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V Brně, v červenci roku 1910. 

 
 

 Pamětní spis zemského výboru království českého o podporování železnic nižšího řádu mne 
vedl k tomu, abych předmětem své práce v národohospodářském semináři profesora Cyrilla 
Horáčka učinil popis a kritiku zemské železniční akce. Středem práce byla otázka: je-li možno 
vědecky odůvodniti skutečnost, že zemské rozpočty na desetiletí se obtěžují citelnými obnosy, jež 
dány jsou převzetím záruky za zúročeni a umoření prioritního kapitálu příslušných vedlejších 
železnic, či berou-li tu země na sebe úkol, jejž plniti má státní správa předlitavská. Vědeckých 
předpokladů pro odpověď bylo pořídku, jak o hospodářské a finančně-politické povaze vedlejších 
železnic předlitavských, tak o soustavě zemského finančního hospodářství. Bylo nutno dojíti jich 
vlastním zkoumáním. 
 
 Pokračoval jsem tedy v práci v národohospodářském semináři profesora Eugena 
Philippoviche. Politický zájem i láska k předmětu mne vedly v prvé řadě k popisu a kritice finanční 
soustavy království a zemí; výsledky čtenář může nalézti v mých statích „K jednáni o nápravě 
zemských financí“ (zvláštní otisk ze Zemědělské Politiky 1908-1909). Podrobným rozborem 
hospodářské povahy vedlejších železnic předlitavských, v následujících dvaceti třech odstavcích 
obsaženým, byl dán druhý předpoklad pro vědecké rozřešení otázky výše formulované; shrnul jsem 
je v odstavec dvacátý čtvrtý této knihy, jež tedy s publikaci o zemských financích velmi úzce souvisí. 
 
 Při práci samotné působilo značné obtíže užiti správné české terminologie. Ohlášená 
příručka nebyla ještě vydána, když jsem odevzdával tiskárně poslední korektury, proto jsem užil 
odborných výrazů, jichž jsem nalezl ve statistickém přehledu zemské akce, směřující k podporování 
železnic nižšího řádu v království českém roku 1908. Při odpovědi na jednotlivě z četných otázek 
svého zkoumání jsem obracel hlavní zřetel k poměrům na Moravě; trvám proto, že četba knihy může 
býti užitečná pro každého, kdo má dosti vřelý i hluboký zájem o vývoj naší země a poměrů, ve 
kterých žije její lid. 
 
 Zvláštní kapitoly jsem zprvu chtěl věnovati otázkám provozu a tarifů vedlejších železnic. 
Souvislost jejich podrobného řešení s odpovědí na hlavní otázku této knihy však není naléhavá; 
nová úprava tarifů pak znehodnotila poněkud materiál o této otázce již sebraný, a vydání knihy by 
se dalším odkladem bylo posunulo tak, že také statistický materiál a tabulkové přehledy již v tisku 
připravené by byly pozbyly mnoho na ceně. Snad bude možno k oběma otázkám se vrátiti. Za 
laskavou ochotu v různých směrech při této práci děkuji v prvé řadě pánům, v jichž seminářích jsem 
pracoval; za cenné pokyny a informace děkuji mimo mnohé jiné také pánům profesoru Janu 
Kolouškovi, profesoru Emilu Mašíkovi a radovi zemského výboru království českého dru. Vaňkovi, 
 
 Památce mrtvého přítele, docenta české university Karla Thona připisuji tuto knihu. 
 
 
          Hodáč, 
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I.  O pojmu a hospodářské povaze vedlejších železnic. 

 
 

Klasifikace železnic. 
 

 § 1. Železnice nejsou samy sobě účelem, nýbrž jsou prostředkem k dosažení určitých 
hospodářských účelů; jimi jest podmíněn vznik a směr železnic, jimi jest podmíněn způsob jejich 
stavby a provozování, tedy jejich technika. Hlavním hospodářským úkolem železnic jest rozšíření 
trhu změnou odbytových poměrů, se všemi důsledky, jež změna má v zápětí, a tohoto účelu bylo 
dosaženo nikoli jednou nebo několika tratěmi ojediněle vzniklými, nýbrž teprve zřízením celé sítě 
železniční ve státech a mezi státy. Proto klasifikace železnic s hlediska hospodářského jest možná 
teprve tehdy, když ne pouze jednotlivé tratě, nýbrž celá železniční síť jest zřízena, a pouze pro 
oblast, kde tato železniční síť existuje: neboť teprve místem, jež ta či ona trať má v železniční síti, 
nebo okolností, že jest mimo síť, jest určen její význam pro splnění hlavního hospodářského úkolu 
železnic. Když byla zřízena prvá německá železnice z Norimberka do Fürthu, měla dány nejrůznější 
možnosti vývoje, dokud nebyly vedeny hlavní linie německých drah; teprve po jejich vybudování a 
vzhledem k jejich významu a existenci jest možno říci o ní, že jest železnicí třetího řádu, nebo-li 
železnicí místní, jež pro celkovou síť nemá vůbec podstatného významu. A poněvadž místo 
konkrétní tratě v soustavě železnic nelze určovati dle abstraktních měřítek jakoby ve 
vzduchoprázdnem prostoru, nýbrž jen vzhledem na oblasti, jimiž probíhá, a na železniční síť, jejíž 
jest částí, možno tvrditi, že ještě dnes by železnice technicky pro zdolání téže dopravy, jako dráha z 
Norimberka do Fürthu vypravená měla, spojujíc dvě vynikající střediska v afrických koloniích, 
hospodářsky podstatně jiné určení než stará Ludvíkova dráha v Bavorsku. 
 Pozorujme význam jednotlivých tratí v celé síti blíže. Zajisté uzavřením nejdůležitějších 
linií v souvislou síť bylo změněno tempo hospodářského života, zkráceny vzdálenosti a 
vyrovnávány ceny na světových trzích. Účinky železniční soustavy se však nejevily stejně v celých 
oblastech, jež příslušné středisko blíže neb vzdáleněji obklopovaly. Výrobce, který by v době, kdy 
byla vybudována prvá železniční spojení Brna s velkými středisky trhu a výroby, byl založil podnik 
v Novém Městě na Moravě, nemohl ani za přibližně stejných podmínek pracovati, jako jeho 
brněnský konkurent z téhož oboru. Aby se mu této možnosti dostalo, bylo nutno doplniti železniční 
soustavu na Moravě spojením Brna přes Tišnov, Nov. Město a Žďár do Německého Brodu. Dráha, 
jež za tím účelem byla zřízena, počítá ovšem s menší dopravou než velké hlavní linie, a je proto 
také technicky mnohem skromněji vypravena. Kdyby jí však nebylo, byla by velká oblast země pro 
značnou část průmyslové výroby z výhod železniční dopravy vyloučena, i možno říci, že dráha 
Brno-Tišnov-Něm. Brod jest podstatnou částí železniční soustavy předlitavské a že by tato soustava 
bez ní byla neúplná. Všimněme si vedle toho jiné tratě v téže zemi, z Hrušovan na severní dráze do 
Židlochovic, dodávajíce mimochodem, že jest zřízena stejně na základě zákona o místních dráhách, 
jako jednotlivé části tratě Brno-Něm. Brod; kdyby této dráhy nebylo, Židlochovice by nebyly z 
výhod železniční dopravy pro žádný druh výroby vyloučeny a soustava předlitavských železnic by 
byla stejně úplná neb neúplná; Židlochovice byly pojaty do výhody železniční sítě v tu chvíli, kdy 
se ocitly v nejbližší atrakční oblasti severní dráhy. 
 Těmito úvahami celý soubor zjevů nejrůznějšího významu hospodářského, označených 
technickou úpravou jako železnice na rozdíl od jiných dopravních prostředků, rozpadá se na dvě 
velké skupiny: těch, jež možno označiti jako podstatnou součást železniční sítě a jiných, jež pro 
železniční síť podstatného významu nemají, sloužíce téměř výhradně potřebám svého nejbližšího 
obvodu. Jak právě jsme poznali, jest hospodářský úkol obou podstatně jiný, a bude věcí dalšího 
rozboru, blíže jej označiti. V prvé skupině možno, jak rovněž ze srovnání uvedeného na jevo jde, 
rozeznávati tratě dvojího úkolu hospodářského, jež řadíme proto ve dvě třídy. Železnice přímo 
spojující oblasti a střediska hospodářského a kulturního i politického života tak významná, že jest 
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nutno vybudovati a provozovati je s úplným využitím technické dokonalosti poměrům doby a země 
přiměřené, mají-li zdolati dopravu z tohoto spojení vycházející, označujeme, celkem v souhlasu s 
obecným míněním vědy, jako železnice hlavní. Naproti tomu železnici, která nespojuje tak 
význačných středisek, aby bylo nutno vypraviti ji dle nejvyšších požadavků techniky poměry doby 
a země dané, která však přes to je podstatnou částí železniční sítě většího celku hospodářského, než 
jaký je dán obvodem obce či nejbližších obcí sousedních, označujeme jako železnici vedlejší; pro 
nejrůznější způsoby ostatních železnic, jež nejsou podstatnou součástí železniční sítě, sloužíce 
přímo jen zájmům celku daného obvodem obce neb obcí sousedních, máme za nejlepší označení v 
Prusku zvolené, kde zákonodárství přijalo pro ně název malodráhy.1) 
 
 Příkladem správních obvodů, jež z pravidla určují železnice třetího řádu (malodráhy), jsou 
městské obvody a soudní okresy v předlitavské části rakousko-uherského mocnářství, kraje a nižší 
svazky územní samosprávy v Prusku; jako obvody, jimiž určeny jsou železnice vedlejší, jeví se u 
nás z pravidla oblasti jednotlivých království a zemí na říšské radě zastoupených (pouštíme-li se 
zřetele země nejmenší, jako Vorarlberg a zemské území Terstu). Tento souhlasný poměr mezi 
obvodem státu, země a okresu či obce na jedné a železnic hlavních, vedlejších a malodrah na druhé 
straně svádí k tomu, aby postupně byly odkázány v obor správy předlitavské, zemské správy 
jednotlivých království a zemí a správy obecní (t. j. správy obecních svazků nižších i vyšších), a 
vedl k tomu, že finanční účast těchto různých veřejných svazků se uplatnila v poměru, jehož 
oprávněnost při železnicích vedlejších jest třeba ujasniti. Za tím účelem jest ovšem nutno blíže 
osvětliti povahu železnic vedlejších všeobecně a roztříditi správně železnice předlitavské, i srovnati 
skutečný stav s důsledky, k nimž takto dojdeme. 
 Podstatnou součástí železniční sítě může býti vedlejší železnice buď proto, že zprostředkuje 
dopravu mezi dvěma tratěmi její, nebo na základě své atrakční oblasti. Pozorujeme-li totiž obvod, 
odkud vedlejší železnice sbírá předměty přepravy směrem k hlavní železnici, kam ústí, shledáme 
zajisté, že v přípojné stanici je rovný nule; čím dále, obvod bude se rozšiřovati v plochu, odkud 
přeprava dráhou s vedlejšími poplatky jest pro určité druhy zboží neb pro osoby s jistými potřebami 
levnější nebo příhodnější než po nápravě. Ať již čáry ohraničující plochu takto vzniklou tvoří ten či 
onen obrazec (tato otázka, velmi často přetřásaná, jest pro hospodářské rozlišení bezvýznamná): v 
určité vzdálenosti objeví se pro ten který druh výroby oblast, v níž by tato výroba bez vedlejší 
železnice byla buď vyloučena, nebo ve svém vzrůstu nejvýše na střední rozsah omezena. Spojení 
Hrušovan s Židlochovicemi působí zmenšení provozovacího nákladu a tedy zvýšení výnosnosti pro 
židlochovický cukrovar firmy Robertovy; tento podnik by však také bez onoho spojení se 
provozoval, vzrůstal a přiměřenou rentabilitu vykazoval. Naproti tomu není myslitelno, že by za 
klesající konjunktury vůbec se udržel podnik podobného významu v Novém Městě na Moravě bez 
železničního spojení Brno-Něm. Brod. Obvod, v němž určitá výroba je možná jen při železničním 
spojení, můžeme nazvati vlastní atrakční oblastí vedlejší železnice pro tuto výrobu. Jest pro každý 
výrobní obor jiná, proto snahy přesně ji vyznačiti nemohou míti praktického výsledku; pouze od 
případu k případu a se zřetelem na zvláštní povahu té které výroby lze s přibližnou správností ji 
určiti. Při malodrahách však jí vůbec není, poněvadž jejich doprava by šla také bez nich do 
příslušných stanic železnice hlavní.2) 

  
 Železnice tak rozdílné povahy běžná terminologie v našich zemích kryje vesměs názvem: 
místní dráha. Poznáme, že od roku 1894 zákonodárství rozeznává sice mezi železnicemi nižšího 
řádu jako zvláštní skupinu malodráhy; mezi ně však dle praxe a smyslu zákona se zařazují z 
pravidla pouze silniční dráhy městské. Ostatní tratě se zřizují dle zákonných předpisů o železnicích 
nižšího řádu a jsou pak označeny právě jako místní dráhy. Velká většina jejich však jsou v našich 
zemích svojí povahou vedlejší železnice, menší část malodráhy. Proto jest společné označení jako 
místních drah nepřesno3) a zaviňuje chybné důsledky při technické úpravě příslušných linií, a to ve 
dvojím směru. Jednak se stavělo často nákladné spojení, kde by byla stačila laciná silniční 
malodráha; jest zajisté zbytečno, že tratě naprosto místního významu, jako Břeclav-Lednice nebo 
Věřovice-Štramberk, jsou zařízeny tato s nákladem 154.016 K, ona s nákladem 136.855 K za km. 
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stavební délky.4) Oproti tomu však název místní dráha sváděl často k tomu, že se povaha místních 
drah předlitavských jako vedlejších železnic zneuznávala, jak poznáme také z příslušných jednání v 
poslanecké sněmovně. 
 
