Obr. �. 35: �iernohronská železnice 
v letních m�sících (internet-28) 
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5. ÚZKÝ ROZCHOD DNES 

    Je z�ejmé, že na �eském území kdysi existovaly stovky úzkorozchodných drah. Dnes se 

ví o 370. stálých drážkách po nichž se pohybovaly lokomotivy. Nyní, na za�átku 21. století 

zbylo sotva 40 zatím alespo� �áste�n� pravideln� provozovaných drah spolu s n�kolika 

muzejními trat�mi, což �iní p�ibližn� 250 km kolejí, pojížd�ných úzkorozchodnou 

lokomotivou. Dodnes se v provozu udrželo n�kolik ve�ejných úzkorozchodných železnic. 

V �eské republice jezdí denn� vlaky na poslední úzkorozchodce �eských drah z T�emešné 

ve Slezsku do Osoblahy (tra� �. 298) a také na obou tratích dnes již soukromých 

Jind�ichohradeckých místních drah (JHMD). Mimoto b�hem letních m�síc� se na obou 

z t�chto tratí m�žeme setkat s tzv. muzejním provozem p�i n�mž je vypravena parní 

lokomotiva. [14]

    Z kdysi rozsáhlých úzkorozchodných sítí velkých d�lních a železá�ských podnik� už 

mnoho nezbylo. Z velkých hutních podnik� využívajících služby úzkorozchodných tratí 

dodnes z�staly jen Vítkovické, nebo Královodvorské železárny. Na všech ostatních  

železárenských drahách úzkorozchodný provoz ustal. Z d�lních a lomových drah se do 

dnešních dn� v provozu zachovala pouze jílovo-kaolinová drážka v okolí Skalné u Chebu.  

    Na Slovensku je možné sledovat denní provoz jen na elektrických úzkorozchodkách. Ty 

m�žeme vid�t nap�. v Tren�ianských Teplicích ( rozchod 760 mm). Významnou lokalitou 

t�chto ve�ejných drah na Slovensku je oblast Vysokých Tater, kde jsou dodnes 

provozovány 3 dráhy s rozchodem 1000 mm. Jedná se o ozubnicovou dráhu vedoucí ze 

Štrby na Štrbské Pleso, dráhu ze Štrbského Plesa do Tatranské Lomnice a kone�n� tra�

z Popradu do Starého Smokovce.     

    Krom� všedního provozu, který je p�evážn� zajiš�ován motorovými �i elektrickými 

lokomotivami, jsou n�které dráhy p�edevším v letních m�sících zp�ístupn�ny 

návšt�vník�m v podob� muzejního provozu, který zajiš�uje parní lokomotiva. Návšt�vníci 

se tak mohou vrátit do historie a na vlastní k�ži poznat jednotlivé ve�ejné nebo pr�myslové 

trat�. Dnes se nachází na území bývalého �eskoslovenska celkem 7 takovýchto tratí, 

z toho dráha v Jind�ichov� Hradci slouží dodnes i všednímu provozu. [1]
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5.1 Úzkorozchodné dráhy v �R ve všedním a muzejním provozu  

Vybrané dráhy ve všedním provozu: 

� Jind�ich�v Hradec – Nová Byst�ice; Jind�ich�v Hradec – Obrata�: dráha 

sloužící ve�ejné p�eprav�

� Úzkorozchodná dráha z T�emešné ve Slezsku do Osoblahy: dráha sloužící 

ve�ejné p�eprav�  

� Skalná u Chebu: dráha keramických závod�

� Ostrava – Vítkovice: hutní a strojírenská dráha ve Vítkovicích 

� Král�v Dv�r: hutní dráha 

Vybrané dráhy v muzejním provozu: 

� Mlad�jov – H�ebe�: d�lní drážka p�epravující lupek 

� Jind�ich�v Hradec: muzejní provoz s parní lokomotivou

� �epná drážka u Kolína: nov� rekonstruovaná drážka sloužící muzejnímu provozu

� Lužná u Rakovníka (okr. Rakovník):  replika úzkorozchodné dráhy v muzeu 

�eských drah 

5.2 Úzkorozchodné  dráhy na Slovensku ve všedním a muzejním provozu 

Vybrané dráhy ve všedním provozu: 

� TEŽ –Tatranské elektrické železnice: dráha sloužící ve�ejné p�eprav�

Vybrané dráhy v muzejním provozu: 

� Historická lesní železnice Vychylovka – Chm�ra:  lesní železnice

� �iernohronská lesní železnice: lesní železnice 

� Výstavní železnice v Nit�e: železnice v provozu b�hem výstav  



- 41 - 

6. NÁVRH TURISTICKÉ TRASY V  OKOLÍ TATRANSKÝCH  

ELEKTRICKÝCH  ŽELEZNIC  

    Tatranské elektrické železnice (TEŽ) už od po�átku 20. století podávají turist�m 

pomocnou ruku p�i objevování krásy tatranské p�írody. B�hem staletého p�sobení se tato 

doprava vypracovala v nedílnou sou�ást zdejší infrastruktury. TEŽ mají neocenitelný 

význam pro zdejší p�epravu turist�, pro které p�edstavují nejpohodln�jší a nejefektivn�jší 

p�epravu v t�chto nejmenších velehorách sv�ta. Rovn�ž d�ležitý je jejich šetrný význam 

pro zdejší životní prost�edí, které je ur�itou m�rou práv� turistickým p�sobením 

zat�žováno.  

    Poznat Vysoké Tatry b�hem jednoho dne je tém�� nemožné, proto jsem se rozhodl 

zpracovat p�tidenní pobyt zam��ený p�edevším na vysokohorskou turistiku, který by 

sportovn� založeným zájemc�m ukázal zajímavá a nevšední místa, jež poukazují na 

jedine�nost zdejší jak morfologické �i geologické stavby, tak i unikátního p�írodního 

bohatství.  

6.1. Turistická výbava zájemc�

    Vysoké Tatry nelze nijak podce�ovat, i zdánliv� krásný jasný den se m�že na h�ebenech 

a ve vyšších polohách b�hem n�kolika chvil s nástupem mlhy, v�tru nebo dešt� zm�nit 

v ne�as. Další putování po kamenných kluzkých stezkách je poté nejen nebezpe�né, ale 

také nesnadné pro orientaci, proto se nikdy na h�ebeny nevydáváme bez nezbytného 

vybavení. 

    Základem fyzické a psychické pohody p�i absolvování vysokohorské túry je vhodné 

oble�ení, výstroj, a pevná obuv s „vibram“ podrážkou. Sportovní obuv jako tenisky anebo 

sandály nechrání nohu p�ed úrazem ve skalnatém terénu, nebezpe�ná je p�edevším skalní 

su�, a proto se nedoporu�ují. Abychom byli vždy p�ipraveni na jakoukoliv zm�nu po�así je 

vhodné se podle toho obléci, p�ípadn� vzít si s sebou šaty na p�evle�ení. Na t�lo lze 

doporu�it funk�ní prádlo, které vyniká svým savým charakterem a chrání ho tak p�ed 

vlhkostí. Jako st�ední vrstvu je možno použít materiál na bází „softshell“, �i „fleec“. 

Svrchní vrstva oble�ení jsou vhodné v�trovky a kalhoty vyrobené s vod� odpudivých a 

v�tru vzdorných materiál� (nap�. Gore-tex), dále se ur�it� p�idá plášt�nka, �epice a 

rukavice, tepeln�-izola�ní fólie pro r�zné nep�edvídatelné situace a minilékárni�ka. 

Teleskopické hole a ma�ky se doporu�ují p�edevším v období kdy jsou v dolinách a 
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sedlech sn�hová pole. Další nevyhnutelné pot�eby které bychom m�li mít  ve vysokých 

horách vždy p�i sob�: osobní doklady, mobilní telefon, hodinky, píš�alka, mapa a turistický 

pr�vodce, dostatek jídla a tekutin. Pro p�ípadný pohyb po západu slunce p�ijde vhod mít 

s sebou �elovou svítilnu, v exponovaných místech s hrozbou padající skalní sut� je 

nezbytn� nutná helma. [22]

    Jelikož je b�hem tohoto p�echodu zajišt�n nocleh v tatranských ubytovacích za�ízeních 

není pot�eba brát stan ani spacák. Potrava bude podávána vždy na horských chatách 

s ve�e�í a snídaní, bude zde rovn�ž možnost zakoupení pot�ebných tekutin �i menšího 

ob�erstvení. Z vlastních potravin bych doporu�il p�ibalit si stravu s vysokým obsahem 

sacharid� pro dopln�ní pot�ebné energie.   