 Tyto okolnosti zvláště padají na váhu při otázce užití pravidelného nebo úzkého rozchodu. Z 
povahy vedlejší železnice, jak jsme ji určili, jde, že každá vedlejší železnice má tendenci státi se s 
vývojem hospodářského života hlavní dráhou. Tak tomu bylo při jednotlivých částech tratě Kojetín-
Bílsko, tak je tomu při dráze Brno-Vlárský průsmyk, tak se to projevilo nad jiné příkladně při 
jednotlivých částech alpských drah, jako druhého spojení Vídně s Terstem. Užití úzkého rozchodu 
této základní vlastnosti vedlejších železnic odporuje, neboť nemožnost přímého přechodu vozů s 
jedné železnice na druhou je porušením souvislosti sítě;5) i když se škodlivý důsledek ihned 
neobjeví, přece vývoji budoucímu jest dána brzda a dříve či později se objeví nezbytnost trať 
přestavěti. Pouze tam, kde jest uzavřená síť úzkokolejných železnic, jako v některých australských 
koloniích (na př. v Tasmánii), nepadají momenty právě uvedené na váhu. Dokladem jest jedna z 
nejstarších drah předlitavských Lambach-Gmunden, jež r. 1903 byla přestavěna na železnici o 
pravidelném rozchodu; dokladem jsou zvláště železnice bosenskohercegovské. Za okupace bylo 
nutno postaviti na rychlo železnici z Bosenského Brodu do Žepče a odtud údolím řeky Bosny až k 
Zenici, i stavělo se o rozchodu 76 cm., poněvadž firma stavbu provádějící měla náhodou materiál 
pro tento rozchod po ruce; tato linie byla později o stejném rozchodu vedena pohořím do Mostaru a 
dále až do Metkoviče, na východ pak od Sarajeva do Uvace i Vardiště.6) Tak vznikla souvislá síť, 
jejíž výsledky se osvědčují, pokud jde o síť samotnou.7) Poměry však se stále zhoršují, pokud jde 
též o dopravní styk s jinými sítěmi. S vývojem zabraných a nyní přivtělených zemí dostavila se 
nutnost, aby přestaly býti dopravním ostrovem; po dlouhém opomíjení zapomenulého kouta na 
jihu poznalo se konečně, že možno poměrně nedlouhým doplněním tratě Uvac-Mitrovica získati 
nové mezinárodní spojení. Tu však se objevila neudržitelnost dosavadních poměrů; při uskutečnění 
plánu by bylo nezbytně nutno trať Bosenský Brod-Sarajevo-Uvac přestavěti pro pravidelný 
rozchod. Při stavbě odbočky Sarajevo-Uvac se na to předem pamatovalo, obtíže by nebyly proto tak 
značny, jako při tratích ostatních. Přestavba by však nutná byla,8) poněvadž uprostřed velké 
železniční sítě se neudrží odchylný rozchod úzký, jako se neudržel a s velkými náklady ustoupil 
železniční rozchod širší Brunnelových staveb v Anglii a badenské dráhy Mannheim-Basilej, o níž 
za necelých pět let po zřízení pravil H. W. Heyse, že Badensko se jí vydalo v nebezpečí státi se 
železničním ostrovem.9) 
 Škody, jež opomenutí hospodářské povahy železnice tak může přinésti, nutí tedy k 
přesnosti; název místní dráhy proto nutno nahraditi správným teoretickým rozlišováním železnic 
vedlejších a malodrah.10) 

 
 § 2. (Poznámka literární.) Z národohospodářských teoretiků po Listovi a Kniesovi, kteří 
nestáli ještě před rozčleněnou sítí, železnicím (a dopravním prostředkům vůbec) nejvíce zřetele 
věnovali Emil Sax a Gustav Cohn. Jejich poměr k předmětu jest protilehlý; Cohn, příslušník 
historické školy, přísně dbá, aby závěry jeho zkoumání byly bezprostředním důsledkem 
hospodářských fakt a hospodářského vývoje, i vyhýbá se úzkostlivě i pouhému zdání 
aprioristických konstrukcí; Sax, v řadách rakouské školy stojící, nevyhýbá se deduktivnímu postupu 
a hájí oprávněnost jeho. Stačí připomenouti jeho nauku o delegované funkci obecnohospodářské 
soukromých podniků s ohledem na akciové společnosti železnic, abychom poznali, jak skutečný 
vývoj opravoval jeho důsledky, kde pouze dedukcí byly opřeny, jak skutečný vývoj šel mimo četné 
„zákony“, k jichž formulaci jeví díla Saxova tak velký sklon. Ale jsou to jen některé části jeho dvou 
svazků, jež skutečnost opravila a vývoj předstihnul. Kde jde o hospodářskou povahu dopravních 
prostředků samu, ne o dalekosáhlé dedukce z ní (na př. finančně-politického rázu), „Dopravní 
prostředky“ Emila Saxe i dnes ještě jsou základním souborným dílem o této části nauky. Také pro 
odpověď na předběžnou otázku svého zkoumání, pokud jde o povahu různých tříd železnic, 
nalezneme v Saxově knize nejvíce sneseno;11) jest ovšem třeba, srovnati důsledky hospodářské s 
finančně-politickou skutečností, abychom mohli zodpověděti otázku hlavní, o finanční účasti státu a 
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zemí. Sax popisuje také (str. 304. an.) zvláště železnice v zemích s extensivním hospodařením; ale 
kde jde o hledisko obecnohospodářské správy železnic (str. 195. an.), uvádí pouze ony tři třídy: 
hlavní dráhy, jež spojují ohniska politického, sociálního a hospodářského života, obecně státním 
účelům slouží a jako hlavní tepny celkové dopravy se jeví; vedlejší železnice, jež uskutečňují 
spojení podřízenějších, přece však územím rozsáhlejších částí státního celku; vicinální nebo-li 
místní dráhy, jež jsou určeny výhradně, aby sloužily místním účelům dopravním v užších obvodech 
hospodářského a celkového života.12) Rozdělení na dráhy s intensivní úpravou (dráhy hlavní) a s 
extensivní úpravou (dráhy v zemích s extensivním hospodařením, vedlejší a místní) Sax činí v 
kapitole o stavebním zařízení železnic (str. 265. an.). Máme za nutno zdůrazniti, že při tomto 
rozdělení jde o hledisko technické, poněvadž zásadní třídění hospodářské jest totéž, ať jde o dráhy v 
zemi s intensivnějším neb extensivnějším hospodařením: vždy se utvoří stupně, pro něž může 
rozhodovati jen vzájemný jejich poměr v téže síti té či oné země, poněvadž jiné srovnávání by 
opustilo půdu stejných skutečných předpokladů. Namnoze nutno omeziti se na poměry téhož státu, 
nejvýše možno přibrati v úvahu poměry států s příbuzným ústavním zřízením, neboť na př. poměr 
království a zemí předlitavských k různým stupňům železnic se jeví jinak, než poměr různých 
veřejných svazků anglických k těmtýž stupňům, a to ne pro rozdíl ve stupních železnic (ačkoli 
celkem vesměs jsou upraveny v Anglii intensivněji!), nýbrž pro základní různost svazků veřejné 
správy zde i tam. Rozlišení, jež ostře vytknouti pokládáme za nutno, činí Ad. Wagner 
(Finanzwissenschaft I., 725 an.); praví, že vedle individualisace dle celých zemí a provincií, která 
jest jen užitím Thünenova zákona, o podmíněnosti zemědělské soustavy extensivní neb intensivní 
všeobecnými poměry místa a času, také vůči stavbě cest a zvláště železnic, nutno provésti ještě -
další důslednou individualisaci dle poměrů místa a času, při níž pak možno kombinovati činnost 
státu a svazků samosprávných.13) V popisu jednotlivých tříd zdůrazňuje Sax, že rozdíl mezi hlavní a 
vedlejší železnicí jest rozdílem dvou stupňů, kdežto železnice třetího řádu jest něčím podstatně 
různým od železnic hlavních i vedlejších; dodává pak, že místní dráha pouze přejímá dopravu již 
stávající, kdežto vedlejší železnice otvírá nové oblasti, tak že vzniká ve větší míře doprava, které 
před tím nebylo: po našem soudu, jak doložíme, by bylo na místě mluviti zde pouze o možnosti 
vyvolati dopravu dosud neexistující. Sax provádí také rozbor dle dopravních oblastí (str. 197.). 
Hlavní železnice má užší a širší oblast dopravní; užší obvod zabírá zboží, jež snese přepravu méně 
dokonalými prostředky k železnici pouze na hranice této užší oblasti, kdežto v oblasti širší jest 
zboží a jsou osoby, které i delší přepravu nedokonalými prostředky až k železnici hlavní snesou. 
Kdežto místní dráha přejímá dopravu pouze z této oblasti užší, vedlejší železnice otvírá jí oblast 
širší. Jest tak dáno měřítko ryze hospodářské pro rozlišení; chybí ovšem - a je to zajisté 
pochopitelno u tohoto autora - že Sax neukazuje dosti důrazně na dalekosáhlou relativnost těchto 
pojmů nejen vzhledem ke každé určité trati, nýbrž ke každému určitému druhu zboží zvláště. 
 
 Cohn (v System der Nationalökonomie. Stuttgart 1898, díl III., str. 780 an.) naproti tomu 
vyhýbá se všem těmto konstrukcím, nezbytným, pokud jsou opřeny hospodářskými fakty; omezuje 
se na konstatování vývoje, který možno pozorovati ve členění sítě železniční. Vidí v železnicích 
nižšího řádu úkaz rozlišení, jež nastává u každého druhu dopravních prostředků, a to dvojím 
způsobem: jednak velkolepost dopravních ústavů dává příležitost k rozlišování ve vlastním jejich 
dosahu, kdyžtě na téže dráze možno obstarati dopravu nejrůznějším způsobem co do rychlosti, 
předmětů, výstroje vlaků a pod., jednak velký dopravní ústav si postupně tvoří pro menší potřeby, 
jež nedosahují k prostorově omezenému okruhu jeho působnosti, útvary vedlejší, těmto potřebám 
přizpůsobené. Takovým útvarem jsou železnice nižšího řádu. Jich podstatu tvoří menší vklad 
kapitálu, menší provozovací náklad, jako následek lehčího vystrojení všech činitelů železnici 
tvořících; kdežto se totiž rozlišení prvého druhu v okruhu velkého dopravního ústavu samotného 
jeví pouze vzhledem k provozování, rozlišení v tomto druhém směru jeví se také vzhledem k 
podkladu jeho, k zařízení dráhy. Rozlišení v oboru nižšího železnictví samotného Cohn v Systému 
dále nestopuje, podstatného rozdílu mezi železnicemi druhého a třetího řádu nevytýká. Při výpočtu 
literatury (na str. 846.) dokonce pod pojem malodráhy shrnuje do závorky v jedno železnice místní, 
železnice vedlejší a železnice úzkorozchodové. Také v Conradově a Elsterově slovníku pod heslem 
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Eisenbahnen (v II. vydání a v podstatě stejně i ve vydání III.) rozeznává pouze železnice hlavní, 
železnice sekundární nebo-li nižšího řádu, a jako zvláštní druh tramvaje. Ukázali jsme však, že vůči 
železniční síti a vzhledem k prostoře atrakční oblasti také část železnic, Cohnem ve druhé skupině 
jako nižšího řádu uváděných, má stejnou povahu, jako tramvaje, třeba speciální úkoly malodráhy z 
Břeclavi do Lednice byly zcela jiné než pražské tramvaje; důsledkem tohoto rozdílu může býti 
ovšem rozdělení v této skupině samotné dle výše uvedeného vzoru pruského, nebo její oddělení ve 
dvě samostatné skupiny, ale přesné rozlišení skupiny druhé a třetí je nezbytno, nemá-li panovat v 
této otázce zmatek se všemi škodlivými následky v praxi a máme-li míti možnost přesné odpovědi 
na otázku o poměru veřejných financí k různým druhům železnic, u nás aktuální. 
 
 Osvětlujeme-li vedle uvedených autorů názory Maxe Marie šl. Webera14) na otázku 
vedlejších železnic, můžeme tak učiniti tím spíše, že Adolf Wagner sám pokládal za nutno 
vyzvednouti jeho jméno s důrazem z velké řady drobnějších spisků a monografií o železničních 
otázkách. Weber znovu a znovu důrazně tvrdil, že jest zcela nemožno, na základě vnitřních nutností 
a podmínek mnohost zjevů železničních pořadí rozděliti v t řídy a kategorie, jichž jednu každou by 
bylo možno označiti příznačným jménem (Der staatliche Einfluss, str. 4.). Příčinou tohoto tvrzení 
jest zajisté okolnost, že Weber při svém výroku o klasifikaci má na mysli výlučně technické 
momenty, jež jsou však pouhým důsledkem zjevů hospodářských, jakmile technika železniční 
překročila stadium vynálezu. Tak vypočítává (Der staatl. Einfluss, str. 2-3) dle míry rozchodu 18 
různých druhů železnic (od anglické Great Western s rozchodem 2,1 m. k Festiniog s 0,62 m.), a 
praví, že jednu každou z nich by bylo nutno vůči předchozí nazvati sekundární; jinde jediným 
znakem, který by bylo lze uvésti pro sekundární dráhu, jest mu okolnost, že jest založena o jedné 
koleji (Praxis des Baues atd., str. 3), a sám pro účely správní a technicko-policejní rozděluje třídy 
(Der staatl. Einfluss, str. 8) dle výlučně technických zřetelů na dráhy 1. o normálním rozchodu a 
normální rychlosti, 2. o normálním rozchodu a zmenšené rychlosti, 3. o užším rozchodu, 4. silniční 
dráhy. Ale hospodářská hlediska klasifikace sama si vynucují uznání autora tak bystrého. Weber se 
jim nemůže vyhnouti. Tak čteme poznámku (Die Sekundär-Eisenbahnen, str. 4), že dráha Lvov-
Černovice-Jassy a dráha Karla Ludvíka právem ve svojí zemi jsou mezi železnicemi prvého řádu, a 
jako důvod proti tomuto způsobu klasifikace, kterou právě sám správně provedl, uvádí, že vůči 
dráze Londýn-North-Wrestern jsou třetího neb čtvrtého řádu, ačkoli to právě jen s ohledem na jejich 
vystrojení lze tvrditi; tak vidíme toto dvojí měřítko, jehož logický poměr Weber chybně pojímá v 
poznámce (Der staatl. Einfluss, 65), že arlberská, dalmatské a istrijské dráhy, ačkoli dle polohy a 
směru dráhy hlavní, dopravou a provozováním jsou vyznačeny jako železnice nižšího řádu. Ba, 
hospodářské momenty se uplatňují tak, že přes tvrzení o nemožnosti definice velmi přesně Weber 
sám provádí klasifikaci dle nejvlastnějšího znaku jejího, dle příslušnosti k celkové síti. Pokládá 
(Der staatl. Einfluss, 132 an.) za nesprávno, že francouzské místní, silniční a průmyslové dráhy v 
příslušných zákonech jsou označeny jako část „velké soustavy cest“ (grande voirie); tím se 
podrobují generalisaci, která stihá všecky ústavy sem náležející, a to vystupuje zvláště zřejmě při 
povinnostech, jež stát železnicím všeho řádu ukládá. Dle Webera dlužno však rozlišovati, a tu 
Weber, jenž tvrdí, že definice jest nemožná, podává jedno z nejlepších rozlišení železnic vedlejších 
a malodrah, jež v literatuře nalézáme. Praví, že pro železnice vyššího řádu budou povinnosti v téže 
zemi téměř tytéž, poněvadž účely a podstata jejich jsou přibližně stejný. Naproti tomu železnice 
nižšího řádu „se zřetelem na tyto povinnosti se rozpadají ve dvě třídy. V takové, jež celou svojí 
povahou a konstrukcí normálním drahám se přibližujíce, buď ihned za součást velké soustavy cest 
(des großen Straßenwesens) pokládány býti mohou, nebo pro svůj směr či situaci k tomu dospěti 
mohou, že bude nutno dříve či později do této soustavy je zařaditi: a v takové, jichž povaha to 
(mimo nepředvídané případy) na vždy vylučuje.“ To jest definice, která s podstatného hlediska činí 
totéž rozdělení, k němuž jsou došli. Že tomu vskutku ták jest, dokazuje karakteristika oné druhé 
třídy železnic nižšího řádu, jež jest výborným popisem malodrah. „Druhou třídu železnic nižšího 
řádu tvoří ony ústavy, jež jsou sice mnohými znaky železnictví vyzbrojeny, k velké soustavě cest 
určité země však počítány býti nemohou. Jsou to na př. tratě nepatrné délky, jež nutno pokládati za 
vedlejší zařízení průmyslových a zemědělských podniků, nebo jež slouží zcela zvláštním a zcela 
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místním účelům, na př. odbočky, jež mají pouze spojovati lázeňská a výletní místa s hlavními 
drahami; tratě, jež spojují města s jejich předměstími; parní tramvaje s dopravou osob a zboží ve 
městech samotných; turistické dráhy, jež přibližují slavné scenerie a lázeňská místa, jako dráha na 
Rigi, na Uetli, na Kahlenberg, dráha Rossbach-Heiden a j.“ Definice a rozlišení, jichž se nám zde 
dostává, jsou přesny a jasny. Pozorováním hospodářské povahy různých druhů železnic jsme to 
prokázali. Weber k nim dochází jakoby mimochodem, při vypsání jedné stránky vztahu mezi státní 
správou a železnicemi. Význam jeho definice však není proto menší pro železniční nauku, že její 
původce sám její možnost byl popřel.15) 
 O souborné zpracování nauky o dopravních prostředcích v rámci rozměry učebnice 
přesahujícím, pokusil se po Saxovi (nehledíme-li k náčrtu Wagnerovu v poznámce 13. uvedenému) 
z německých teoretiků van der Borght; ani přesností a jednotností zpracování bohatého materiálu 
vývojem daného, ani původností a důsledným provedením hledisek však nedovedl dostihnouti 
Saxova díla, o dvacet let staršího.16) Roztřiďuje železnice dle hospodářského měřítka dopravy, již 
nutno zdolati, na hlavní, na vedlejší, jež „spojují jednotlivé části země se sítí hlavních železnic nebo 
významnými vodními drahami, tak že jejich hlavní úlohou jest postranní doplnění velkých 
průchodních drah“, na malodráhy, jež zprostředkují sousedskou dopravu mezi městem a nejbližším 
okolím, a tramvaje; přesnějšího vystižení a propracování jejich úkolů a povahy nenalezneme, o 
vedlejších železnicích hned při definici prostě bez dalšího poznamenává, že „v mnohých případech 
se dokonce upouští od toho, aby byl umožněn přechod na hlavní tepny dopravy dodržením 
pravidelného rozchodu, neboť část sekundárních železnic jest vystavěna o rozchodu úzkém“ (str. 
274-277). Na výši moderní teorie stojí Colson ve svém podrobném zpracování dopravních 
prostředků.17) S hlediska hospodářského připouští (str. 93.) pouze jediný znak, který v pravdě 
rozděluje železnice ve dvě třídy, totiž jejich určení: buď zajišťují přepravu jak osob, tak zboží 
přepravovaného s menší rychlostí ve množství více méně závažném, nebo zprostředkují pouze 
přepravu osob a malých zavazadel jdoucích jako nákladní pošta se stejnou rychlostí jako přeprava 
osobní. V prvé skupině užívá různých termínů dle skutečností daných francouzskou sítí a 
zákonodárstvím; stále však v ní zdůrazňuje „nesmírný rozdíl mezi úkolem tratí, jež ovládly velké 
vzdálenosti ať tím či oním způsobem, a tratí druhého řádu (secondaires), jež mohou starati se jen o 
hospodářství nejmenšího významu“ (str. 206); tyto tratě, ať již to jsou tratě druhého řádu 
(secondaires), nebo místní (ď interêtlocal), vykazují menší výnosnost z povahy jejich plynoucí, a 
autor je zařazuje proto v obor zájmů místní samosprávy (str. 388), zdůrazňuje však zároveň jejich 
souvislost s ostatní sítí, poněvadž není dráhy, jež by nesloužila také zájmům místním, ani tratě, jež 
by časem nezprostředkovala vzdálených cest (str. 384.) a poněvadž zkušenost ukázala, jak 
myšlenka na opravdu místní povahu správy různých železnic vedlejších, venkovských a pod. jest 
bludná. Colson osvětluje s různých stránek povahu vedlejších železnic, ovšem čtenář je nucen 
sestaviti si teprve místa, jež tohoto pojmu se týkají, z partií, jež jednají tu o přítocích (affluent), 
nebo větvích dosavadní sítě, jinde o síti druhého řádu neb síti místních drah, tam o tratích 
venkovských (str. 388), jinde konečně o velkých společnostech, společnostech druhého řádu a 
společnostech nejmenších (str. 452 an.). To zmenšuje přesnost podání pro čtenáře, který 
nepřistupuje ke knize s vyhraněnými pojmy, jež pak uvede v souvilost s rozborem v jednotlivých 
kapitolách; vysvětluje se však zajisté z části tím, že francouzský autor stojí před soustavou 
soukromých železnic a nemůže při výkladu její odmysliti si zcela akciové společnosti, jež jsou 
vlastníky drah. Nicméně celé partie jsou výbornou kritikou ryze teoretickou a za všech okolností 
platnou, zvláště rozbor t. ř. nepřímých výhod (str. 190 an.), zvýšení daňové poplatnosti (str. 204 
an.), významu vedlejších tratí pro hlavní železnice (str. 133 an., 203 an.) a pod.: na příslušných 
místech poukážeme na tyto rozbory, jež nepouštějí nikdy se zřetele celé souvislosti všech důsledků 
a zaujímají střízlivé hledisko k přehnaným oceněním, ty neb ony stránky vedlejších železnic na 
úkor jiných zdůrazňujícím.18) Pro nedosti přesné rozlišování tříd nedochází Colson také k přesné 
odpovědi o poměru místních úřadů správních a státních úřadů: tento nedostatek však nepadá tolik 
na váhu při díle pozornost obracejícím ke Francii, kde místní správa není než formou státní správy, 
jako bychom jej pocítili v poměrech našich, kde povaha zemské správy jest zásadně rozdílná od 
povahy samosprávy francouzské. 
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 Vedle těchto souborných děl soustavě dopravních prostředků věnovaných, ovšem všecky 
větší i menší učebnice jak národního hospodářství, tak finanční vědy, věnují více méně podrobný 
zřetel dopravním prostředkům, a zhusta se dotýkají také klasifikace železnic a důsledků odtud 
plynoucích; vymykalo by se z rámce monografie, uváděti obšírnější rozbor mimo zmínky, jež na 
svých místech budou učiněny.19) Stejně uvádíme na příslušných místech jednak knihy a brožury s 
hlediska praktického psané a namnoze velmi cenná fakta obsahující,20) jednak časopisecké statě, z 
nichž přesné rozlišování v definicích jednotlivých tříd po Saxově příkladu nejvíce zdůrazňují 
články Hilscherovy.21) 
 