    Vzhledem k tomu, že tento p�tidenní p�echod svou délkou a výškovým p�evýšením pat�í 

mezi t�žší, doporu�oval bych jej absolvovat v menší skupin� lidí. 

6.2. Základní informace o turistické trase.

    Jelikož návšt�vní �ád TANAP-u uzavírá n�které chodníky od 1.11. do 15.06 je vhodné 

naplánovat po�átek tohoto p�tidenního p�echodu Vysokých Tater nejlépe v lét�, nebo 

b�hem raného podzimu. D�íve bych tuto trasu nedoporu�oval vzhledem k výskytu 

sn�hových polí, jejichž zvládnutí bez pot�ebného vybavení m�že být tvrdým o�íškem i pro 

zdatné turisty. Trasu jsem z vlastní zkušenosti naplánoval v srpnu, respektive mezi 16. až 

20. srpnem 2008, z  p�edpokladu stabiln�jšího po�así s menší pravd�podobností výskytu 

letních bou�ek, které mohou být na h�ebenech doslova smrtící. 

• 1.den 

    V ranních hodinách odjezd z Ostravy rychlíkem �. 421 Excelsior do Tatranské Štrby. 

Odtud nás ozubnicová železnice dopraví na Štrbské pleso. Od stanice TEŽ na Štrbském 

plese budeme pokra�ovat sm�rem na Krivá� – cíl této cesty. V podve�erních hodinách 

návrat na Štrbské pleso, kde se ubytujeme v penziónu Litvor.. 

• 2. den 

    Ze Štrbského plesa ráno vyrazíme do Mlynické doliny k vodopádu Skok, poté p�ejdeme 

Bystré sedlo a Furkotskou dolinou sestoupíme až na chatu pod Soliskem. Pokud budou  

chtít, mohou zájemci navíc zdolat vrchol P�edního Soliska, ze kterého je nádherný kruhový 



- 43 - 

výhled. Na Štrbské pleso se vrátíme lanovou dráhou vedoucí od chaty pod Soliskem. 

Následn� nás bude �ekat pochod na chatu p�i Popradském plese, kam ve ve�erních 

hodinách dorazíme.  

• 3. den 

    Výstup k nejv�tšímu plesu na Slovenské stran� Tater – Velkému Hincovu plesu a na 

Koprovský štít. Po snídani opustíme chatu p�i Popradském plese a poté budeme stoupat 

nap�í� Mengusovskou dolinou až do dolinky Hincových ples, kde se ob�erstvíme a 

budeme pokra�ovat ve výstupu na Koprovský štít. Návrat stejnou cestou zp�t na chatu p�i 

Popradském plese. Poté následuje volný program, ve kterém mohou zájemci jen tak 

posed�t u jezera, nebo navštívit blízký symbolický h�bitov v�novaný ob�tem Tater a 

ostatních velehor.  

• 4. den 

    Po snídani v chat� p�i Popradském plese vystoupíme serpentinami tatranské magistrály 

na Ostrvu – nejvyšší bod tatranské magistrály. Poté budeme mírn� klesat až na horský 

hotel Sliezský dom, kde bude následovat ob�erstvení. Následn� vystoupíme na Polský 

h�eben, odsud je to již kousek na vrchol Východné Vysoké a  zp�t p�es Polský h�eben a 

sedlo Prielom, poté sestoupíme až na Zbojnickou chatu. Odtud budeme klesat nap�í�

Velkou Studenou dolinou až k Bilíkov� chat� u Hrebienku,  kde celodenní náro�nou túru 

zakon�íme ve�e�í a noclehem. 

• 5. den 

    Tento záv�re�ný den nás bude �ekat odpo�inková túra s možností návšt�vy Lomnického 

štítu. 	ádn� posiln�ni spánkem a snídaní vyrazíme z  Bilíkovy chaty v ranních hodinách. 

Odtud budeme stoupat zprvu k Zamkovského chat� p�i ústí Malé Studené doliny a poté 

magistrálou až na Skalnaté pleso, odkud je možno nechat se vyvézt kabinkovou lanovkou 

na Lomnický štít, nebo seda�kovou lanovkou na Lomnické sedlo. My zvolíme první 

variantu. Po návratu z Lomnického štítu p�esedneme na Skalnatém plese na kabinkovou 

lanovkou do Tatranské Lomnice, odkud na záv�r projedeme trasu tatranské elektri�ky až 

na Štrbské pleso, kde nás zp�t do Štrby dopraví ozubnicová železnice. Odtud vyrazíme ve 

ve�erních hodinách zp�t do Ostravy. 
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6.3 Podrobný popis jednotlivých turistických tras 

6.3.1 Trasa �. 1: Ze Štrbského Plesa na Krivá� a zp�t 

Tabulka �. 4: Podrobný rozpis d�ležitých míst na trase �. 1(zpracováno autorem, 2008) 

Na 
map�

Navštívená místa trasy 
Nadmo�ská 

výška 
[m n.m] 

Vzdálenost 
[km] 

�asový plán 
[hod] 

1 Štrbské pleso, TEŽ 1328 0 7:00 

2 
rozcestí pod Furkotskou 
dolinou 

1457 3 7:40 

3 rozcestí p�i Jamském plese 1458 5,2 8:20-8:30 

4 
rozcestí pod Malým 
Kriván�m 

2140 9 10:30 

5 Krivá� – vrchol 2494 9,9 11:20 –11:40 

6 
rozcestí pod Malým 
Kriván�m 

2140 10,8 12:10 

7 rozcestí p�i Jamském plese 1458 14,6 13:55-14:00 

8 
rozcestí pod Furkotskou 
dolinou 

1457 16,8 14:30 

9 Štrbské pleso, TEŽ 1328 19,8 15:10 

10 
Štrbské pleso, penzión 
Litvor 

1299 20,3
15:20 

    

  Obr. �. 36: Ná�rt turistické trasy 1. dne p�echodu Vysokých Tater (upraveno autorem, 2008)
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    Výstup na Krivá� je velmi p�kný i když trochu namáhavý zážitek. Cestou na tento 

majestátný štít se nesetkáme s mimo�ádn� obtížným terénem a ani s �et�zy, takže tento 

výstup pat�í mezi ty p�íjemn�jší a p�edevším bezpe�n�jší. (P�íloha �. 1) 

    Od zastávky TEŽ  se vydáme po 

modré zna�ce kolem hotelu Panorama  a 

blízkým schodišt�m vystoupíme až na 

asfaltovou silnici lemující Štrbské pleso. 

Asfaltkou rovn�ž prochází �ervená 

turistická zna�ka ozna�ující tatranskou 

magistrálu. Asi 10 minut budeme 

kopírovat b�eh Štrbského plesa, poté 

�ervená zna�ka odbo�uje spolu 

s chodníkem vlevo do lesa  po kterém se 

asi po dvaceti minutách dostaneme na 

rozcestí pod Furkotskou dolinu. Po dalších asi 30 minutách velmi pozvolného stoupání 

docílíme rozcestí p�i Jamském plese. Zde se m�žeme ob�erstvit a nabrat trochu sil p�ed 

namáhavým výstupem po h�betu Kriván�.  