 
 1) Dle pruského zákona ze dne 28. července 1892 malodráhy jsou „železnice veřejné dopravě sloužící, jež následkem nepatrného významu 
pro všeobecnou dopravu nepodléhají zákonu o železničních podnicích ze dne 3. listopadu 1838. Jsou to zvláště dráhy, jež zprostředkují hlavně 
dopravu v tomtéž obecním obvodu neb sousedních obvodech obecních, nebo jež nejsou poháněny lokomotivami.“ Tímto ustanovením jsou malodráhy 
úplně odděleny od železniční sítě, podléhajíce podstatně jiným předpisům, mnohem jednodušším, než jsou naše předpisy pro místní dráhy, jak svědčí 
prováděcí návod k pruskému zákonu. (Srov. Max Waechter, die Kleinbahnen in Preussen, Berlín 1902.) Tento návod pak rozděluje malodráhy na dvě 
další skupiny: jednak městské silniční dráhy a podniky, jež přes to, že spojují sousední obce, mají povahu městským drahám silničním podobnou jak 
svým zařízením tak svým určením pro osobní přepravu a jednak malodráhy vedlejším železnicím podobné, (nebenbahnähnliche Kleinbahnen) jež 
přepravu osob i zboží od obce k obci zprostředkují a svou délkou, stavbou i zařízením významu vedlejších železnic dle zákona z r. 1838 
koncesovaných se blíží. Oddělení malodrah je provedeno důsledně také potud, že transitní doprava po nich jest zakázána a přímých sazeb nemají; i v 
železniční statistice jsou odděleny, a také vědecké orgány pruské sledují toto rozdělení tak, že pro zkoumání o hlavních a vedlejších železnicích jest 
vyhražen Archiv für Eisenbahnwesen, pro malodráhy Zeitschrift für Kleinbahnen (obě v Berlíně u Springera). 
 2) Sax (die Verkehrsmittel II., 340 a n.) určuje podrobně tuto dopravní oblast železnic třetího řádu, jež znamenají pouze „zlepšení pro 
dopravu již danou“, nikoli však „pojmutí příslušné oblasti v působnost železnic (nebo lodní dopravy) vůbec.“ Dokladem pro naše rozlišení jest 
okolnost, že vznikají zvláštní sítě malodráhy celých oblastech vedle souvislé sítě hlavních a vedlejších železnic. Doklady již od deseti let máme v 
Unii severoamerické. V jednotlivých státech (Srov. Schimpff, Die elektrischen Lokalbahnen in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, Ztschr. 
für Kleinbahnen 1903, str. 527 a n., 568 a n., 1904, str. 243 a n., 306 a n.) se utvořily celé sítě elektrických tramvají značného rozsahu (r. 1903 v 
Michiganu 820 km., Indianě 360 km., v okolí Buffala a niagarského vodopádu 227 km.). Strhly na sebe místní přepravu osob, zavazadel a drobných 
kusových nákladů, nemohouce ovšem konkurovati přepravou hromadného zboží a nákladů vagónových, jež vyžadují souvislé sítě hlavních a 
vedlejších železnic. Pascher tam, kde určuje povahu našich „místních dráh“ jako vedlejších železnic (Das Lokalbahnwesen in Oesterreich, Vídeň 
1904, str. 35 a n.), praví, že tehdy, až síť vedlejších železnic o pravidelném rozchodu bude vybudována, snad bude na čase, pro dopravní oblasti, jež 
by ani v budoucnosti neposkytly dosti zaměstnání rozchodu pravidelnému, zříditi novou souvislou síť laciných malodráh. Taková síť se dnes již tvoří 
v kraji, který pro intensitu hospodářského života se jeví jako kus amerikanismu v našich poměrech, na Ostravsku. Jsou tu úzkokolejná trať Mor. 
Ostrava-Karvinná i rovněž úzkokolejná Polská Ostrava-Hrušov (r. 1907 přepravila na km. provozovací délky 237.687 osobních km., 66.702 tkm.; 
celkem 252.593 osob), k níž se má připojiti dráha Bohumín-Vrbice-Hrušov; je tu trať Bohumín město-Bohumín nádraží, k níž má být připojena dráha 
Fryštát-Karvinná-Doubrava-Orlová-Polská Lutyně-Skřečoň-Bohumín nádr.; zamýšlí se zřízení dráhy Polská Ostrava-Michálkovice, jež má býti 
prodloužena eventuelně do Rychvaldu. Dle dosavadních zkušeností by bylo možno očekávati značný výnos od této sítě, jejíž povaha (také zvláštní 
tarifní politika stávajících tratí) úplně potvrzuje, co jsme právě o rozdílu mezí vedlejšími železnicemi a malodráhami uvedli. Podobné příklady možno 
nalézti v Nizozemí (srov. níže citov. referát Kuhrt ův) a v Horní Itálii. Okolnost, že tímtéž směrem po př. vedle sebe jdou hlavní železnice a 
malodráha i značná frekvence na mnohých z malodráh (která není ovšem pravidlem) ukazují, že nerozhoduje o tom, má-li ta která železnice býti 
podstatnou částí sítě, pouze množství, nýbrž také jakost dopravy. Množství osob, jež se pohybuje mezi Polskou Ostravou a Hrušovem, 
nepoměrně převyšuje počet těch, kteří na daleké vzdálenosti cestují mezi Vídní a Varšavou; jakost této dopravy na daleké vzdálenosti však vyžaduje 
mezinárodního rychlíkového spojení, kdežto doprava mezi dvěma sousedními obcemi se může spokojiti skromnými prostředky úzkokolejné 
malodráhy. Podobný poměr jest mezi vagónovými náklady hromadného zboží na daleké vzdálenosti a mezi četnými zásilkami kusových nákladů na 
malodráze. (Srov. podrobné srovnáni v bystře psaném spisku F. E. šl. Heimburga, Die Kleinbahn, ihre Bedeutung und ihr Platz im heutigen 
Verkehrsleben. Oldenburg a Lipsko.) Až do jisté míry ovšem železnice vyššího řádu spojuje funkce také nižší; tak hlavní železnice při nedělních 
výletních vlacích konají funkce malodráh až do jisté hranice frekvence. Tak vedlejší železnice Skalice-Chornice koná funkci malodráhy na části 
Skalice-Boskovice (s karakteristickou dopravou motorovými vozy, na tuto část omezenou.) Srov. také návrhy na úpravy dopravy na blízké 
vzdálenosti na hlavních železnicích v knize A. Mülberger , Die Eisenbahnreform in Württemberg, Tubinky 1896 a Hilscherovu kritiku její s 
podrobným užitím na předlitavské poměry (za příklad vzata Plzeň s okolím) v Ost. Eisenbahn-Ztng. 1897, str. 1 a n. ve článku Decentralisirung des 
Nahverkehrs durch Schafftung von Nahverkehrszonen). S hlediska jakosti dopravy provedl klasifikaci pro předlitavské dráhy nižššího řádu 
Buschmann (Zeitschrift für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt r. 1896, str. 409 a n.), jenž rozeznává mezi nimi tři třídy: 1. kde jakost dopravy 
vyžaduje přímých tarifů neb aspoň možnosti jejich zavedení, 2. kde jest třeba aspoň vypravení do stanic hlavní dráhy s přímým nákladním listem, 3. 
kde není třeba ani přímého nákladního listu. Rozdělení to se nebude ovšem krýti úplně s naším, poněvadž je možno, že při krátké malodráze je 
zaveden přímý nákladní list, aniž by byla podstatnou částí sítě; je to opět rozdělení s hlediska techniky, v tomto případě komercielní. 
 3) Prof. A. Birk  navrhuje označení: Ortsbahnen, poněvadž vedle místních drah, jež zprostředkují dopravu mezi více méně důležitými, ale 
vzdálenějšími hospodářskými oblastmi, nebo i takovými, jež navazují na hlavní železnice, jsou jiné, jež slouží výhradně místní dopravě užších 
hospodářských oblastí, připojujíce je k větším místním dráhám nebo k hlavním železnicím, aniž by dosáhly jistého dalekosáhlejšího vlivu; pro ně 
právě navrhuje uvedený název. „Rozhodně však by se mělo zcela odkliditi slovo místní dráhy, poněvadž se s nim spojuje celá řada různých pojmů a 
není možno, užíti ho pro jednomyslné a nepochybné označení určité skupiny železnic nižšího řádu“. 
(Mitteilungen des Vereines zur Förderung des Local- und Strassenbahnwesens. I., str. 162.) 
 4) Vídeňský spolek pro podporu místních a silničních drah uvedl v podání k ministerstvu železnic za jednu z hlavních příčin prý nedosti 
rychlého rozvoje místních drah okolnost, že většina dosavadních místních drah jsou vedlejší železnice jiným než místním účelům sloužící, pročež prý 
vláda klade tak přehnané podmínky o stavbě a provozování, že na přiměřenou výnosnost nelze mysliti. (Mitteilungen I. 187.) Uvádíme to jako doklad 
pro svoje tvrzení. Jinak ovšem dlužno poznamenati, že příčina malé výnosnosti leží v samé podstatě železnic nižšího řádu a to všech mimo městské 
tramvaje a několik výjimečných případů ostatních. 
 5) Srov. Sax, 1. c. str. 350. - Chef generální inspekce předlitavské Pascher (1. c. 35), jehož názorům, zkušeností praktika opřeným dlužno 
přiznati velkou váhu, praví o poměrech v královstvích a zemích na říšské radě zastoupených: „Naše železniční síť je dosud tak řídká, že železnice, 
které stavíme jako železnice místní, jsou vlastně jejím do plněním. Vzhledem k tomu i vzhledem k okolnosti, že nové železniční linie mají vlastně 
přivádět dopravu hlavním železnicím, nutno pokládat za nepřirozené, zřizují-li se o rozchodu od hlavních železnic odchylném. Tato odchylka nese s 
sebou dlouhou řadu závažných obtíží, které působí dopravě velké obtíže a zdražují provoz. Tyto zlořády se ovšem tím méně pocítí, čím menší je 
doprava, zvláště transitní; stávají se však nesnesitelny při dopravě o měnivé intensitě. Kdyby se při projektování místních železnic, jež ústí do 
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hlavních, kladly do prvé řady zájmy dopravy a nikoli výhradně ohled na rozdíl ve stavebním nákladu, byli bychom jen málo železnic postavili o 
úzkém rozchodu.“ 
 6) F. Žežula: Die Eisenbahnen im Occupationsgebiete v Geschichte der Eisenbahnen der österreichisch-ungarischen Monarchie III. str. 563 
a n. - K. Schnack, Entwicklung der Eisenbahnen in Bosnien und der Herzegowina, tamtéž V., str. 543 a n. - W. Nördling, Die Bosnabahn v 
Hostmanových Mitteilungen über Lokalbahnen, insbesondere Schmalspurbahnen, roč. 1882, str. 65 a n. 
 7) Srov. F. Žežula, Im Bereiche der Schmalspur. Sarajevo 1893. Str. 160 a n. - Týž, Die bosnisch-herzegowinischen Staatsbahnen. Ztschr. 
für Eisenbahnen und  Dampfschiffahrt 1896, str. 377 a n. 
 8) Uvádíme bosenský příklad pro potvrzení rozvinuté zásady. Nepopíráme tím, že shodou okolností se snad objeví zřízení jejich jako 
úzkorozchodových hospodárným; neboť nedostatek energie říšské hospodářské politiky oddaluje pojetí bosensko-hercegovských drah do celkové sítě 
tak, že v určitémokamžiku bude snad úspora na úrocích a umoření způsobená nižším kapitálem zařizovacím, tak velká, že vyváží pozdější vyšší 
náklad na přestavbu; nastal by tak případ, kdy Wagner odporučuje stavbu lacinější, poněvadž nutnost přestavby se objeví až tehdy, kdy pozdější 
vyšší náklad bude úsporou na úrocích a umoření vyvážen (srov. Finanzwissenschaft I., str. 725. Také Koloušek v Obchodním sborníku, část pátá o 
dopravnictví Praha 1900. Str. 42-43. Systému národního hospodářství v Praze 1908, str. 320). To neodporuje na šemu tvrzení. Neboť posune-li se 
přestavba a prodloužení sítě bosenské na tak dlouho, vzejdou škody na zanedbaném rozvoji hospodářských styků daleko větší, než jakákoli úspora 
uvedeného rázu. 
 9) Srov. dr. K. W. Müller , Die Umwandlung der badischen Eisenbahnspurweite i. J. 1854. Archiv für Eisenbahnwesen 1904, str. 1377 a n. 
 10) Také přívrženci úzkého rozchodu malodrah, kde ovšem jeho užití je pouhou otázkou odborné kalkulace, to uznávají. Řed. Kuhrt  
(Flensburk) na sjezdu německé zemědělské společnosti 18. února 1892 pravil, že „tercierní dráhy jsou na místě jen tam, kde se jedná výhradně o 
vývoj, podporu a zdolání místní dopravy, t. j. dopravy mezi městem a venkovem, ode vsi ke vsi, do jisté míry jako náhrady za silnice, kde dále není 
vůbec ohledů strategických a obchodní i hospodářské poměry vyžadují levných příjezdných silnic.“ Všude jinde označil užití železnic třetího řádu, jež 
úzký rozchody ovšem připouštějí, za úplně pochybené, a dokládal svoje mínění příklady ze Švédska i Norvéžska a z Nizozemí tratí Antverpy-Gent, 
kde všude by bylo bývalo účelnější zvoliti s ohledem na význam těchto železnic pravidelný rozchod. 
 11) Pokus o klasifikaci železnic učinil Sax již v brožuře Oekonomik der Eisenbahnen (Vídeň 1871). Rozeznává tam tři hlavní kategorie (str. 
18 a n.); 1. železnice v zemích s vysokým rozvojem hospodářským, 2. železnice v zemích s extensivním hospodářstvím a 3. místní dráhy, jež s 
ohledem na míru a sílu dopravy možno srovnati s železnicemi v zemích s extensivním hospodářstvím. Zásadního oddělení vedlejších železnic od 
místních drah, přesného rozlišení, které provedl v hlavním díle, tu ještě nenaznačuje. - Tutéž klasifikaci jako v „Dopravních prostředcích“ provádí pak 
v Schönbergově příručce a ve stati Bemerkungen zur künftigen Gestaltung des Lokalbahnwesens v Zeitschr. für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt 
1894, str. 65 a n. 
 12) Saxovu klasifikaci přejímá do knihy Das Lokalbahnwesen. Vídeň 1889 také B. Weichs, a omezuje svůj rozbor pod uvedeným názvem 
na železnice třetího řádu. To mu však naprosto nevadí, aby netvrdil, že tyto železnice „otvírají nové oblasti výroby“ (str. 25), nebo že „působí 
vzájemné vlivy různých obvodů následkem lehčí dosažitelnosti jejich“ (str. 71). Jest z tohoto určení jasno, že myslí na t. ř. místní dráhy v našich 
zemích, jež jsou vedlejšími železnicemi a že přejímá Saxovu definici bez jakéhokoli porozumění jejím vnitřním kriteriím. Názor Saxův, že stát nemá 
přispívati k zřízení místních drah jako železnic třetího řádu, vyvrací takto: „I když stát je té či oné místní dráze a malému okruhu zájmů, jimž slouží, 
vzdálen, přece součet všech zájmů všemi místními dráhami dotčených tvoří dle okolností značnou část celostátního zájmu, který přece se skládá se 
zájmů jed notlivých.“ Jako by součet nul dával něco jiného než nulu! Neurčitost rozlišení je také vadou stati téhož autora Ueber die Förderung des 
Lokalbahnwesens durch dessen Interessenten v Archiv für Eisenbahnwesen 1895, str. 59 a n. - K Saxově definici zcela se připojuje také Stern, Die 
Oekonomik der Lokalbahnen Vídeň 1882 (srv. str. 3 a n.), aniž by však prováděl další vážnější rozbor národohospodářský. 
 13) V souborném zpracování v knize Sozialökonomische Theorie des Kommunikations- und Transportwesens, Lipsko 1909, provádí 
Wagner pouze „hospodářský zákon individualisace dopravnictví“ jako společný zákon celkové teorie dopravních prostředků a všeobecného vývoje 
dopravnictví. Klasifikace železnic, jejíž nutnost vedle individualisace dle všeobecného zákona ve finanční vědě zdůraznil, dále neprovádí, jak ostatně 
lze vysvětliti z povahy právě citovaného spisku jako náčrtku zásad. Zákon individualisace tu formuluje (str. 14.) v ten rozum, že „při hospodářské 
úvaze je nutno vždy v souvislost uvésti technickou výkonnost dopravnictví, potřebu dopravy a náklad finanční, i rozhodnouti v konkrétním 
případu dle kombinace těchto tří momentů.“ Platnost zákona omezuje potud, „pokud k zařízení a užívání tří základních technických momentů 
dopravnictví (cesty, vozidla a ženoucí síly) jest třeba nákladu.“ Pro klasifikaci železnic se zřetelem k určité síti zajisté možno užíti tohoto 
všeobecného pravidla, ale jen s jeho doplněním zvláštními ohledy z povahy železnic plynoucími hlavně tím, že zřetel na souvislost sítě a důsledky z 
ní plynoucí vyžaduje, aby na př. náklad finanční byl větší, než by bylo dáno technickou výkonností, jaké pouze vyžaduje okamžitá potřeba 
dopravy. 
 14) Z jeho knih jest pro naši otázku nejdůležitější Der staatliche Einfluss auf die Entwicklung der Eisenbahnen niederer Ordnung. Lipsko 
(Vídeň-Pešt) 1878. V ní jest otištěn také vlastní Weberův návrh zákona o železnicích nižšího řádu, a termín „železnic nižšího řádu“ jest vlastně v oné 
době touto knihou nejvíce propagován. V ní jest shrnuto a v soustavu doplněno, co o železnicích nižšího řádu Weber pověděl v řadě menších spisků, z 
nichž buďtež uvedeny: Neue Pfade der Volkswirtschaft. Die Secundär-Eisenbahnen mit  normaler  Spurweite  und  langsamer  Fahrordnug.  Výmar  
1874. - Die Praxis des Baues und Betriebes der Secundärbahnen mit normaler und schmaler Spur, welche Personen und Güterverkehr führen. Druhé 
vydání ve Výmaru 1873. - Die Individualisirung und Entwickelbarkeit der Eisenbahnen. Lipsko 1875. - Příznačno všem těmto publikacím stejně jako 
četným jiným pracím téhož autora jest jednak jasné pochopení a výklad technických problémů, jednak stálý zřetel na souvislost všech otázek 
železniční politiky se zvláštní povahou veřejné správy toho kterého státu a se svéráznými schopnostmi toho kterého národa (srov. zvláště Nationalität 
und Eisenbahn-Politik, Vídeň 1877. - Welches Einsenbahnsystem entspricht ani meisten den Verhältnissen Oesterreichs? Vídeň 1877. - Privat-, 
Staats- und Reichs-Bahnen. Vídeň 1876). Právě tento zřetel dodává původního rázu a pevného místa v teorii železniční politiky jeho spiskům, psaným 
slohem řečníka, s rychle plynoucími větami, s opětným a opětným opakováním a zdůrazňováním propagovaných vět, s barvivostí, pro níž tento syn 
Karla Marie Webera, mající své prvé křestní jméno od Čarostřelce, byl nazván Tintoretto železniční literatury . O jeho životě srov. Max Jähns, úvod 
k posmrtné sbírce Weberových statí Vom rollenden Rad. Stuttgart 1882. - Tam udána řada také jiných pramenů. - Srov. také Mertovu  řeč o 
Weberovi, otištěnou v Oesterreichische Eisenbahn-Zeitung r. 1882, str. 502 a n., 510 a n., 518 a n. 
 15) Sax (Die Verkehrsmittel II., 339 v pozn.) také ukazuje, že hledisko technické znemožňuje Weberovi klasifikaci železnic. Že ji Weber 
sám na jiném místě provádí, si nepovšimnul. 
 16) Van der Borght, Das Verkehrswesen, Lipsko 1894. - Nepříznivou, podrobně doloženou kritiku spisu napsal A. von der Leyen v 
Archivu für Eisenbahnwesen, r. 1895, str. 173 an. 
 17) C. Colson, Cours ď économie politique, professé a ľ école nationale des ponts et chaussées, livre VI. Les travaux publics et les 
transports. Paris 1907. (Str. 1.-490. jedná o dopravních prostředcích, pouze ve stručné kapitole VIII. str. 491.-508. je zpracována teorie o dodávání 
vody, plynu neb energie a obraně proti škodám vodním.) Srov. zároveň studii téhož autora Les chemins de fer économiques v Annales des ponts et 
chaussèes 1904, sem. 4, str. 54 a n. Kritiku jednotlivých částí Colsonovy knihy napsali Cohn a v. d. Leyen v Archiv für Eisenbahnwesen, 1904, str. 
240 an., 1908, str. 783 an. 
 18) Také W. M. Acworth , The Elements of Railway economics Oxford 1905 (budeme citovati v německém překladu Wittkov ě) nepodává 
definice hlavních neb vedlejších železnic, provádí však nejlepší rozbor příčin zmenšené výnosti z povahy vedlejších železnic plynoucí. 
 19) Zde dlužno uvésti jen, že někteří provádějí mimo železnice hlavní, vedlejší, malodráhy a tramvaje ještě zvláštní třídění „mezinárodních 
spojení železničních;“ tak autor, jemuž jinak zvláštního významu přikládati netřeba, Grunzel, System der Verkehrspolitik, Lipsko 1908, str. 85., jenž 
vyhrazuje mezinárodní spojení hlavně dopravě osob, kdežto hlavní dráhy, „jichž hlavním úkolem jest spojovati paprskovitě hlavní město se všemi 
významnějšími body provincie a dopravu jedním i druhým směrem pro důležitější přístavy a obchodní města přejímati“, slouží hlavně dopravě 
nákladní. Stačí uvědomiti si ráz dopravy na severní a severozápadní dráze, aby vynikla jasně nejen úplná zbytečnost, ale také naprostá nesprávnost 
tohoto dalšího rozlišení. 
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 20) Podrobný seznam starší literatury v knize Fridr. Müller, Grundzüge des Kleinbahnwesens, Berlín 1895 na str. 548.-562. Od r. 1894 lze 
nalézti podrobný seznam publikací a časopiseckých statí v berlínské Zeitschrift für Kleinbahnen, pro království a země na říšské radě zastoupené 
mimo to ve vídeňských Mitteilungen des Vereines zur Forderung des Lokal- und Strassenbahnwesen, jež budeme citovati pouze jako „Mitteilungen“. 
Srov. také bibliografii v Archiv für Eisenbahnwesen a v Bulletin de la comission internationale du Gongrés des chemins de fer. K citované knize van 
der Borghtově připojil bibliografii Kuno Frankenstein; pokud jde o železnice nižšího řádu, je velmi neúplna. 
 21) Hlavně Der Begriff Lokalbahn staatswirtschaftlich entwickelt v İsterreichische Eisenbahnzeitung r. 1895, str. 383. a n., 391. a n.; Ueber 
Eisenbahngenossenschaften  tamtéž 1897, str. 175. a n., 183. a n; kritika návrhu Pattaiova o železnicích nižšího řádu tamtéž 1908 str. 51. a n. Ovšem 
provádí klasifikaci dle okolnosti, jež jest pouze důsledkem její, který nutno teprve rozborem doložiti, totiž dle toho, který kolektivistický svazek jest 
subjektem potřeby té či oné železnice. Dle toho pak třídí železnice hlavní, kde stát jest nositelem jejich potřeby a jediným interesentem; železnice 
vedlejší, při nichž zájem státu se neobrací přímo k železnici samotné, nýbrž k tomu, aby soustavnost sítě hlavních drah a hospodářský, politický a 
vojenský soulad ve vývoji všech jeho území nebyl porušen. Ovšem rozdíl mezi oběma není podstatný, jako teprve rozdíl obou vůči třetí skupině, 
místních drah, jež slouží zájmům místně ohraničeného kolektivistického svazku, plní jen hospodářské úkoly a nesouvisejí soustavně ani spolu, ani se 
sítí hlavních a vedlejších železnic. Hospodářskou povahu jednotlivých tříd určuje v souhlasu se Saxem a jeho důsledky jsou správný, třeba 
odůvodnění zájmu státu oproti zemím při vedlejších železnicích bylo vratké a neúplné. 
 
 
 
 

Vliv železnic vedlejších na výrobu prvotnou. 
 

 § 3. Důsledkem okolnosti, že rozšířením železnic spolu s levnými sazbami dopravy lodní trh 
pro hromadné zboží se stal mezinárodním, byl úpadek obilních cen v intensivně vyrábějících 
středních a západních státech evropských; pro mezinárodní trhy, v jednotlivých státech rozhodující, 
byla dána cena výrobním nákladem extensivně, tedy laciněji vyrábějících území východních, hlavně 
Indie a Ameriky, zvětšeným o nevelký náklad dopravní.22) Na obilní ceny působil rozvoj hlavních 
železnic zprvu nepříznivě, teprve jím se mohly uplatniti příčiny zemědělské krise z posledních 
desítiletí minulého století: zemědělství neslo porodní bolesti nového období moderního kapitalismu. 
Vzrůstem obyvatelstva a působením celní ochrany byl další úpadek obilních cen ovšem zastaven; 
než vývoj v tom směru sledovati není úkolem našich statí: jde o to, jaké jest působení vedlejších 
železnic, jichž rozvoj nastává ve chvíli, kdy ceny na mezinárodních trzích jsou již vyrovnány a 
jejich příčiny ustáleny. 
 Obilní ceny u nás jsou teoreticky dány cenami světovými, jak vyjádřeny jsou na trzích pro 
celé státní území rozhodujících, s připočtením příslušného nákladu dopravního.23) Tak se objeví 
přibližně cena v místě, kde má býti obilí převzato k dalšímu zpracování nebo užití (na př. oves 
převzat vojenskou správou). V zemědělském kraji, odkud se určité druhy obilní vyvážejí, musí 
zprostředkovatel počítati s dopravním nákladem do uvedeného právě místa; nejvyšší cena, kterou 
beze škody může nabídnouti prodávajícímu rolníku zprostředkovatel na zisk nepočítající, bude dána 
cenou na trhu, kam má dodati, zmenšenou o dopravní náklad. Jestliže bylo nutno z kraje 
zemědělského obilí aspoň z části vyvážeti po nápravě, byl tento náklad značnější, než bude po 
zřízení vedlejší železnice, i možno říci, že zřízením vedlejší železnice jest dána pro druhy obilí, z 
kraje vyvážené, možnost docíliti na trhu ve středisku tohoto kraje lepších cen než před zřízením, 
kdežto pouze v době zcela mimořádné neúrody bude vedlejší železnice příčinou pro vyrovnání cen, 
jež by při částečné neúrodě v tomto kraji snad značněji stouply, kdyby nebylo zlepšené možnosti 
dovozu odjinud. V tom jest podstatný teoretický rozdíl mezi působením na obilní ceny železnic 
hlavních, jež způsobily obrat svrchu zmíněný, a působením železnic vedlejších, proto je správno, 
jestliže agrární politikové rozeznávají mezi dopravou vnější a vnitřní a prohlašují každé 
zdokonalení dopravy vnitřní za výhodu pro zemědělství.24) 

 
 Píšeme s důrazem o pouhé možnosti vyšších cen pro zemědělského výrobce, poněvadž ve 
skutečnosti rozhoduje většinou zprostředkovatel o pokud možno nejvyšší zisk usilující, nebo 
několik zprostředkovatelů vespolek domluvených, tak že stojí organisovaná poptávka proti nabídce 
neorganizované, zhusta o světových cenách nedosti informované, nejrůznějšími okolnostmi 
(nutností delší cesty k návratu z trhu a opětného nového dovozu) k prodeji i za menší cenu nutkané. 
Následkem těchto okolností se zvýšení cen, jež by se objeviti mohlo, zhusta neobjeví. Určitým 
příkladem to lze doložiti. Z kraje, jehož střediskem je Bystřice n. P., vyváží se oves a žito,25) a to 
tak, že z množství na trh soustředěného se vyveze okrouhle 70 %. Pokud se béře ohled na cenu 
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světovou, rozhodují pro úterní trhy v Bystřici ceny sobotní plodinové bursy vídeňské; odbyt 
největší části úrody se rozhoduje v době od září do konce prosince. Až do zřízení vedlejší železnice 
Německý Brod-Žďár-Tišnov bylo nutno voziti obilí do Tišnova nebo do Boskovic po nápravě; 23. 
června 1905 byla zahájena doprava na trati Žďár-Tišnov. Pomůcky pro vyjádření vlivu této 
železnice, ovšem pomůcky jen velmi nedokonalé, nejspíše ještě dojdeme, srovnáme-li rozpětí mezi 
sobotní cenou vídeňskou a úterní cenou bystřickou, při čemž uvádíme vídeňskou cenu žita 
rakouského a ovsa střední jakosti, a nebereme pro žito v úvahu ceny od r. 1905 do srpna r. 1906, 
poněvadž neúroda je zvedla v Bystřici přechodně nad úroveň cen vídeňských. Ono rozpětí činilo 
mezi nejnižší a nejvyšší, po př. jedinou cenou bystřickou a obdobně nejnižší a nejvyšší cenou 
vídeňskou u ovsa 7./IX. 03: 2,50-2,60; 6./IX. 04: 2,60-2,80; 5./IX. 05: 2,70-2,80; 4./IX. 06: 2,50-3,-
; o dva měsíce později 10./XI. 03: 1,50-1,10; 8./XI. 04: 0,70-0,20; 7./XI. 05: 1,80-2,40; 6./XI. 06: 
1,--1,30; v polovici prosince pak 15./XII. 03: 2,10-2,40; 13./XII. 04: 1,10-1,50; 12./XII. 05: 1,40-+ 
2,-; 18./XII. 06: 2,50-2,80. Srovnání pro žito z uvedené příčiny nelze provésti tak podrobně pro dvě 
léta před a dvě léta po zahájení dopravy na vedlejší železnici; budiž uvedeno aspoň, že rozpětí 
činilo 10./XI. 03: 0,80-0,70; 6./XI. 06: 0,80-1,30; a 15./XII. 03: 1,10-1,30; 18./XII. 06: 0,30-0,80. Z 
toho lze, přes veškeru nedokonalost důkazního prostředku, usuzovati, že skutečného 
bezprostředního vlivu na zvýšení cen obilních železnici vedlejší bez dalšího přičítati nelze. 
  
 Přece však se objevila i v Bystřici chvíle, kdy vliv železnice na obilní cenu plně se uplatnil; 
stalo se tak tehdy, když jako kupec vystoupilo rolnické hospodářské družstvo. Pro nákup ovsa 
družstvem, jež převzalo dodávky pro vojenský erár loco Vídeň, rozhoduje na př. tato kalkulace: 
vídeňská cena činí 7,45, tedy za q 14,90, doprava železnicí do Vídně 1,66, doprava na nádraží 0,20, 
manipulace 0,10, nakoupí družstvo v tomto případě za 12,80, tak že zmenší rozpětí okrouhle na 2 K 
proti nejvyšší ceně vídeňské. I jest nám případ bystřický dokladem, že vedlejší železnice dojde 
plného vlivu na zlepšení podmínek pro odbyt zemědělského výrobce samotného zpravidla teprve 
tehdy, když se k její vlivu přidruží působení svépomocné organisace rolnické. Vznik řady 
dolnorakouských obilních skladišť na př. byl umožněn také zřízením vedlejších železnic; obilní 
skladiště Herzogenburg, Roh, Kilb, Schwadorf, Čistějov, jež odbudou 24,5 % veškerého odbytu 
dolnorakouských skladišť,26) jsou toho dokladem: po zřízení vedlejších železnic teprve skladiště 
provádějí úkol udržovati ceny obilní na výši příznivé pro zemědělského výrobce. Zemský výbor 
dolnorakouský odhaduje, že obilní skladiště udržují ceny obilní průměrem o 1 K při q nad úrovní, 
na níž by jinak klesly.27) Je tedy důsledek tento v krajině, kam jde vedlejší železnice, způsoben 
teprve tím, že její vliv byl využit působením svépomocné organisace rolnické, zemskou družstevní 
akcí a zemskými podporami vyvolané. 
 Zřízení vedlejší železnice ovšem poskytne zemědělskému výrobci nejen možnost dojíti 
vyšších cen, nýbrž znamená pro něj také možnost zlepšení výrobních poměrů potud, že zmenšuje 
věcný náklad výrobní; stačí uvésti, že na př. továrny umělých hnojiv dodávají loco nejbližší 
železniční stanice, tak že celý rozdíl mezi nákladem za dovoz železnicí oproti dovozu po nápravě 
možno uvésti jako prospěch pro zemědělce ze zřízení vedlejší železnice plynoucí; stejně se zmenší 
náklad na dovozné zemědělských strojů a jiných věcí, jichž spotřeba tvoří věcný výrobní náklad 
zemědělcův. Důsledkem této okolnosti bývá zvýšená intensivnost zemědělské výroby, jež zřízením 
vedlejší železnice za přiměřených okolností ostatních se může objeviti. Výrobní náklad osobní se 
pro zemědělce ovšem zhusta zřízením železnice zvýší, jak z působení na mzdy poznáme níže. 
Snížení výrobního nákladu za určitých okolností jest velmi závažné pro dobytkářství; případem, 
kdy ono snížení se projeví, jest užití nouzových tarifů při nedostatku pícnin, jichž výhoda plně se 
vyjádří pouze v kraji, který buď přilehá k síti hlavních železnic, nebo jest s ní spojen železnicí 
vedlejší. 
 
 Význačným způsobem se projeví změna odbytových poměrů zřízením vedlejší železnice 
způsobená při hospodářství lesním, jehož výrobky těžce snesou nákladnou dopravu na velké 
vzdálenosti. Kraj s převahou obsáhlých zalesněných ploch v určité vzdálenosti od hlavní železnice, 
dané ovšem poměry místa a času, potřebuje proto vedlejší železnice jako podmínky pro plné využití 
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svého bohatství. Dokladem pro toto tvrzení je rychlý vzrůst množství přepraveného dřeva ve 
výkazech železnic, kraje lesní otvírajících, jako na př. „místní dráhy bukovinské“, jež v pravdě jsou 
ovšem typickými příklady vedlejších železnic. Na trati Hliboka-Berhometh s odbočkou Karapcziu-
Czudin bylo přepraveno r. 1890 dříví stavebního, užitkového a k palivu 76.603 tun, r. 1906 již dříví 
stavebního 57.598 t., k palivu 61.907 t, celkem 119.505 t.; na trati Hatna-Kimpolung roku 1890 
všeho druhu dřeva 60.567 t., po desíti letech r. 1900 již 121.448 t., po prodloužení tratě do stanice 
Dorna Watra r. 1905 celkem 192.578 t.28) Z tohoto rychlého vývoje dopravy lze usuzovati, že teprve 
zřízením vedlejších železnic plné využití lesního bohatství oněch krajů bylo umožněno. Dokladem 
je také změna poměrů, jež se uskutečňuje v lesním hospodářství olomouckého arcibiskupa kolem 
Bílé zřízením dráhy Frýdlant-Bílá. Před její zřízením zachováván turnus 120, 160 až 200 let, neboť 
doprava potahy po neschůdných horských cestách nemohla stačiti intensivnější výrobě; velké 
zásoby dříví se prostě kazily, a teprve zřízením železnice došlo k nápravě. Ovšem, že se tyto 
důsledky v plné míře objeví pouze tam, kde jde o vedlejší železnici, kraj otvírající; doklad pro to 
byl neúspěch železnice Lvov (Kleparów)-Janów. Mezi oběma městy šla čilá doprava dřeva 
užitkového i k palivu; železnice měla dopravu převzíti, ale při nutnosti dovozu k nádraží v Janówě a 
z nádraží v Krakově bylo výhodnější a nebylo nesnesitelno dopravovati dále přímo do Krakova po 
nápravě, i byla nucena správa železnice hledati zlepšení poměrů v prodloužení její tak, aby se jí 
dostalo vzhledem k dopravě dřeva vskutku vlastní atrakční oblasti vedlejších železnic.29) Jest ovšem 
důsledkem uvedených zjevů, že vedlejší železnice lesní kraje otvírající mají vůči ostatním 
výjimečné postavení, pokud jde o přímou výnosnost: dosahují v tom směru zpravidla výnosnosti 
běžnou úrokovou sazbu i přesahující. Tak činil přebytek provozovacích příjmů nad celkovým 
vydáním v procentech zařizovacího kapitálu r. 1907 při „bukovinských místních drahách“ 5,83 %, 
při „nových bukovinských místních drahách“ 6,07 %. 
 Pokud jde o dobývání nerostů, netřeba podrobnějšího výkladu; v tomto oboru je možná při 
dnešním stavu věcí výroba ve velkém, přiměřená moderním požadavkům v našich zemích jen 
tehdy, není-li kraj odloučen od sítě vedlejších a hlavních železnic. Okolnost, že vedlejší železnice 
tak hojně vznikaly v prvých dobách právě na severu Čech, že obě české dráhy uhelné stejně jako 
štyrskohradecko-kovljanská vykazují tak značnou výnosnost, jsou dokladem této nutnosti i jejích 
důsledků pro výnosnost dráhy; jest také příznačno, že první železnice vůbec spojovala s mořským 
přístavem uhelné doly v Darlingtonu. Ovšem funkce vedlejší železnice je zde tatáž, jako funkce 
železnice hlavní; rozdílu, který jsme pozorovali při zemědělství, tu není. 
 