    Dále už nebudeme  pokra�ovat po �ervené magistrále, ale následujeme modrou zna�ku, 

která zprvu pozvolna stoupá lesní cestou. Se stále v�tší nadmo�skou výškou za�íná les 

�ídnout a pomalu se tak dostaneme do pásma kosod�eviny. Cesta nabývá stále strm�jšího 

sklonu, v p�ípad� p�íznivého po�así se m�žeme kochat nádhernými pohledy do Važecké 

doliny, nebo na celou západní �ást Tater. Asi po 2 hodinách výstupu od Jamského plesa 

dorazíme pod Malý Krivá�, kde se modrá zna�ka spojuje se zelenou vedoucí od T�ech 

Studni�ek, nedaleko Podbanského. Terén v t�chto místech je už pon�kud náro�n�jší, je 

tvo�en jen sutinou  a skalami a nadále vede po modré zna�ce k rozcestí v Krivá�ském 

žlabu a Daxnerovým sedlem až na vrchol. [internet-30]

    Sestup je možné absolvovat stejnou cestou, nebo sm�rem na Podbanské. Z d�vodu 

ubytování na Štrbském plese se budeme vracet po stejné cest�. 

Obr. �. 37: Štrbské pleso hotel Panorama 
(vlastní foto, 2007) 
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• Zajímavá místa v okolí trasy

Štrbské pleso (1328 m n. m.): Jedna 

z nejznám�jších tatranských osad 

proslavená morénovým jezerem na jižní 

stran� Vysokých Tater ve výšce 1347 m n. 

m. Štrbské pleso je zárove� druhým 

nejv�tším ledovcovým jezerem na 

Slovenské stran� Tater, má rozlohu 19,76 

ha a maximální hloubku 28 m. 

Zajímavostí je že do n�j nevtéká žádný 

potok.  

   Osada Štrbské pleso vznikla v roce 

1872, kdy zde byla  rodinou Szentiványiovc� postavena první chata. Od roku 1885 má 

osada charakter lázní. V roce 1896 zde byla vybudována ze Štrby ozubnicová železnice. 

Nyní je tato turisticky hodnotná lokalita známá p�edevším širokospektrálním sportovním 

vyžitím. V lét� je Štrbské pleso východiskem turistických tras do Furkotské, Mlynické a 

Mengusovské doliny, v zim� zde najdou skv�lé podmínky zejména lyža�i, kte�í zde mohou 

využít b�žecké trat� a sjezdovky ze Soliska . [12]

Krivá� (2494 m n. m.): Impozantní a 

symbolický štít v západní  �ásti Vysokých 

Tater. Nepat�í sice mezi nejv�tší tatranské 

štíty – je až šestnáctý, ale svým tvarem se 

�adí mezi nejosobit�jší a nejhez�í vrcholy 

Tater. Zejména návšt�vník�m 

p�ijížd�jícím do Vysokých Tater od 

západu padne do oka jako první výrazný a 

majestátný štít. Své okolí Krivá�

p�evyšuje �ádov� až o 1500 m.Tento 

p�ekrásný štít se už dlouho pokládá za 

slovenskou národní horu. Slováci si ho cení podobn� jako 	ekové sv�j Olymp anebo �eši 

Obr. �. 38: Štrbské pleso, v pozadí vlevo 
Štrbské Solisko a vpravo Patria (vlastní 

foto, 2007)

Obr. �. 39: Národní hora Slovák� Krivá�
vyfocen od Podbanského (vlastní foto, 

2008) 
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	íp. Z Kriván� je nezapomenutelný výhled nejen na celý masiv Vysokých Tater, ale i na 

Západní a Nízké Tatry. [12]

• Ubytování na této trase

Penzión Litvor **  

    P�íjemný cenov� lákavý penzion 

umíst�ný na periferii Štrbského plesa, 

vzdálen asi 500 m od centra. Nabízí 

svým návšt�vník�m ubytování ve 

dvoul�žkových až p�til�žkových 

pokojích vybavených samostatným 

sociálním za�ízením, TV, satelitem, 

telefonem a rádiem. Sou�ástí penzionu je 

stylová restaurace Lesanka, kde probíhá 

stravování turist� a fitness studio. 

[internet-31]

Obr. �. 40: Penzion Litvor na Štrbském Plese
(internet-31) 
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6.3.2 Trasa �. 2: Z Mlynické doliny p�es Furkotskou dolinu k chat� p�i 

Popradském plese 

Tabulka �. 5: Podrobný rozpis d�ležitých míst na trase  �. 2 (zpracováno autorem, 2008) 

Na 
map�

Navštívená místa trasy 
Nadmo�ská 

výška  
[m n.m] 

Vzdálenost 
[km] 

�asový plán 
[hod] 

1 Štrbské pleso, penz. Litvor 1328 0 8:00 

2 
rozcestí u Grandhotelu 
Patria 

1350 1,2 8:15 

3 
dolní stanice lanovky na 
Solisko 

1385 2,3 9:30 

4 vodopád Skok 1690 5,3 10:05-10:15 
5 sedlo Bystrá lávka 2300 8,3 12:10 -12:25
6 rozc. pod Soliskem 1710 11,1 13:35 
7 chata pod Soliskem 1840 11,9 13:50-14:00 
8 P�ední Solisko 2117 12,8 14:30-14:40 
9 chata pod Soliskem 1840 13,7 15:00 

10 
dolní stanice lanovky na 
Solisko 

1385 15,8 15: 30 

11 
rozcestí u Grandhotelu 
Patria 

1350 16,9 15:45 

12 rozcestí pod Triganem 1479 18,8 16:30 
13 chata p�i Popradském plese 1500 21,2 17:15 

    St�edn� náro�ná túra, nejobtížn�jším 

úsekem m�že být stoupání do sedla Bystrá 

lávka, které bývá za zhoršeného po�así 

velmi nebezpe�né. Zvlášt� riziková m�že 

být bou�ka na �et�zem zajišt�ném 

p�ekonávání h�ebene. (P�íloha �. 2)  

Od penziónu Litvor se brzy dostaneme 

k hotelu Patria na b�ehu Štrbského Plesa, 

kde je rozcestí magistrály mí�ící na 

Popradské pleso a žluté turistické trasy po 

níž se dostaneme k vodopádu Skok. Než opustíme Štrbské pleso, vidíme po levé ruce 

lanovky a skokanské m�stky. Poté vede pohodlná cesta nap�í� Mlynickou dolinou nap�ed 

lesem, posléze kosod�evinou s hojnou p�ím�sí tatranských limb. Po necelé hodin� dojdeme 

Obr. �. 41: chata pod Soliskem (vlastní 
foto, 2007)
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k velmi fotogenickému vodopádu 

Skok, který se z vysokého skalního 

prahu �ítí do spodního patra doliny. 

[internet -32]

    Výstup nad vodopád m�že 

n�komu p�ipadat vzhledem k dosud 

p�íznivému sklonu obtížn�jší, avšak 

není t�eba se ho obávat. I na 

hladkých plotnách máme oporu v 

podob� �et�zu, který nám zaru�í 

bezpe�ný pr�chod. Terén kolem 

plesa nad Skokem nám poskytne 

p�íležitost vydechnout si. Odtud se 

lze pokochat skalními útvary v 

h�ebenech Solisek a Bašt i 

majestátným Štrbským štítem (2381 

m n. m.) v záv�ru doliny.  

    V další �ásti doliny se po zprvu 

pom�rn� nenáro�ném stoupání 

vyšvihneme na další skalní práh nad 

nímž leží Kozí plesa. Pak p�ekonáme 

stejným zp�sobem ješt� jeden stupe� k 

Capímu plesu (2075 m n. m.). To už 

jsme tedy více než ve dvoutisícové 

výšce a zbývá poslední, nicmén�

nejnáro�n�jší stoupání. K Bystré lávce 

za�ínáme stoupat skalnatým 

chodní�kem, který se klikatí mezi 

ohlazenými plotnami a p�íkrými skalními výstupky, v n�kterých letech je nutné p�ekonávat 

i menší sn�hová polí�ka. Z cesty na lávku vidíme nejvyšší �ást Mlynické doliny s 

Okrúhlým plesem (2105 m n. m.), které zpravidla pokrývá alespo� z�ásti led. Za Štrbským 

Obr. �. 43: Pohled z vrcholu P�edního 
Soliska na Štrbské pleso  

(vlastní foto, 2008)

Obr. �. 42: Ná�rt turistické trasy 2. dne 
p�echodu Vysokých Tater 
(upraveno autorem, 2008)
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štítem lze rozlišit sedlo Váha (2339 m n. m.), Rysy (2503 m n. m.), Vysokou (2547 m n. 

m.) a další významné štíty.  