 22) Srov. Buchenberger, Grundzüge der deutschen Agrarpolitik, Berlín 1897, str. 204. - Conradův článek Getreidepreise v III. vydání 
Conrad-Elsterova Hdw. der Staatsvvissenschaften, a zvláště K. Wiedenfeld, Die Entwicklnng der Verkehrsmittel und die landwirtschaftliche 
Konkurenz des Auslandes im letzen Menschenalter v Zeitschr. für Agrarpolitik 1904, str. 1 a n. 
 23) Tak Adamec v dobrozdání o zájmech zastupovaných zemědělskou radou vzhledem k připravovaným cestám vodním. Třetí zpráva o 
činnosti českého odboru zemědělské rady moravské, v Brně 1901, str. 18. 
 24) Tak Theod. v. d. Goltz, Agrarwesen und Agrarpolitik, Jena 1901, str. 248. a n. Fiedler, Zemědělská politika, v Praze 1899, str. 89. to 
vyjadřuje všeobecnou větou, že „rozdíl v nákladech dopravních tvoří neb zvyšuje rentu pozemkovou tomu vlastníkovi, který má z toho výhodu“. V 
konferenci o light railways anglických 6. prosince 1894 pravil zástupce ministerstva obchodu Mr. Bryce, „že úpadek zemědělství v jednotlivých 
distriktech dlužno vyložiti z největší části nedostatkem železničních spojení a že jest možno jen hojným zřízením dopravních prostředků ve 
venkovských distriktech jej energicky odstraniti. Vidí nejvznešenější úkol těchto dráh ve zdolání cizí soutěže, tak poškozující zemědělské výrobky.“ 
(Viz Mitteilungen III. str. 72.) Tato slova jsou ovšem velice přehnána, vzhledem k obecně známým příčinám úpadku anglického zemědělství. 
 25) Údaje, pokud nejde o ceny uváděné jednak dle výkazů bursy, jednak dle zpráv obecního úřadu v denních listech uveřejňovaných, opírají 
se o laskavá sdělení pp. Slavíka, ředitele hospodářské školy v Bystřici a obchodníka V. Štěpánka. Srov. také Vlastivědu moravskou Jihlavský kraj, 
Bystřický okres (Napsal Jan Tenora). 
 26) Srov. zprávu zemského výboru dolnorakouského o zemědělském družstevnictví v Dolních Rakousích čís. 12, příl. k IX. vol   per. V. 
zas. 2. odd. 
 27) V právě uvedené zprávě zemského výboru dolnorakouského str. 5. odhaduje se užitek obilních skladišť pro zemědělce příslušných 
oblastí na 3 mil. korun. K této číslici příslušný úřad došel, jak dotazem jsme zjistili, tak, že výrobu na oblast obilních skladišť připadající odhaduje na 
30.000 vagónů po 100 q; poněvadž působení skladišť se objevuje tím, že ceny udržuje a poněvadž užitek takto vzniklý lze pro q odhadnouti na 1 K, 
udán celý užitek obnosem 3 mil. K. Rovněž informací v zemském výboru jsme zjistili, že ona skladiště obilní byla zřízena až po zahájení dopravy na 
příslušných železnicích a to Herzogenburg 1900, Roh (Horn) 1901, Kilb 1901, Schwadorf 1900, Čistějov 1901. Srov. také moji studii o zemědělském 
sdružování na Moravě v Zemědělské Politice. 
 28) Srov. E. A. Ziffer , Die Lokalbahnen in Galizien und der Bukowina. II. Vídeň 1908, str. 98 a n. - Rozdíly v cenách udává 
Sonnenschein, Das Lokalbahnwesen str. 49 tak, že prý bezprostředně před zřízením bukovinských drah místních krychlový metr, za nějž na rovině 
mezi Seretem a Prutem neb v Černovicích se platilo 4 zl., bylo možno obdržeti 7 mil. od Černovic za 7 až 10 kr., a ještě prý často výrobce nenaleznul 
kupců. Zřízení železnice mívá pak ovšem vliv také na ceny dřeva v místě samotném. V Bystřici n. P. dle cenníku panství prodával se před zřízením 
dráhy m3 tvrdých válců za K 7,40; bukových štípů K 8,40; měkkých válců K 5,40; měkkých štípů K 6,60; po zřízení dráhy m3 tvrdých válců K 7,60; 
bukových štípů K 8,70; měkkých válců K 5,70; měkkých štípů K 7,-.  
 29) Srov. E. A. Ziffer , 1. c. str. 24. 
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Vliv železnic vedlejších na výrobu průmyslovou. 
 

 § 4. Máme-li účinek zřízení vedlejších železnic pro výrobu průmyslovou určiti se zřetelem 
na hlavní otázku svých statí, rozeznávejme dobře účinky na podniky průmyslové před zřízením 
železnice vzniklé, od důsledků, jež zřízením její vzejdou pro vznik závodů nových. Průmyslovým 
závodům stávajícím se dostane zmenšení věcného nákladu výrobního tím, že vůči dopravě potahy 
se zmenší náklad dopravní, a to dle stanoviště buď za dopravu suroviny do továrny, buď za dopravu 
hotového zboží na místo odbytu, jakožto patřičný trh, nebo za dopravu v obojím směru. Vedle toho 
jest ovšem dána možnost, že osobní náklad výrobní se zvětší, poněvadž stoupne náklad na mzdy, 
ačkoli výhody s hlediska podnikatelova zmenšením dopravních nákladů vzniklé zpravidla jsou 
mnohem větší než zvětšení nákladu osobního, jemuž podnikatel mimo to se bude většinou brániti, 
pokud bude moci. Za těchto okolností pak by vznik vedlejší železnice mohl znamenati buď, že se 
umožní trvání průmyslu, který by jinak zaniknul nebo do míst výhodněji položených se stěhoval, 
buď že se umožní vzrůst závodů stávajících, nebo konečně že bez dalšího dosavadním 
podnikatelům se dostane vyšší renty. Dlužno poznamenati, že pouze možnost sama je v druhém 
případu způsobena vznikem železnice: dojde-li však ke vzrůstu skutečně, jest příčinou podnikavost 
výrobcova spolu s jinými okolnostmi příznivými, jako poměry konjunktury, a bez nich by zřízení 
železnice zvětšení závodů nezpůsobilo, kdyby šla sebe výhodnějším směrem a kdyby její sazby 
byly sebe nižší. K případu prvému pak budiž uvedeno, že v předlitavských poměrech dnešních a 
posledních patnácti let tam, kde jde o celou skupinu průmyslovou a ne snad ojedinělý závod, by 
nevýhoda dopravního spojení nebyla jedinou příčinou úpadku; neboť kde by vskutku jedinou mohla 
býti, byl by průmysl jinak rozvoje schopný při zdravé kalkulaci s jistotou jejího zřízení počítati 
musil již předem, jakmile stanoviště mimo síť hlavních a vedlejších železnic zvolil. Na př. alpská 
montanní společnost soustředila svoje závody ve Štyrsku s předpokladem, že bude zřízena železnice 
Eisenerz-Vordernberg, kdežto jinak by je byla soustředila ve Švechatu u Vídně; tato podmínka byla 
také příčinou, že země zvýšila subvenci à fonds perdu pro tuto dráhu na 660.000 K, ale dlužno 
zdůrazniti, že právě předem byla tato podmínka známa a určitě vyslovena. Nechceme paušálně 
vylučovati výjimečných případů jinakých, ale z posledních patnácti let, kdy dnešní soustava 
finančního zajištění vedlejších železnic v našich zemích ovládá, bychom z jejich atrakční oblasti 
nedovedli ani jediného příkladu této výjimky uvésti. Jako pravidelný důsledek, jejž vzhledem k 
průmyslu dříve vzniklému zřízení vedlejší železnice za uvedených okolností s jistotou možno 
přičísti, jeví se tedy zvýšení renty pro dosavadní podnikatele. Jestliže na př. spojení Karlovy Vary-
Janov-Jiřetín od r. 1872 bylo zákonem zajištěno a koncesováno,30) a teprve v letech 1898-1899 
provedeno, nelze říci, že by konečné zřízení se dalo k zabránění úpadku stávajícího průmyslu; 
vždyť r. 1894 pracovaly na této trati čtyři továrny na porculán, prádelna česané příze, továrna na 
česání vlny, válcovna plechu a železa i papírna, zaměstnávající na 3000 dělnictva, ačkoli uplynuly 
zatím dvacet dva roky od prvého udělení koncese. 
 Mnohem složitější je otázka o vlivu zřízení vedlejší železnice na vznik nových 
průmyslových závodů. Každý nový projekt je podpírán nejrůžovějšími nadějemi na vznik všeho 
druhu průmyslových závodů, a tyto naděje bývají uváděny jako důvod pro jeho zajištění veřejnou 
podporou. Kterých všeobecných měřítek nutno vůči tomu užíti ? 
 K odpovědi dlužno předem uvážiti, v jakém směru dopravní náklady působí při 
racionalistické úvaze na volbu stanoviště průmyslových závodů; pak všimnouti si, je-li správno 
tvrzení, jakoby železnice vznik průmyslu vůbec vyvolávala. Pokud jde o prvou otázku, přiznáváme 
bez mučení, že odpovědi, s platností přibližně tak všeobecnou jako při výrobě prvotné, za dnešního 
stavu národohospodářské nauky v této otázce dáti nedovedeme; musili bychom za tím účelem psáti 
knihu s jinou hlavní otázkou než je naše, knihu o stanovišti průmyslových závodů31) Zcela 
povšechně lze tvrditi, že vzhledem k dopravním nákladům stanoviště průmyslových závodů se bude 
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místům, kde je surovina, ceteris paribus přibližovati tehdy, když dopravní náklad za množství její k 
výrobě jednotky hotového zboží nutné by byl na určitou vzdálenost větší, než zvýšení dopravního 
nákladu za onu jednotku vyrobeného zboží, způsobené přiblížením závodu o stejnou vzdálenost k 
místu výroby. Poněvadž zřízení vedlejší železnice jako zřízení každé železnice způsobí změnu 
odbytových poměrů, způsobí zároveň, že zřetel na místa spotřeby v průmyslu rázu právě uvedeného 
se s rozšířením trhu bude moci zmenšiti, tak že se umožní neb velmi usnadní v místech, kde je 
surovina, vznik nových průmyslových závodů. Změna odbytových poměrů však zároveň způsobí, 
že nabudou větší váhy také ostatní zřetele, jež při racionalistické úvaze na volbu stanoviště 
průmyslových závodů působí; jsou to jednak poměry trhu pracovního, na př. usedlost dělnictva 
domáckou výrobou pro určitý druh výroby vyškoleného; jsou to ceny pozemků v místě neb v kraji; 
jsou to výše přirážek a druhotní poměry. Tam, kde jsou některé z těchto předpokladů, bude vznik 
průmyslu zřízením vedlejší železnice usnadněn; a vznik závodů, jichž výrobky by v míře střední 
rozsah přesahující dopravního nákladu po nápravě k nejbližší stanici železniční vůbec nesnesly, 
bude teprve umožněn. Na př. vznik textilního velkozávodu, který by pro svoje výrobky nesnesl 
dopravu potahy do vzdálených odbytišť, by byl teprve železnicí umožněn v místě, kde poměry 
pracovního trhu neb jiné příčiny by pro jeho existenci byly prospěšný. Proto lze také pozorovati, že 
zároveň s všestranným vývojem dopravních prostředků industrialisace zabírá a prostupuje celé 
oblasti zemí, že průmyslové závody vyhledávají svoje sídla mimo největší města, jichž vzrůst jako 
středisek obchodních a správních se tím ovšem neumenšuje.32) 
 Vývoj právě vylíčený zjistili teoretikové nejrůznějších směrů. S jeho konstatováním však 
dlužno zároveň opraviti velmi běžný omyl o funkci, jež v něm přísluší železnicím. Je naprosto 
nesprávno tvrditi, že by vedlejší železnice sama o sobě tajemnou jakousi silou jej způsobila, že by 
zvláště nový průmysl „vyvolávala“. Železnice jako zařízení technické je také zde pouze nástrojem 
lidského ducha; může zadržovati neb usnadňovati vývoj, ale příčiny jeho jsou rázu sociálního a 
nikoli technického.33) Jestliže leží ladem podmínky, jež by umožňovaly ne-li vznik velkozávodu, 
tož jistě menšího podniku s bližším okruhem spotřebitelů vystačujícího a na železniční spojení 
neodkázaného, jest příčinou nikoli nedostatek železnice, nýbrž nedostatek podnikavosti. Máme 
příklady kvetoucích průmyslů, jež vznikaly ze začátků malé výroby, zprvu nepočítající s dopravou 
na velké vzdálenosti,34) a rozšiřovaly se nikoli vnější pomocí, nýbrž působením oněch 
společenských sil, jimiž jsou moc příkladu a síla za úspěchem jdoucí vůle, se schopností využíti 
daných podmínek a předpokladů. Není-li v kraji těchto společenských předpokladů, nepřinese jich 
železnice sama svým zřízením. Podnikavost, zvyklá využíti podmínek, dovedla udržovati závody i 
daleko od dopravní sítě; jako příklad možno uvésti z Moravy Reichovy sklárny v Hrozenkově a 
Velkých Karlovicích: vzdor daleké dopravě po nápravě dovedly využíti plně tradičních výhod 
svého stanoviště a udržeti svoje postavení, jež ovšem pak zřízením dráhy Vsetín-Velké Karlovice 
velmi se usnadnilo. Naproti tomu nedostatek podnikavosti, chudoba, společenskými příčinami 
způsobená, zavinily, že se nerozproudil průmyslový ruch v mnohých krajích na jihu Čech, ačkoli se 
čekalo jeho zvednutí po zřízení českomoravské transversální dráhy. Společenské příčiny a 
předpoklady se nemění náhle, i dlužno všimnouti si dobře, jaký jest život kraje, kde železnice zříditi 
se má; jestliže společenské příčiny zavinují jeho úpadek, dlužno společenskými prostředky 
usilovati o nápravu; prostředkem technickým jí dojíti nelze, a železnice bez předchozích začátků 
čilejšího hospodářského snažení do kraje vsazená, bude znamenati pro celkový hospodářský život 
země škodu, nikoli prospěch. Vůči paušálnímu tvrzení, že železnice vyvolává vznik nových závodů 
průmyslových, dlužno právě tyto okolnosti velmi ostře vytknouti. O doklady není nouze a netřeba, 
žel, shledávati jich z daleka. 
 Zemský výbor v Čechách sám upozorňuje ve svém pamětním spisu na takové příklady; 
uvádí dráhu Nový Dvůr-Bezdružice,35) dlouhou 24 km., jež vykazuje v některém směru nevelký 
přírůstek dopravy, v jiném směru úpadek, a pouze ve vývozu štěrku a lámaného kamene z lomů u 
Konstantinových Lázní jistý pokrok. Za rok 1902 činil předpis státních daní předlitavských pro 
okres bezdružický 95.380 K a za r. 1906 činil 95.675; dráha nevyvolala hospodářský ruch, 
poněvadž vedlejší železnice sama o sobě bez hmotných a mravních předpokladů nikdy ho nevyvolá, 
ale ročně přicházely a přicházejí na zmar úroky z kapitálu upsaného v kmenových akciích obnosem 
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K 411.200, a ze zápůjčky a prioritních akcií per 2,229.400 K, zemí garantované, k nimž až do roku 
1906 přistupovaly značné provozovací schodky; teprve r. 1907 byly oběti zmenšeny nepatrným 
přebytkem 8103 K, t. j. 338 na km., jehož zařizovací kapitál činí 114.000 K. Stejným dokladem 
jsou železnice Mšeno-Dolní Cetno, Č. Lípa-Šenov Kamenický, jejíž provozovací koeficient r. 1907 
činil 173 proč. a ještě některé jiné, které zatěžují ročně statisíci zemský rozpočet, majíce při tom pro 
příslušné kraje význam nepoměrně malý.36) 
 Jen připomenouti stačí k tomu všemu, že ani předpoklady zde vyslovené ovšem ještě 
nestačí, není-li všeobecných podmínek pro rozvoj a vzrůst průmyslu v zemi. „železnice umožňuje 
dopravu četného zboží,“ pravil uherský ministr obchodu Hieronymi na sjezdu technickém v 
Budapešti r. 1902 ;37) „tato příznivá budoucnost však nevyváží škody, vznikající tím, že kapitály 
poslední dobou do vicinálních drah uložené nenesou úroků žádných nebo jen zcela nepatrné. 
Výpočty a návrhy se zakládaly na tom, do jaké míry lze stupňovati výrobní schopnost kraje; ale 
spotřební schopnost národa, který je chud, nelze stejnou měrou stupňovati.“ 
 
 30) Zákon z 28. července 1872, č. ř. z. 102, koncesní listina z 13. listopadu 1872, č. ř. z. 1 ex 1873, státní smlouvy s vládou saskou z 24. 
prosince 1870.  31) Národohospodářská teorie tu podává odpovědi sporé a nedosti jednotné. Ze starších lze uvésti řešení Roscherovo (Ansichten der 
Volkswirtschaft II. str. 1 a n.), dle něhož volba stanoviště se řídí dle spotřeby tam, kde členitost práce v průmyslu je dosud na nízkém stupni (str. 8), 
kdežto v opačném případu průmysl volí stanoviště dle prospěchu výroby se zřetelem na okolnost, zda cena výrobku je dána hlavně surovinou, prací 
nebo kapitálem (str. 27); podobně Schäffle (Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirtschaft 1873, str. 281 a n.) rozlišuje různé případy dle 
dvou hlavních zřetelů, zda totiž příslušná výroba vyžaduje hlavně práce nebo hlavně kapitálu, a v každé z obou skupin činí další rozlišení dle měřítek 
z valné části vnějškových. Z novějších řešení buďtež uvedeny poznámky Marshallovy (Principles of political economy, německého překladu 
Ephraimova a Salzova z r. 1905, str. 290 a n.) o místním soustředění výroby, jež vysvětluje stejně předpoklady fysikálními a opatřeními vlád i 
panovnických dvorů, jako povahou národů, jejich ideály, danými souvislostí příčin náboženských, politických i hospodářských. K tomu přistupují 
výhody místního soustředění průmyslové výroby, jako přechod a rozvoj znalostí u dělnictva s generace na generaci, vznik pomocných průmyslů, 
možnost užíti vysoce specialisovaných strojů, vznik místního trhu pro cvičenou práci, zmírnění nevýhod z přílišného soustředění výroby jednoho 
druhu vznikem průmyslových závodů druhu nejrůznějšího. Zlepšení dopravních prostředků pak působí na soustředění zvláštních oborů výroby na 
zvláštních stanovištích, ježto následkem snížení dopravních sazeb každé místo může potřebu svoji krýti z větších vzdáleností, kdežto naopak zase 
cvičené dělnictvo tím bude povzbuzeno přiblížiti se se svými, schopnostmi místům spotřeby. Jako vedlejší otázku při výkladech o vzrůstu moderních 
měst řeší otázku stanoviště průmyslu Sombart (Der moderne Kapitalismus II., str. 217 a n); dle jeho náčrtu byla volba velkého města pro průmysl, 
výhodná pro blízkost obchodních a úvěrních podniků, pro jistotu, že se nalezne vysoce kvalifikované dělnictvo, pro blízkost pomocných sil 
vědeckých a technických, pro nabídku zvláště levných pracovních sil. Ale moderní vývoj umožnil jednak, že bylo možno nahraditi při užití telefonu a 
telegrafu různých z těchto podmínek na př. otevřením obchodní kanceláře ve velkém městě, jednak že úspory při výrobě se počítaly do pětiny haléřů, 
tak že stoupání pozemkové renty, vyšší ceny za kvalifikovanou práci a podobné zjevy působí soustavné opouštění největších měst se strany 
průmyslových závodů; pouze ty, jež mají zcela zvláštní důvody (také setrvačnost), tam trvají. Pokus o soustavné zpracování této otázky na nejširším 
teoretickém základu učinil Alfred Weber (Ueber den Standort der Industrien. Erster Theil. Reine Theorie des Standorts. Mit einem mathematischen 
Anhang von Georg Pick. Tubinky 1909.) Chce ustanoviti zákony v exaktní formě, jimiž by pohyb sil v tomto směru mohl řešiti: proto zhustí celý 
problém na několik základních otázek a postupuje pak částečně matematickou metodou. Náležíme k těm, kteří jsou přesvědčeni o nemožnosti užíti 
této metody exaktních věd pro vědy duchové, a stojíme vůči jeho „zákonům“, pokud matematickou cestou je opírá, „s pokrčením ramen,“ jak v 
předmluvě sám praví. Přes to máme za to, že Weberova kniha přispěje k osvětlení problému velmi podstatně; konečný úsudek však bude možno o 
tom pronésti, až vyjde druhý svazek jeho díla. Zpracoval totiž nejdříve celý materiál induktivně a teprve na tom základě zbudoval svoji „vyšší“ teorii, 
jejíž výsledky při svědomitosti a bystrosti autorově zajisté osvětlí otázku, pokud ze skutečného základu vyrůstají; zpracování skutečného vývoje pak 
bude obsahem právě svazku druhého. Za rozhodný s ohledem na dopravní náklad považuje poměr váhy suroviny, jež pouze na určitých  místech se  
vyskytuje, k poměru váhy hotového výrobku, a číslo jej udávající nazývá indexem suroviny (Materialindex), kdežto celkovou váhu, již nutno tím či 
oním směrem dopraviti (váhu suroviny pouze na určitých místech se vyskytující s váhou hotového výrobku), nazývá váhou stanoviště 
(Standortsgewicht), i stanoví všeobecné pravidlo, že průmysl s vysokou váhou stanoviště směřuje k místům suroviny, s malou váhou stanoviště k 
místům spotřeby a poněvadž jednak se vzrůstem hustoty obyvatelstva stále stoupá ve výrobě podíl surovin, jež pouze na určitých místech se 
vyskytují, jednak s technickým vývojem neustále se množí užívání surovin, jež při zpracování ztrácejí na váze (poněvadž z nich na př. dlužno teprve 
chemickým způsobem vylučovati novou surovinu a při tom opět ztráviti mnoho na váze paliva a pod.), půjde vývoj tím směrem, že směr průmyslu se 
bude posunovati od míst spotřeby k místům suroviny, že koincidence stanoviště průmyslu dle dopravy s místy spotřeby bude rozrušována. Dochází 
tedy k témuž důsledku, jako Sombart a částečně Marshall  došli bez složité matematické metody, s povahou národohospodářského zkoumání 
nesrovnalé. Konečný úsudek o Weberových tvrzeních však při sporém materiálu dosud daném není možný, dokud nebude vydán také svazek druhý. 
 32) Srov. Sombart, 1. c. 221 a n. 
 33) Srov. Sombart, Technik und Wirtschaft. (Vortäge der Gehe-Stiftung). Také Der moderne Kapitalismus II., 232 a n. 
 34) Srov. dr. J. Preiss, Z nejnovějšího vývoje českého průmyslu textilního. V knize Z tendencí hospodářského vývoje současna. V Praze 
1905, str. 143 a n. 
 35) Srov. Pamětní spis, str. 97 a n. - Statistický přehled za rok 1906 a 1907.      
 36) Nejrůznější doklady podává také Czernin, Aufgaben und Ziele des k. k. Eisenbahnministeriums, Vídeň 1905. Kap. 9: Des 
Lokalbahnwesen. 
 37) Srov. Mitteilungen X., 526 a n. 
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Vliv železnic vedlejších na poměry mzdové, ruch obchodní a společenský i směr 
dopravy osobní. 

 
 § 5. Z důsledků, které způsobuje usnadnění přepravy osobní, má hospodářský význam v 
prvé řadě vliv zřízení vedlejší železnice na mzdové poměry. Velké přesuny ve mzdových poměrech, 
stěhování dělného lidu, „útěk do měst“, stoupání hodnoty práce i v odlehlejších krajích, jsou 
způsobeny také zde nikoli zařízením technickým, nýbrž příčinami rázu společenského.38) Zřízením 
vedlejší železnice působení těchto šil je pouze usnadněno, tím však z pravidla též urychleno. 
Vzdálenost k průmyslovému středisku, jež jeví svou přitažlivou sílu, jest zkrácena, jeho přitažlivost 
jest sesílena, jeho dosažitelnost jest zřejmější. Když byla zahájena doprava na dráze Frýdlant-Bílá, 
přicházeli ke konečné stanici lidé, kteří poprvé v životě viděli železnou dráhu: jim se otvírá 
zřízením železnice nový široký svět, a vědomí o hodnotě práce dostaví se dříve, než by snad jinak 
se stalo. Tempo vývoje se urychluje, se zmenšením vzdáleností se zmenšují překážky, stojící v 
cestě; dělnému lidu je poskytnuta možnost, dojíti vyšší mzdy. Ovšem právě proto, že jde o působení 
sil společenských, hrají ssebou nejrůznější složky: uvědomělost dělnictva, poměry pracovního trhu, 
průmyslová konjunktura, a pouze uplatní-li se působení různých z těchto složek, objeví se vliv 
vedlejší železnice na mzdové poměry, jako se objevil na obilní ceny většinou teprve za účasti 
svépomocné organisace rolnictva. Případ, kde vliv železnice vedlejší v tomto směru zřejmě 
vystoupil, lze uvésti z oblasti dráhy Zaječí-Čejč-Hodonín. Před její zřízením byl dostatek dělnictva 
v četných dvorech; jakmile byla vystavěna, projevil se nedostatek, který by se jinak byl asi dostavil 
později. Mzdové požadavky se zvýšily, mzdy stouply ve dvou letech o 30 proc. (jak na základě 
záznamů sdělil autorovi mlynář pan Vrána z Čejce), dělnému lidu byl usnadněn odchod na letní 
práce do Dolních Rakous, kde kynuly větší výdělky, a do dvorů bylo nutno najímati sezónní 
dělnictvo ze Slovenska. Lepší výdělkové možnosti, sociálním vývojem způsobené, staly se zřízením 
železnice dělnému lidu přístupnějšími, mzdy se zvýšily, možnost života lidu za lepších podmínek 
byla dána dříve, než snad by tomu bylo za okolností jiných. 
 
 Vedle tohoto zjevu, na různých předpokladech jednoho každého místního případu stejně 
závislého, jako zvýšení cestovního ruchu a s ním jdoucí zlepšení obchodních poměrů a kulturního 
života v místě, nově připojeném vedlejší železnicí,39) dlužno všimnouti si otázky významu 
všeobecného, právě pro náš účel zvláště důležité: jak působí zřízení vedlejší železnice na směr 
osobní dopravy, tedy zároveň na směr obchodních styků a společenského života v celých oblastech 
zemí a státu. Jest zřízení vedlejší železnice s to, aby změnilo směr vyjádřený a účinně podporovaný 
dosavadními hlavními tratěmi ? 
 Povšechná zkušenost učí, že zpravidla dokonalejší prostředek ovládne dopravu na úkor 
prostředků méně dokonalých; výjimky z tohoto pravidla jsou však příliš časté, než abychom se 
obešli s pouhým důsledkem této všeobecné věty. Je nutno i zde vyjíti z pozorování určitého 
případu. „Bylo by velmi lákavé, sledovati působení dopravnictví na státní organisační formy i 
projevy politického života, a zkoumati, pokud si ho vědecké projednávání již uvědomilo“, praví 
Philippowich.40) Jest opravdu velmi lákavé a pro náš účel významné, všimnouti si v tomto směru 
Moravy. Tři hlavní železnice ji probíhají: trať dříve společnosti státní dráhy od Vídně přes 
Hrušovany-Šanov-Brno-Svitavy k Praze, trať dříve severozápadní dráhy přes Jihlavu-Znojmo s 
pominutím hlavního města Brna k Vídni, trať dříve severní dráhy přes M. Ostravu-Hranice-Přerov-
Uh. Hradiště-Hodonín-Břeclav k Vídni, rovněž s pominutím hlavního města Brna, k němuž jde 
pouze spojovací trať Břeclav-Vídeň, jež má ovšem význam hlavní železnice pro určitá spojení 
Vídeň-Podmoklí a dále. S krajem dopravně ovládaným hlavní tratí severní dráhy jest Brno spojeno 
jednak železnicí Brno-Přerov směrem k Hané, jednak větší částí tratě Brno-Vlárský průsmyk 
směrem k Slovácku; s krajem, ovládaným hlavní tratí severozápadní dráhy, jest Brno spojeno 
vedlejší železnicí Brno-Boží Požehnání-Okříško, částečně též Znojmo-Hrušovany. K Čechám 
připojuje kraj ovládaný severní dráhou hlavně železnice Olomouc-Čes. Třebová. Jízdní řády pro 
osobní dopravu jevily se ve směru na nejbližší hlavní střediska společenského života kulturního, 
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politického a hospodářského Vídeň, Prahu a Brno bezprostředně před sestátněním sevz. a st. dr. tak, 
že z Uh. Hradiště (Brno-Vlárský průsmyk) bylo lze dosáhnouti Vídně (138 km.) o 1 hod. 59 min. 
dříve než Brna (105 km.); z Jihlavy do Vídně (190 km.) bylo nutno jeti 3 hod. 25 min., z Jihlavy do 
Brna (105 km.) 3 hod. 32 min., což znamená, že všecky stanice od Jihlavy k Vídni měly o tolik 
výhodnější spojení na Vídeň, kolik plyne z rozdílu právě uvedeného s připočtením doby z oné 
stanice do Jihlavy a čekáním v Jihlavě na připojení; rovněž veškery stanice na vedlejší železnici 
Kostelec-Telč-Slavonice měly lepší spojení na Vídeň o výše uvedený rozdíl s připočtením dalšího 
rozdílu, daného výhodnějším spojením na frekventované hlavní trati, než na odstrčené vedlejší 
železnici. I na postátněné právě trati Brno-Přerov byly rozdílu toho druhu, že 91 km do Brna se 
urazilo jen o 36 minut dříve než 184 km. do Vídně; z Olomouce činil rozdíl v neprospěch Vídně 
104 km., a pouze 58 minut, ačkoli byly již zavedeny vlaky s přímým spojením na Brno, kdežto na 
Vídeň bylo nutno vyhledávati připojení v Přerově. Také poměry na trati Olomouc-Česká Třebová 
buďtež uvedeny: z Olomouce do Prahy se překonala r. 1909 vzdálenost 251 km. za 5 hod. 7 min., z 
Olomouce do Vídně vzdálenost 207 km. za 3 hod. 40 min.41) Pro směr dopravy lze očekávati jako 
důsledek, že ve dvojím směru bude vývoj usnadňován, resp. obrat jeho v jiný směr ztěžován: jednak 
budou celé kraje tíhnouti více k vzdálenějšímu středisku vídeňskému než k bližšímu v Brně, jednak 
města na hlavních železnicích směr udávajících budou žíti mnohem uzavřeněji svým oblastem, než 
by tomu bylo při lepším styku se střediskem. Dokladem, že tyto důsledky se vskutku dostaví, 
ovšem jest spíše život českého národa v zemi a život jeho měst, než německého: neboť u českého 
lidu zajisté společensky daná větší přitažlivost většího střediska vídeňského sama o sobě bude 
vyrovnávána společenským působením okolnosti, že toto větší středisko jest národnostně cizí. A 
pohled na skutečný stav věcí nás poučí, že vskutku tyto důsledky jsou. Podrobné časopisecké 
rozpravy posledního desítiletí o středisku českého života na Moravě jsou dokladem. Ukazuje se, že 
není úzkého styku mezi hlavním městem a jednotlivými kraji a jejich krajskými středisky.42) A 
přece Brno je sídlem ústřední zemské správy, ústřední zeměpanské správy, sídlem vysoké školy 
technické, sídlem silných kulturních i politických institucí. Směr života však v mnohých městech 
moravských vlivem okolností účinně podporovaných železničním spojením, směřuje velmi silně do 
Vídně, a zvláště tam také jde mnohem silnější směr obchodních styků než do Brna a do Prahy. 
Společenský proud z jednotlivých moravských měst, hlavně na severní dráze na Slovácku, ale také 
na severozápadní dráze na Vídeň je mnohem silnější než na Brno, i mnohem silnější, než styk 
těchto měst mezi sebou, a zvláště obchodně mnohem silnější než směr na české středisko, Prahu. 
Všichni znalci hospodářských poměrů a proudů na Moravě to potvrzují a přímo v souvislost s 
železničními poměry uvádějí. Tak praví dr. F. Pelc v jednom z četných, této věci věnovaných 
článků43) o souvislosti s železničním spojením: „Brno jest jako hospodářské centrum slabé a má 
význam jen pro své zvláštní postavení, jako hlavní město země. Jinak ale větší část Moravy 
hospodářsky do Brna vůbec netíhne, a tvoří si buď v zemi samé střediska jiná (Prostějov, Mor. 
Ostrava, Olomouc a j.), nebo hledá své těžiště mimo zemi a to ponejvíce ve Vídni. Vídeň na příliv 
moravský působila hlavně směrem tří hlavních tratí (v poslední době klesnutí přílivu toho je jen 
relativní, absolutně roste stále) a je též tím vysvětlen ten ohromný příliv z Haliče do 
kamenouhelného revíru ostravského, proti němuž příliv český daleko zůstává pozadu. Ostravsko 
působí přitažlivě nanejvýš na moravské okrsky v nejbližším okolí (místecký, novojický a poněkud 
val.-meziříčský), ale pro ostatní Moravu zůstává tento mohutný organismus průmyslový, pokud se 
přílivu obyvatelstva týče, téměř úplně bezúčinným“. 
 