     Po p�ekonání �et�zu, zajiš�ujícího p�echod p�es Bystrou lávku do Furkotské doliny, se 

nám otev�e pro zm�nu pohled na nejzápadn�jší rozsochy Tater v�etn� Kriván� (2494 m 

n.m.), zubatý masiv Hrubé a dol� na hladiny Wahlenbergových ples. Vyšné 

Wahlenbergovo pleso (2157 m n. m.), pojmenované po švédském p�írodov�dci, je druhým 

nejvýše položeným jezerem v celých Tatrách. K n�mu sestoupíme balvanitým terénem 

pom�rn� snadno, stejn� tak (pokud nás nezdržují velké davy turist�) pokra�ujeme celou 

Furkotskou dolinou.  

    Asi po dvou hodinách cesty ze sedla, na rozcestí v za�ínajícím souvislém porostu 

kosod�eviny, se m�žeme rozhodnout pro dv� varianty  návratu. Ta první vede p�es chatu 

pod Soliskem (1840 m n. m.), odkud m�žeme sejít po sjezdovce nebo se svézt dol�

lanovkou; náro�n�jší turisté mohou od chaty ješt� odbo�it na vrchol P�edního Soliska 

(2117 m n. m.), což jim i s návratem zabere p�ldruhé hodiny navíc. Druhou alternativou je 

dojít p�íjemnou Furkotskou dolinou až na magistrálu, a po ní na Štrbské pleso. [internet-

33]

    My se vydáme po modré turistické zna�ce vedoucí k chat� pod Soliskem, kde bude 

následovat krátký odpo�inek spojený s ob�erstvením  a poté se serpentinami vydáme na 

cca 40 minut vzdálený vrchol P�edního Soliska. Zp�t k chat� se budeme vracet stejnou 

cestou, na Štrbské pleso však nep�jdeme po svých, ale svezeme se pohodlnou �ty�místnou 

lanovou dráhou, což nám ušet�í síly na záv�re�nou �ást túry k Popradskému plesu. Po 10 

minutové jízd� lanovkou se ocitneme u její dolní stanice, od níž p�jdeme sm�rem dol� po 

žluté zna�ce k rozcestí u hotelu Patria.  

    Tentokrát se vydáme po �ervené magistrále, vystoupíme mírným táhlým výstupem na 

vrchol Triganu (1481 m n. m.) a poté traverzujeme masiv Patrie (2202 m n. m.). Okolo 

chodníku jsou zde instalovány lavi�ky, kde se m�žeme ob�erstvit a vyfotit nádherné 

výhledy na celou Mengusovskou a Zlomiskovou dolinu. Z okolních h�eben� majestátn�

vystupují p�edevším Vysoká (2547 m n. m.) , Gánek (2464 m n. m.) a Ostrva (1966 m n. 

m.). Asi po p�ldruhé hodin� pochodu ze Štrbského plesa dorazíme na chatu p�i 

Popradském plese, kde se ubytujeme.  
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• Zajímavá místa v okolí trasy 

                        
Mlynická dolina – Dolina jež je obklopena ze 

západu h�ebenem Solisek, ze severu masivem 

Štrbského štítu (2381 m n. m.) a z východu 

h�ebenem Bašt. Ve spodní lesnaté �ásti doliny se 

nachází lyža�ský areál FIS a dolní stanice lanovky 

na Solisko.  

    V roce 1991 byla tato dolina vyhlášena za NPR 

s rozlohou 704 ha. Území z geomorfologického 

hlediska velmi vyjíme�né, p�edevším díky 

ledovcové modelaci. Vyskytují se zde mnohé 

endemity jak živo�išných tak i rostlinných druh�. Pohyb je možný pouze po turistických 

stezkách. [21]

Vodopád Skok (1730 m) - Vodopád na potoku Mlynica, jenž je 

se  svými 25 metry výšky t�etím nejv�tším vodopádem na 

slovenské stran� Vysokých Tater. [internet-32] 

Sedlo Bystrá lávka (2300 m) – Sedlo v tzv. h�ebeni Solisek  

spojující turisticky zna�enou trasou Mlynickou a Furkotskou 

dolinu. P�vodn� vedla trasa p�es Bystré sedlo (2314 m n. m.), ale 

vzhledem k tomu, že stezka do sedla velmi narušovala svah, byl 

p�ed pár lety p�echod v h�ebeni posunut jižn�ji, do skalnaté 

Bystré lávky. [22]

Furkotská dolina – Prahová dolina lemována h�ebeny Soliska a Ostré. V dolin� je n�kolik 

ples. Nižné Furkotské pleso (1626 m n. m.), Vyšné Furkotské pleso (1698 m n. m.), Nižné 

Wahlenbergovo pleso (2053 m n. m.), Vyšné Wahlenbergovo pleso (2157 m n. m.). 

V záv�ru doliny je Furkotský štít (2403 m n. m.). Východiskem do doliny je Štrbské pleso. 

V roce 1991 byla tato dolina vyhlášena za NPR.  

Obr. �. 45: Vodopád 
Skok (vlastní foto, 

2006) 

Obr. �. 44: Pohled do Mlynické 
doliny z cesty na Solisko  

(vlastní foto, 2007) 
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Nau�ná stezka Štrbské pleso Hincovy plesa (1328 – 1945 m n. m.) -  Nau�ná stezka 

prochází celou Mengusovskou dolinou, jednou z nejnavšt�vovan�jších a nejv�tších dolin 

v jižní �ásti TANAP-u. Na úseku Štrbské pleso – Popradské pleso vede po �erven�

zna�ené a dále po Velké Hincovo pleso po mod�e zna�ené turistické trase. Délka trasy je 

8,5 km a výškový rozdíl je v�tší než 600 m. Stezka obsahuje 18 zastavení s informa�ními 

tabulemi. NS je zp�ístupn�ná od 16.6 do 31.10.  [22]

• Ubytování na této trase 

Chata p�i Popradském Plese - Tato chata je  

jednou z nejnavšt�vovan�jších ve Vysokých 

Tatrách, umíst�na v krásném prost�edí 

Mengusovské doliny na severním b�ehu 

Popradského plesa. Ubytování je ve dvou až 

�ty�l�žkových pokojích. Kapacita chaty �iní 120 

l�žek. Možnost polopenze. Cena ubytování se 

pohybuje v rozmezí od 350 do 850 Sk. [12] Obr. �. 46: Chata p�i Popradském 
lese, jedna z nejv�tších horských 

chat ve Vysokých Tatrách (vlastní 
foto, 2007) 
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6.3.3 Trasa �. 3: Od chaty p�i Popradském plese na Koprovský štít a zp�t

Tabulka �. 6: Podrobný rozpis d�ležitých míst na trase �.3 (zpracováno autorem, 2008) 

Na 
map�

Navštívená místa trasy 
Nadmo�ská 

výška  
[m n.m] 

Vzdálenost 
[km] 

�asový plán 
[hod] 

1 Chata p�i Popradském plese 1500 0 9:00 
2 rozcestí pod Žabím potokem 1620 1,2 9:30 
3 Velké Hincovo  pleso   1945 3,2 10:30-10:50 
4 Koprovské sedlo 2180 4,1 11:35 
5 Koprovský štít 2368 4,7 12:00-12:20 
6 Koprovské sedlo 2180 5,3 12:40 
7 Velké Hincovo  pleso   1945 6,2 13:20 
8 rozcestí pod Žabím potokem 1620 8,2 14:10 
9 chata p�i Popradském plese 1500 9,4 14:30 

10 Symbolický h�bitov 1525 9,9
14:45-15:00 

11 chata p�i Popradském plese 1500 10,7 15:20 

  
    Trasa �.3 je pom�rn� krátká, ale zato 

pestrá túra vedoucí do malebné kotliny 

Hincových ples s nejv�tším plesem na 

Slovenské stran� Tater Velkým Hincovým 

plesem. Namáhav�jší je jen výstup na 

Koprovský štít. (P�íloha �. 3)

    Výlet za�neme v ranních hodinách. Od 

chaty p�i Popradském plese mí�íme sm�rem 

k severu po modré zna�ce do Mengusovské 

doliny. Zpo�átku jdeme do mírného kopce, 

který se ob�as st�ídá s rovným úsekem, asi 

za 20 minut vyjdeme nad horní hranici lesa a 

již z pásma všudyp�ítomné kle�e se nám 

otevírají krásné výhledy na celou 

Mengusovskou dolinu. Po pravé ruce se nám 

zdvihají st�ny h�ebene Kopek (2354 m n. m.), p�ímo naproti nám vystupuje štíhlá 

pyramida Mengusovského Volovce (2228 m n. m.), jenž rozd�luje záv�re�nou �ást 

Mengusovské doliny na dolinu Hincových  a Žabích ples . P�kná, mírn� stoupající 

Obr. �.  47: Ná�rt trasy 3.  dne 
turistického p�echodu Vysokých Tater 

(upraveno autorem, 2008)
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kamenná p�šinka, nás po chvilce dovede na rozcestí pod Žabím potokem, zde se odd�luje 

�ervená trasa vedoucí na Rysy (2503 m n. m.), my však p�jdeme dál po modré. 

    B�hem pozvolného stoupání se nám nalevo otevírají nádherné pohledy na h�eben Bašt 

jemuž dominuje Satan (2424 m n. m.), zvláš� pozoruhodný je �ervený žlab odd�lující 

vrchol Satana od P�ední Bašty (2375 m n. m.) spadající až dol� do Mengusovské doliny. 

Ve spodní �ásti h�ebene Bášt je krásn� vid�t tzv. „galerii Satana“ která pat�i mezi velmi 

vyhledávané horolezecké st�ny v Tatrách.  

   Po p�ekro�ení Hincova potoka se profil cesty za�íná m�nit, nastupují serpentiny po 

jejichž zdolání se vyšvihneme do doliny Hincových ples, na první pohled nás okouzlí 

krásn� azurov� zbarvené Velké Hincovo pleso nad nímž se ty�í skupina Mengusovských 

štít� kulminující Velkým Mengusovským štítem (2432 m n. m.) a  Koprovským štítem 

(2363 m n. m.). Toto jezero je nejen unikátní svou rozlohou, ale taktéž hloubkou 53 m.  

    Po krátkém odpo�inku vystoupáme 

b�hem 40. minut prudkými serpentinami 

na Koprové Sedlo (2180 m n. m.), z n�hož 

jsou jedine�né výhledy na celou  

Mengusovskou dolinu v pozadí s Vysokou 

(2547 m n. m.) a Rysy (2503 m n. m.), 

opa�ný pohled mí�í do Koprovské doliny 

jejíž záv�r tvo�í Volia veža ( 2378 m n. 

m.), Hrubý vrch (2424 m n. m.) a Štrbský 

štít (2381 m n. m.).  

    Odtud je to na vrchol Koprovského štítu 

už jen slabá p�lhodinka, špatn� znatelnou cestou postupujeme serpentinami až na 

p�edvrchol, odkud se lehkým traverzem dostaneme na nejvyšší bod trasy. Z vrcholu jsou za 

krásného po�así jedine�né kruhové výhledy na Krivá�, Mengusovské štíty, Vysokou a 

Rysy. Zvláš� krásný pohled „jak z pta�í perspektivy“ je do doliny Hincových ples.  

    Po krátkém odpo�inku na vrcholu se budeme vracet na chatu p�i Popradském plese 

stejnou cestou. Vzhledem k tomu že túra není �asov� nikterak náro�ná mohou zájemci po 

ob�erstvení na chat� navštívit blízký symbolický h�bitov v limbovém háji pod Ostrvou 

(1966 m n. m.), v�novaný ob�tem nejen Vysokých Tater, ale i ostatních velehor. 

Obr. �. 48: V Mengusovské dolin� pod 
vrcholem Satana (vlastní foto, 2007) 
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• Zajímavá místa v okolí trasy 

Popradské pleso (1494 m n. m.): Turisticky 

známé pleso v Mengusovské dolin�. Jednu 

dobu neslo název Rybí pleso, jelikož v n�m 

jako v jednom z mála žily ryby. P�i plese se 

každoro�n� na podzim koná Den Horské 

služby s ukázkami záchranných akcí. P�ímo u  

plesa se nachází turistická chata z roku 1961. 

Symbolický h�bitov (1525 m n. m.): Turisty hojn� navšt�vované pietní místo v blízkosti 

Popradského plesa pod západními st�nami Ostrvy, kde se v limbovém porostu nachází 

symbolický h�bitov  na památku t�ch, co nechali životy ve Vysokých Tatrách a vyjíme�n�

i horolezc� kte�í zahynuli ve sv�tových 

horách.  

    Ke dnešnímu dni se zde nachází více než 

160 pam�tních tabulí a 50 ru�n� vy�ezávaných 

d�ev�ných k�íž�. P�vodn� byly pam�tní tabule 

ob�tí Vysokých Tater  roztroušeny více-mén�

na konkrétních místech horských tragédií. 

Propagátorem a rovn�ž realizátorem myšlenky 

založit symbolický h�bitov byl akademický 

výtvarník Otakar Štáfl (1884 – 1945), který se spolu s manželkou a n�kolika p�áteli pustil 

roku 1936 do výstavby tohoto díla. Ve�ejnosti byl h�bitov zp�ístupn�n roku 1940 s mottem 

„Mrtvým na památku, živým pro výstrahu“.  

    Dnes se o symbolický h�bitov stará Správa TANAP-u. Pro jeho další rozši�ování platí  

z estetických a prostorových p�í�in p�ísná kritéria. Návšt�vník�m je každoro�n� uzav�ený 

od 1.1 do 30.6. z d�vodu nebezpe�í pád� lavin v této lokalit�. [internet-34]

Obr. �. 50: Symbolický h�bitov 
(internet-34) 

Obr. �. 49: Popradské Pleso nad nímž 
se ty�í Ostrva (vlastní foto, 2007) 
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Mengusovská dolina: Centrum této doliny je 

p�i Popradském plese, kde se sbíhají hlavní dv�

ramena doliny, Zlomisková dolina a vlastní 

Mengusovská dolina. Nejsevern�jší �ást doliny 

tvo�í p�ekrásná Hincova kotlina. P�ístup do 

Mengusovské doliny je magistrálou od 

Štrbského plesa, anebo turistickou zna�enou 

trasou od železni�ní zastávky Popradské pleso. 

V roce 1991 byla vyhlášena za NPR o vým��e 

1613 ha. Probíhá zde ochrana geomorfologické 

pestrosti této doliny s mnohými ledovcovými jezery a �adou endemit� jak z živo�išné, tak i 

rostlinné �íše. 

Velké Hincovo pleso (1945 m): Nejv�tší a 

nejhlubší jezero na slovenské stran� Tater, jak 

už bylo  výše zmín�no má rozlohu 20,08 ha a 

hloubku 53 m. Prvenstvím mezi ledovcovými 

jezery se m�že pyšnit polské „Morskie Oko“, o 

rozloze 35. ha a hloubce 51. m,  nacházející se 

v dolin� „Rybiego potoku“ pod Rysmi.  

Koprovský štít (2363 m): Výrazný  vrchol 

vybíhající z h�ebene Kriván� je zp�ístupn�n 

turistickou zna�kou z Koprového sedla. 

Poskytuje nádherné výhledy do okolí.  

• Ubytování na této trase 

Chata p�i Popradském plese (viz. p�edešlá 

trasa) 

Obr. �. 51: Pohled do Mengusovské 
doliny (vlastní foto, 2007) 

Obr. �. 52: Pohled na Velké Hincovo 
pleso z Koprovského štítu (vlastní 

foto, 2007)

Obr. �. 53: Koprovský štít, vyfoceno 
z Kotliny  Hincových ples (vlastní 

foto, 2007) 
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6.3.4 Trasa �. 4: Od chaty p�i Popradském plese na Hrebienok

Tabulka �.  7: Podrobný rozpis d�ležitých míst na trase �. 4 (zpracováno autorem, 2008) 

Na map� Navštívená místa trasy 
Nadmo�ská 

výška  
[m n.m] 

Vzdálenost 
[km] 

�asový plán 
[hod] 

1 chata p�i Popradském plese 1500 0 8:00 
2 sedlo pod Ostrvou 1966 1,3 8:50-9:00 
3 Batizovské pleso 1884 4,6 10:00 
4 rozcestí pod Suchým 1710 6,4 10:20 
5 hotel Sliezský dom 1670 8,2 11:00 –11:30 
6 Polský h�eben 2200 11,1 13:20 
7 Východná Vysoká 2428 11,5 13:55-14:10 
8 Polský h�eben 2200 11,9 14:35 
9 Zamrznutý kotel 2120 12,1 14:45 

10 sedlo Prielom 2290 12,7 15:25
11 Zbojnická chata 1960 14,6 16:25 
12 rozcestí pod Rainerovou chatou 1300 19,1 18:00 
13 Hrebienok 1285 20,4 18:20 
14 Bilíkova chata 1255 20,6 18:25 

    

  

     

        

     

Obr. �. 54:  Ná�rt turistické trasy 4. dne p�echodu Vysokých Tater, 1. �ást 
(upraveno autorem, 2008) 



- 58 - 

   Absolvování nejdelší a nejnáro�n�jší  trasy našeho p�tidenního putování vyžaduje po 

turistech nejen pom�rn� dobrou fyzickou kondici, ale rovn�ž také kousek odvahy p�i 

p�ekonávání stezek zajišt�ných �et�zy p�i p�echodu sedel ve st�ední �ásti této trasy. 

Odm�nou a út�chou návšt�vník� jsou pak nezapomenutelné a místy adrenalinové zážitky 

spojené za p�isp�ní krásného po�así o jedine�né výhledy na celou st�ední �ást Vysokých 

Tater. (P�íloha �. 4) 

    Stejn� jako v�erejší den ráno za�neme výlet u chaty p�i Popradském plese. Ihned  

následujeme �ervenou zna�ku tatranské magistrály strm� se v serpentinách vinoucí po 

západním svahu Ostrvy (1978 m n. m.). Zprvu stoupáme kle�í,  pozd�ji kle� mizí a 

následuje jen kamenná 

stezka pokra�ující až do 

sedla pod Ostrvou (1966 

m n. m.) kterého docílíme 

asi po p�ldruhé hodin�

stoupání.  

    Po strmém stoupání  

pokra�ujeme stále ješt�

mírn� do kopce, tím se 

ocitáme ve výšce nad 

2000 metr�. Nad námi se 

ty�í h�eben Tupé (2285 m 

n. m.), jenž po chvíli 

budeme úzkým 

chodní�kem traverzovat. 

Stezka pomalu za�ne klesat a zanedlouho se po ní dostaneme do Štolské doliny odd�lující 

rozsochy hlavního h�ebene Tupou a Kon�istou (2538 m n. m.). Nyní scházíme chodníkem 

po vrstevnici až na Batizovské pleso (1884 m n. m.). To je situováno ve stejnojmenné 

dolin� odd�lující masiv Kon�isté a Gerlachovského štítu (2654 m n. m.), v záv�ru doliny 

se majestátn� vypíná Batizovský štít (2448 m n. m.). Po krátkém pobytu u plesa 

pokra�ujeme stále mírn� klesající magistrálou až na rozcestí k hotelu Sliezský dom (1670 

m). Zde se m�žeme ob�erstvit, odpo�inout si, nebo se pokochat blízkým Velickým plesem 

nacházejícím se v ústí stejnojmenné doliny.  

Obr. �. 55: Ná�rt turistické trasy 4. dne p�echodu Vysokých 
Tater, 2 �ást (upraveno autorem, 2008) 
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    Další etapa trasy prochází po zelen�

zna�eném turistickém chodníku Velickou 

dolinou. Od Sliezského domu procházíme 

zprvu kolem již výše zmín�ného plesa, 

poté se serpentinami vyšvihneme na skalní 

práh s Velickým vodopádem. Dále 

pokra�ujeme p�knou pohodlnou stezkou 

na níž se m�žeme kochat nádhernými 

pohledy na Gerlachovský štít a h�eben 

Velických granát� vybíhající z Bradavice 

(2476 m n. m.). P�i pozorování t�chto 

nádherných p�írodou vytvo�ených scenérií, 

je místy  možné spat�it na strmých svazích 

pasoucí se kamzíky, nebo zahlédnout 

svišt�. Asi po hodin� cesty ze Sliezského 

domu, chodník prudce uhýbá do leva a 

za�íná strm�ji stoupat. Po n�m procházíme 

kolem zelenomodrého, p�ímo pod srázy 

„Gerlachu“ se nacházejícího, Dlhého plesa 

(1946 m n. m.). Zde se cesta lomí doprava 

a my po traverzu západního svahu 

Gulatého kopce (2121 m n. m.) a p�isp�ní 

�et�z� dosahujeme Polského h�ebene 

(2200 m n. m.). Z tohoto místa budeme 

stoupat na nejvyšší bod této trasy 

Východnou Vysokou (2428 m).  

    Výstup na Východnou Vysokou není za 

dobrých podmínek obtížný, je pom�rn�

krátký a lze ho jen doporu�it. Tento vrchol 

má díky svému umíst�ní v centrální �ásti 

Vysokých Tater jeden z nejhez�ích 

Obr. �. 57: Kamzík tatranský pasoucí se na 
jedné z luk v kle�i (vlastní foto, 2007) 

Obr. �. 58: Nejvyšší vrchol Vysokých Tater 
Gerlachovský štít (vlastní foto, 2007) 

Obr. �. 56: Horský hotel Sliezský dom 
v pozadí Kvetnicová veža  

(vlastní foto, 2007) 
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kruhových rozhled�. Odbo�íme tedy na žlutou zna�ku a zprvu p�es skály, poté kamenitým 

jižním úbo�ím podél h�ebene až na vrchol. Masiv Gerlachovského štítu s jižními žlaby a 

srázy a celou Velickou dolinu máme jako 

na dlani. V jejím záv�ru, hluboko pod 

námi, m�žeme spat�it Sliezský dom, od 

kterého jsme sem p�išli. Na západ� se 

otevírá pohled na jednotlivé h�ebeny hor, 

jimž dominuje Vysoká a Rysy. 

Jihovýchodním sm�rem nás zaujme 

špi�atá Bradavica a vzadu za ní oblý 

Slavkovský štít (2452 m n. m.). 

Východním sm�rem vidíme tém�� celou 

Velkou Studenou dolinu, nalevo mohutný 

masiv Ladových štít� (2632 m n. m.), 

vzadu Pyšný (2621 m n. m.) a Lomnický štít (2634 m n. m.) a napravo Prostredný h�eben s 

Prostredným hrotem (2442 m n. m.). Na severu se v bezprost�ední blízkosti p�ed námi 

vypíná Sviš�ový štít (2382 m n. m.) a vzadu vpravo od n�j m�žeme vid�t Belianské Tatry. 

[internet-35]

    Z Východné Vysoké sestoupíme stejnou cestou jako nahoru, �ili zp�t na Polský h�eben. 

Odtud poté scházíme dol� po zelené, ocitáme se již v Litvorové dolin� nad Zamrznutým 

kotlem. Zde se napojíme na modrou zna�ku, jež vede do sedla Prielom (2290 m), které je 

zajišt�no �et�zy. Na �et�zech se p�edevším v letních m�sících mohou tvo�it fronty, je proto 

vhodné po�ítat s mírnou �asovou prodlevou. Po absolvování technicky nejt�žšího místa 

trasy vede naše další cesta na Zbojnickou chatu ve Velké Studené dolin�. 

   Záv�r výšlapu poté prochází po modrém chodníku skrz Velkou Studenou dolinu až 

k rozcestí p�i Rainerov� chat�. Zde se napojíme na �ervenou stezku mí�ící k osad�

Hrebienok, kde následuje ubytování v Bilíkov� chat�

Obr. �.  59: Pohled z vrcholu Východné 
Vysoké na Ladový štít  nalevo a Lomnický 

štít napravo (vlastní foto, 2007)
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• Zajímavá místa v okolí trasy 

Tatranská magistrála – Nejznám�jší  a nejfrekventovan�jší turistická zna�ená trasa Tater 

vybudovaná v letech 1931 – 1937. Vede jižním úpatím Západních Tater od Jalovské doliny 

p�es ústí Žiarské doliny až nad Podbanské a Tri studni�ky. Pokra�uje p�es Štrbské pleso a 

Popradské pleso na hotel Sliezský dom a Hrebienok, dále p�es Skalnaté pleso, sedlo pod 

Sviš�ovkou a Zelené pleso k Velkému Bílemu plesu. Délka magistrály dosahuje 

úctyhodných 70 km. [22] 

Batizovské pleso: Jediné pleso Batizovské 

doliny (1884 m n. m.), v jehož 

bezprost�ední blízkosti prochází tatranská 

magistrála. 

Polský h�eben (2200 m n. m.): 

Frekventovaný turistický p�echod 

zabezpe�ený �et�zy, který spojuje 

Velickou dolinu s Bielovodskou dolinou. 

Polský h�eben je východiskem trasy na 

vrchol nedaleké Východné Vysoké (2428 

m n. m.).

Východná Vysoká (2428 m n. m.): Turisticky velmi významný vyhlídkový štít v hlavním 

h�ebeni Vysokých Tater. Z vrcholu jsou p�ekrásné výhledy na celé Tatry.

Sedlo Prielom (2290 m n. m.): Turistický p�echod z Velké Studené doliny do 

Bielovodské doliny. Jedná se o zna�ený chodník zabezpe�ený �et�zy. Nad Zamrznutým 

plesem je možnost odbo�ení p�es Polský h�eben do Velické doliny. 

Obr. �. 60: Východná Vysoká, vrchol 
v hlavním h�ebeni Vysokých Tater (vlastní 

foto, 2007)
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Zbojnická chata (1960 m n. m.): Celoro�n�

otev�ená horská chata v horní �ásti Velké 

Studené doliny. Chata byla vybudována v roce 

1907. Roku 1999 prošla chata rozsáhlou

rekonstrukcí. Její název p�ipomíná pytláckou 

minulost doliny, je vyhledávaným turistickým 

objektem.  

Velká Studená dolina: Dolina s nejv�tším 

po�tem ples. V záv�ru doliny je položeno známé 

Ladové pleso (2057 m n. m.). Vodu z ples 

odvádí Velký Studený potok, který po spojení 

s Malým Studeným potokem vytvá�í vodopády 

Studeného potoka, p�ístupné od Bilíkovy chaty 

a Hrebienku. Turistickým centrem doliny je 

Zbojnická chata.

Rainerova chata: Zrekonstruovaná chata v ústí 

Velké Studené doliny, jedná se o nejstarší 

turistickou útulnu ve Vysokých Tatrách. 

Nachází se zde miniexpozice o 

vysokotatranských nosi�ích a bufet. 

Hrebienok (1285 m n. m.): Turistické a 

lyža�ské st�edisko nad starým Smokovcem, na 

jihozápadním úpatí Slavkovského štítu. V roce 

1908 byla tato osada spojená se Starým 

Smokovcem  pozemní lanovou dráhou. 

Nacházejí se zde lyža�ské vleky a cvi�né louky, 

sá�ka�ská dráha a horský hotel. Toto místo je 

ideálním východiskem turistických tras do Malé 

a Velké Studené doliny. [12]

Obr. �. 61: Zbojnická chata v záv�ru 
Velké Studené doliny (vlastní foto, 

2007) 

Obr. �. 63: Horský hotel Hrebienok 
vpravo v pozadí Prostredný hrot  

(vlastní foto, 2007) 

Obr. �. 62: Rainerova chata, nejstarší 
chata Tater(vlastní foto, 2007) 



- 63 - 

• Ubytování na této trase

Bilíkova chata: Chata byla postavena roku 

1934 a dostala název na po�est Pavla Bilíka, 

p�íslušníka finan�ní stráže ve Starém 

Smokovci. Bilík byl mj. lyža�, horolezec a 

znalec zdejších hor, který byl b�hem 2. 

sv�tové války zajat N�mci p�i bojové akci nad 

Horním Smokovcem a následn� popraven na 

Kežmarském hrad�.  

    Chata nabízí ubytování na dvou až p�ti 

l�žkových pokojích.. Cena za nocleh bez 

stravy �iní  250 – 550 Sk. Stravu je možné 

dokoupit. [12]

Obr. �. 64: Stylová Bilíkova chata 
(vlastní foto, 2007) 
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6.3.5 Trasa �. 5:  Z Hrebienku do Tatranské Lomnice a vlakem do Štrby

Tabulka �. 8: Podrobný rozpis d�ležitých míst na trase �. 5 (zpracováno autorem, 2008) 

Na 
map�

Navštívená místa trasy 
Nadmo�ská 

výška [m.n.m] 
Vzdálenost 

[Km] 
�asový plán 

[hod] 
1 Bilíkova chata 1255 0 8:00 

2 
Vodopády Studeného 
potoka 

1200 1,0 8:20 

3 
rozcestí pod Rainerovou 
chatou 

1300 1,4 8:35 

4 
rozcestí u Zamkovského 
chaty 

1470 3,0 9:10 

5 Skalnaté pleso 1751 5,6 10:10-10:40 
6 Lomnický štít (lanovkou) 2634 7,5 10:50-11:40 
7 Skalnaté pleso 1751 9,3 11:50 

8 
Tatranská Lomnica, 
Sasanka (lanovkou) 

903 13,0 12:05 

9 Tatranská Lomnica, TEŽ 850 14,1 12:30-12:45
10 Štrbské Pleso, TEŽ 1328 34,2 14:00-14:15 
11 Štrba 890 39,1 14:30 

        

Obr. �. 65: Ná�rt turistické trasy 5. dne p�echodu Vysokých Tater (upraveno 
autorem, 2008)
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    Poslední den trasy  bude v duchu 

odpo�inku. (P�íloha �. 5)  

    Výšlap za�neme ráno u Bilíkovy chaty 

odkud po strmých serpentinách sejdeme 

asi 50 výškových metr� do údolí 

Studeného potoka s p�írodní zajímavostí 

„Vodopády Studeného potoka“. Kolem 

vodopádu pokra�uje mírn� stoupající 

chodník vedoucí k Rainerov� chat�. Zde 

se rovn�ž nachází rozcestí modré a 

�ervené zan�ky. Mod�e zna�enou stezkou 

jsme v�era p�išli od Zbojnické chaty, nyní 

se vydáme po �ervené sm��ující 

k Zamkovského chat� p�i ústí Malé 

Studené doliny. Cestou k chat� mineme 20 

metr� vysoký Obrovský vodopád. B�hem 

cesty na Zamkovského chatu se nám 

otvírají výhledy na Prostredný hrot a 

Slavkovský štít.  

    U chaty je možné se ob�erstvit, z vlastní 

zkušenosti mohu doporu�it vynikající 

tatranský �aj, který uhasí nejen žíze�, ale dodá i pot�ebnou energii. Od chaty se vydáme po 

�erven� zna�eném chodníku sm��ujícímu na Skalnaté pleso, kam se dostaneme cca za 1 

hodinu svižné ch�ze. B�hem cesty stále pomalu stoupáme, zprvu se dostáváme do pásma 

souvislé kle�e, která se po chvíli m�ní v ostrovy v tzv. „kamenném mo�i“, což jsou balvany 

které se zde dostaly gravita�ní erozí z horních partií skalnatých masiv� a  vytvá�í tak 

kumulace obrovských kus� granit� (žuly).  

    Již z dálky lze rozpoznat Skalnaté pleso díky stanici lanové dráhy sm��ující jak  na 

Lomnický štít, tak i do Tatranské Lomnice. Jedná se o celosezónn� turisty velmi 

vyhledávané místo, a to p�edevším díky  snadné dostupnosti druhé nejvyšší hory Vysokých 

Tater Lomnického štítu (2634 m n. m.) a rovn�ž lyža�ských terén� vedoucích 

z Lomnického sedla do Tatranské Lomnice.  

Obr. �. 67: Lomnický štít (vlastní foto, 
2007) 

Obr. �. 66: Vodopády studeného Potoka 
(vlastní foto, 2006) 
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   Naše další putování bude sm��ovat práv� na 

Lomnický štít. Po zakoupení zpáte�ní jízdenky 

v hodnot� 550 Sk vy�káme p�íjezdu kabinky 

z „Lomni�áku“ a po nástupu nás bude �ekat cca 

devítiminutová jízda visutou lanovkou na vrchol. Zde 

se za krásného po�así m�žeme pokochat jedine�nými 

výhledy do širého okolí a zárove� využít služeb 

luxusní kavárny zvané „Dedo“, která je zde nedlouho 

v provozu. Krásnými výhledy se ovšem nebudeme 

kochat nijak dlouho, je zde totiž vymezená délka 

pobytu a to maximáln� 50 minut. Po uplynutí této 

lh�ty vrchol opustíme a vydáme se lanovkou zp�t na 

Skalnaté pleso. Zde p�estoupíme na menší 

kabinkovou lanovku která nás po 15. minutách 

dopraví do Tatranské Lomnice. Tím ovšem naše putování po nejmenších velehorách sv�ta 

nekon�í. Dále až do Štrby budeme pokra�ovat soupravou TEŽ (Tatranské elektrické 

železnice).  

    Jak už bylo výše nazna�eno poslední �ást této trasy strávíme jízdou úzkorozchodnou 

drážkou, která letos oslaví sté narozeniny. Na nádraží v Tatranské Lomnici si zakoupíme 

jízdenky a nasedneme do moderní elektrické soupravy sm��ující na Štrbské pleso. B�hem 

tém�� hodinové jízdy se m�žeme kochat výhledy na krásné p�írodní útvary, bohužel rovn�ž 

také uvidíme zni�ující výsledek kalamity která v listopadu roku 2005 nenávratn�

zlikvidovala 70 % zdejších les�. Ve stanici na Štrbském plese pak budeme p�estupovat na 

ozubnicovou železnici vedoucí do Štrby, kterou jsme použili p�i jízd� na Štrbské pleso 

p�ed �ty�mi dny. Po p�íjezdu do Štrby nasedneme na vlak a vracíme se zp�t do Ostravy. 

Obr. �. 68: Na vrchole 
Lomnického štítu (vlastní foto, 

2006)
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• Zajímavá místa v okolí trasy 

Vodopády studeného potoka: Soustava vodopád�

z nichž nejvýše položený je Obrovský vodopád (1330 

m n. m.). Je možné ho pozorovat z bezprost�ední 

blízkosti a to z mostu který p�eklenuje ka�on Malého 

Studeného potoka. Níže se nachází Trojitý vodopád a 

na k�ižovatce turistických chodník� p�i m�stku p�es 

Studený potok poblíž Bilíkovy chaty se nachází Velký 

vodopád (1226 m n. m.). Záv�r tohoto zajímavé 

p�írodního úkazu vytvá�í Dlhý vodopád (1160 m n. m.).

[22]

Malá Studená dolina: Stup�ovitá dolina, která skalním 

prahem se známým Obrovským vodopádem ústí do 

Velké Studené doliny. V horní �ásti doliny poblíž kotliny P�ti spišských ples se nachází ve 

výšce 2020 m n. m. Téryho chata, která je ideálním východiskem pro vysokohorské a 

horolezecké túry. 

Zamkovského chata (1475 m n. m.): 

Chata vybudovaná v roce 1943 díky 

tatranskému horskému v�dci Štefanu 

Zámkovskému a jeho p�átel�m. Nachází 

se zde mj. oznamovací stanice HZS.

Skalnaté pleso (1751 m n. m.): Lokalita 

proslavená stanicí visuté kabinkové 

lanovky na Lomnický štít a kone�nou 

stanicí kabinkové lanovky z Tatranské 

Obr. �. 70: Zamkovského chata v ústí Malé 
Studené doliny (vlastní foto, 2006) 

Obr. �. 69: Obrovský 
vodopád (vlastní foto, 2006) 
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Lomnice. Krom� toho je zde vybudována observato� Astronomického ústavu SAV 

(Slovenská akademie v�d), hotel Encián a Skalnatá chata. Stejnojmenné pleso leží na dn�

Skalnaté doliny.  

Skalnatá dolina: Jedná se o NPR 

vyhlášenou roku 1991 o vým��e 1069 ha. 

Ochrana zahrnuje geomorfologicky 

hodnotné území s bohatou faunou a flórou. 

Výskyt vícerých endemických, zákonem 

chrán�ných a ohrožených rostlinných a 

živo�išných druh�. Turistika a zimní 

sporty se mohou provozovat jen na 

místech k tomu ur�ených. [22] 

Lomnický štít (2634 m n. m.): Tento majestátný štít byl dlouho považován za nejvyšší 

vrchol Tater. Dokonce byl �azen mezi nejvyšší hory sv�ta. První zaznamenaný výstup na 

Lomnický štít provedl v roce 1793 britský badatel Robert Townson. Výstup na tento štít je 

možný jen v doprovodu horského v�dce (viz. p�íloha) a to výhradn� z Lomnického sedla. 

Na vrchole se nachází nejvýše položená meteorologická stanice ve st�ední Evrop� která se 

specializuje na výzkum kosmického zá�ení a slune�ní korony. Od roku 1940 je vrchol 

Lomnického štítu zp�ístupn�n visutou kabinkovou lanovkou ze Skalnatého plesa. [12]

Obr. �. 72: Pohled z vrcholu Slavkovského štítu na severovýchod, zleva Prostredný hrot, 
Pyšné štíty a Lomnický štít (vlastní foto, 2007) 

Obr. �. 71: Skalnaté pleso, dolní stanice 
visuté lanovky na Lomnický štít a horní 
stanice lanovky z Tatranské Lomnice 

(vlastní foto, 2006) 
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Tatranská Lomnica: Jedna 

z nejznám�jších tatranských osad byla 

založena roku 1893 v lesnatém pásmu 

jihovýchodního úbo�í Lomnického štítu. 

Zde se jako první v Tatrách objevují 

klimatické lázn�. B�hem 20. století zde 

bylo vybudováno mnoho hotel�, které 

p�etrvaly do dnes nap�. Grandhotel Praha. 

Dnes je to významné turistické st�edisko s 

muzeem TANAP-u a živou expozicí 

tatranské p�írody. 

     

Obr. �. 73 Lomnický štít z Tatranské 
Lomnice (vlastní foto, 2007) 
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7. ZÁV�R 

    Ve své bakalá�ské práci jsem se snažil nastínit vývoj úzkorozchodné železni�ní dopravy, 

nejen z ve�ejného hlediska, ale také v mnoha oborech hospodá�ství a pr�myslu, nebo�

práv� pro tato odv�tví dosáhly tyto drážky nejv�tšího významu. Bohužel s rostoucí 

automobilovou dopravou se úzký rozchod pro nerentabilitu hromadn� utlumoval a 

likvidoval. Stejný osud potkával rovn�ž veškerou strojní výbavu která zde zajiš�ovala 

dopravu.  

    Našli se však i takoví lidé, kte�í si tyto romantické úzkokolejky natolik zamilovali, že 

zrušené trat� dokázali opravit a zprovoznit pro ú�ely muzejního provozu. Tím bych cht�l 

vyzvednou jejich neutuchající úsilí uchovat tyto krásné a jedine�né sv�dky nejen 

pr�myslové minulosti p�íštím generacím. 

    Záv�re�nou kapitolu své práce jsem pak v�noval návrhu turistických tras ve Vysokých 

Tatrách, které jsem již mnohokrát osobn� navštívil a kde je stále ješt� mnoho zajímavých 

míst, která stojí za zhlédnutí. Proto jsem se cht�l o tyto zážitky pod�lit a na svých 

fotografiích poukázat alespo� �ást z tohoto krásného horského prost�edí. 

    

    Záv�rem bych cht�l pod�kovat vedoucímu mé bakalá�ské práce, Doc. Ing. Josefu 

Mazá�ovi, CSc., za jeho v�cné p�ipomínky a nám�ty, bez nichž by tato práce nevznikla. 
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