 Výborným dokladem je tu velké procento, jež dle zkušenosti z absolventů českých středních 
škol z Moravy odchází na vysoké školy vídeňské. Ještě r. 1891 při universitní akci moravských a 
slezských akademiků bylo odhadováno, že z českých universitních posluchačů z Moravy studuje v 
Praze jen něco přes polovici, velká část ostatních pak ve Vídni.44) Dnes jistě se poměr zlepšil; ale 
ještě není takový, jak by odpovídalo poměru společenských sil, jež řídí rozhodnutí mladého českého 
člověka pro Prahu nebo pro Vídeň. Hledáme-li příčiny toho zjevu, jistě dáme za pravdu zkušenosti, 
jež je nalézá v téže okolnosti, která svádí spád českých měst na severní dráze a spád jižní Moravy 
vůbec vedle ostatních společenských sil do Vídně, totiž ve značném ulehčení, jež poměry 
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železničními je dáno ve prospěch Vídně. Vedlejší železnice pro svoje jízdní řády, jejich povahou 
technickou dané, na tom podstatně měniti by mohly velmi málo, jak z provedeného srovnání času k 
překonání vzdálenosti v tom či onom směru nutného zajisté jasně se objevuje. V německém životě 
působí ovšem zcela jiné společenské síly, proto je volba příkladů z českého života příkazem 
vědeckého postupu. Ovšem na stejném území se jisté věci chtěj nechtěj cítí stejně, a tak shledáváme 
stesky uvedeným analogické v převážnou většinou německé45) brněnské obchodní komoře; tak jsme 
slyšeli zajímavá slova brněnského obchodníka německého, pronesená dne 13. září 1909 před 
brněnskou porotou:46) 
 „Po krátkém pobytu ve Štýrském Hradci přejal jsem obchod na Ferdinandově třídě. Po pěti, 
šesti letech začal obchod klesati. Doufal jsem, že si pomohu obchody filiálními, a zřídil jsem takový 
v Olomouci. Ten mi vynášel daleko víc, neboť Brno jako hlavní město má mizerné spojení s 
provincií, ale v Olomouci povstala proti mně konkurence a musel jsem se ztrátou obchod prodati. 
Roku 1907 byl jsem nucen doznati svou insolvenci. V Brně se ustavičně všecko zdražuje, obchodní 
místnosti jsou nesnesitelně drahé, je to Manchestr, ale jen pro fabrikanty. Celé království české je 
soustředěno v Praze, provincie Štýrsko v Hradci, ale jediná Morava nemá středu.“ 
 Tak se jeví stav r. 1909, kdy dvacet let již trvá spojení vedlejšími železnicemi svrchu 
uvedená. Tehdy ovšem nové vedlejší železnice nalezly poměry mnohem horší, způsobené hlavními 
tratěmi. Jízdní řády byly mnohem horší, ale znenáhla se lepšily, a přece, ačkoli působil vzrůst 
různých kulturních ústavů v Brně, dosud existuje stav neodpovídající skutečným potřebám a rázu 
země. Hlavní železnice zadržovaly soustředění Moravy, dělíce ji v několik dopravních oblastí k 
společnému středisku do Vídně směřujících. Vedlejší železnice za dvacet let svojí existence 
nezměnily směr před desetiletími hlavními tratěmi daný, a vývoj věcí na Moravě možno proto 
uvésti jako doklad pro tvrzení: že pokud směr dopravy osobní a směr obchodních styků jest určen 
železnicí, převládá úplně působení železnice hlavní, a železnice vedlejší ho nemůže zvrátiti; 
železnice vedlejší nemá zpravidla na hlavní směry a proudy dopravy podstatného vlivu, podřizuje se 
V tom ohledu úplně působení hlavních tratí. Železniční politika, jež chce uvésti směr dopravních 
cest v souhlas se společenskými silami jiným směrem působícími, tak toto jejich působení podepříti 
a roztříštěné dopravní oblasti soustřediti, musí obrátiti zřetel vybudování hlavních železnic v 
potřebném směru, po případě přeměně dosavadních vedlejších na hlavní a jen tak, nikoli však 
výstavbou sebe četnějších železnic vedlejších, může dojíti cíle.47) 
 
 38) Srov. Sombart, 1. c. II., str. 232 a násl. 
 39) Srov. Cohn, Nationalökonomische Studien. Stuttgart 1886., str. 488: „Obyčejně se proponenti při takových projektech klamou o 
rozsahu vývoje vzhledem k většině obyvatelstva, s jejíž účastí nutno počítati, má-li dojíti ať k očekávanému rozmnožení dopravy, ať ke krytí schodku 
v čistém výnosu. K cestování nenáleží pouze jízdné, nýbrž také účel cesty s časem, k ní nutným, a ostatními náklady cestovními.“ 
 40) E. v. Philippowich, Die wissenschaftliche Behandlung des Transportwesens, Zeitschr. für Volkswirtschaft, Sozpol. u. Verw., XIV. 
(1905), str. 1 a násl. - Pozorování, na jehož důležitost Philippowich upozorňuje, provedl v hlavních rysech na př. Ratzel, Politische Geographie, 
Mnichov a Lipsko 1897, str. 403 a násl. 
 41) Srov. můj článek Postátnění železnic v Zemědělské Politice, VIII. (1909), str. 142 a násl., a můj článek Poměr státu a země k železnicím 
nižš. řádu v Lid. Nov. 24/12. 1908. 
 42) Srov. můj článek Středisko ve Vatře, II. roč., a diskusi, která se pak vedla v Pozoru. - Na souvislost otázky s nedostatečným spojením 
železničním přímo ukazuje Jaromír Sedláček, K otázce moravského centra v Revue mor.-slezské III., str. 156 a násl.; nedostatečné spojení železniční 
označuje přímo za „okolnost, která brání, aby Brno mohlo se státi naším krystalisačním bodem na Moravě“. 
 43) Směr hospodářské práce na Moravě ve Skýpalově Lidové revui moravskoslezské I., str. 89 a násl., 115 a násl., 148 a násl. Je pouze 
důsledno, že totéž hledisko uplatňuje Pele vůči průplavní otázce, kde proti projektu dunajsko-oderského průplavu klade důraz na průplav přerovsko-
pardubický a praví: „Význam dunajsko-oderského průplavu pro naše hospodářství bude týž, jako je význam severní dráhy. Bude hlavně sloužiti 
spojení Haliče a kamenouhelného revíru ostravsko-karvínského s Vídní. Naším dopravním prostředkem nebude, jako jím není severní dráha a 
okolnost, že půjde částečně českou krajinou, dokazuje jen to, že tuto přiblíží ještě více k Vídni, nežli je tomu dosud“. 
 44) Srov. Fr. Derka a Fr. Vahalík, Česká universita na Moravě. V Praze 1891, str. 36. 
 45) Srov. souborný referát obchodní sekce v plenární schůzi 11. listopadu 1907, str. 8-25; protokol schůze 554. z 14. pros. 1908, str. 393 a 
násl. 
 46) Byl to obchodník oděvy Kraus; srov. referát v malém vydání Lid. Novin ze dne 13. září 1909. 
 47) Výmluvný je také příklad francouzský. Po vydání zákona o místních drahách z 12./VII. 1865 různé společnosti druhého řádu soustředily 
ve svých rukou značný počet koncesí, ať již z titulu zájmu obecného, či zájmu místního nabytých, a měly za to, že jejich spojením vytvoří síť 
schopnou soutěže se sítí velkých společností hlavních železnic. Toto počínání však skončilo naprostým nezdarem, jak při povaze hlavních a 
vedlejších železnic bylo nutno očekávati. Srov. Colson, 1. c. str. 96. - Důsledky pro rozdělení zemí na různé oblasti z uspořádání železniční sítě 
plynoucí lze dobře znázorniti isochronickou mapou, na níž jsou vedeny „linie, spojující body, kterých z určitého místa nejkratší cestou a 
nejrychlejším dopravním prostředkem za stejnou dobu lze dosíci“ (tak definuje isochrony Hahn). Teprve taková mapa podává obraz o vlastním 
dopravním stavu té které země. Pro náš účel by proto zajisté bylo velkou oporou, kdyby existovala isochronická mapa Moravy a Dol. Rakous v 
různých kombinacích. Pro Čechy nakreslil isochronickou mapu Václav Nový (srov. jeho knihu Isochronická mapa Čech s úvodem o isochronách 
vůbec. V Praze 1904; tam také uvedena literatura, z níž zvláště dlužno upozorniti na spisy Schjaerningovy). Ovšem k užití pro naše účely by musila 



Finanční účast království a zemí při zřizování vedlejších železnic předlitavských 
 

 
www.securityprinting.org 20

býti kombinována s mapou okolních zemí, abychom mohli v souvislosti s ostatními zjevy učiniti důsledky pro posouzení vlivu železniční sítě na 
dopravu v různých směrech. 

 
 
 
 

Nepřímý užitek vedlejších železnic. 
 

 § 6. Důvody, jimiž různé projekty vedlejších železnic se opírají, vycházejí většinou z 
předpokladu, že důsledky v předešlých odstavcích jako možnosti uvedené, nejrychleji a měrou 
největší také se uskuteční; naděje, v těchto nejrůznějších předpokladech skryté, se označují 
očekáváním nepřímého užitku vedlejší železnice. Bezprostřední užitek ze zřízení železnice mají 
účastníci dopravy, pokud dopravní náklady jsou pro ně úlevou vůči dosavadnímu stavu, po př. 
kapitalisté, pokud ze své účasti na zřizovacím kapitálu mají zisk z výnosu železnice; tohoto zisku v 
největší většině případů, o něž v našich zemích jde, však není, nýbrž dlužno z veřejných prostředků 
přispívati na úhradu zúročení a umoření části kapitálu, a mimo to veřejné svazky i jednotlivci nesou 
ztrátu z převzatých podílů na zařizovacím kapitálu. Jestliže bezprostřední užitek v uvedeném 
smyslu srovnáme s bezprostřední ztrátou, dojdeme důsledku, že mnohé vedlejší železnice, pokud 
jde o bezprostřední užitek, jejž jedině v daném případě lze přesně zjistiti, jsou pasivní; nemohou-li 
vedle toho vykázati značný užitek nepřímý, znamenají pro celkové hospodářství určitého svazku 
národohospodářskou ztrátu (na př. uvedená již dráha Nový Dvůr-Bezdružice). A právě v takových 
případech zpravidla nejhlasitěji se před zřízením ukazuje na nepřímý užitek projektované linie. 
 Z toho, co právě jsme pověděli, jde na jevo, že nepřímým užitkem vedlejší železnice 
nazýváme veškerý užitek její mimo bezprostřední výhody pro účastníky dopravy, po př. vlastníky 
investovaného kapitálu; tedy vzrůst výroby, obchodu a ruchu společenského, pokud lze přičísti jej 
zřízení vedlejší železnice.48) S ohledem na velký význam tohoto nepřímého užitku vyskytují se 
pokusy nalézti měřítko, jímž by se dalo vyjádřiti, pokud nepřímý užitek pro zřízení vedlejší 
železnice vskutku se objevil, a pokusy ještě dále jdoucí, nalézti formuli, dle níž lze s všeobecnou 
platností z určitých daných předpokladů nepřímý užitek vypočítati a přesně číslicemi vyjádřiti. V 
onom případě jde o řešení statistické, v tomto o matematické. 
 Pokusem o statistické řešení této otázky dlužno nazvati zkoumání, pokud zřízením vedlejší 
železnice vzrostla doprava na železnici hlavní, do níž ústí. Velikost tohoto vzrůstu bude velmi 
různá. Jednak dlužno lišiti železnici vedlejší, která jest slepou odbočkou od hlavní tratě, oproti 
liniím vedlejším, jež dvě hlavní tratě spojují, při čemž za soustavy soukromých železnic ještě padá 
na váhu, jsou-li to tratě téže společnosti nebo dvou společností různých.49) V tomto případě by 
zpravidla bylo nutno dopravu transitní vyloučiti, abychom obdrželi spolehlivý základ pro další 
důsledky. Ale ještě jinak dlužno rozeznávati. Ústí-li vedlejší železnice v místě, jež samo o sobě 
pouze v nevelkém počtu na váhu padajících případů je cílem cesty nebo místem, kam zboží po 
vedlejší železnici jdoucí má býti dodáno, lze ze vzrůstu dopravy v oné stanici souditi na význam a 
užitek vedlejší železnice v mezích, jež určíme. Většina zboží a osob, jež po vedlejší železnici 
Chornice-Skalice-Boskovice do této konečné stanice na trati společnosti st. dr. je přepravena, 
nekončí tam svoji cestu; i lze ze vzrůstu dopravy na hlavní trati v této stanici usuzovati o významu 
dráhy nové. Naproti tomu osoby a zboží, přepravené vedlejší železnicí z Tišnova do Brna, většinou 
na hlavní trať nepřecházejí, i nebylo by možno ze vzrůstu dopravy na hlavní trati odtud přicházející 
usuzovati, ani kdyby toto zjištění vskutku bylo možno50) Se všemi těmito výhradami lze říci, že 
vzrůst přepravy osob, jejž jako důsledek zřízení vedlejší železnice lze zjistiti na trati hlavní, svědčí 
o své příčině, o tom totiž, že a jak sesílil ruch společenský (a obchodní) v krajích, jež vedlejší trať 
probíhá, a vzrůst přepravy zboží o tom, že obchod a výroba se tam rychleji rozvíjejí. Pokus o 
statistiku v tomto směru učinil ředitel belgické Socièté nationale des chemins de fer vicinaux Burlet  
v referátě pro železniční sjezd ve Washingtoně.51) Údaje, jež ovšem bylo nutno opatřiti dotazy u 
příslušných železničních správ, poskytla ve formě statistickým požadavkům vyhovující pouze jižní 
dráha francouzská; srovnala údaje o příjmu z deseti stanic, kam ústí vedlejší železnice, a to z doby 
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dvě léta před otevřením, dvě léta po otevření, a r. 1902; zároveň udala vzrůst příjmu z deseti stanic 
těchtýž tratí, jež před zřízením vedlejších linií jevily přibližně stejný stav a stejný vývoj, i srovnala 
skutečný příjem z deseti stanic přípojných z r. 1902, s příjmem, který by byly vykázaly r. 1902 při 
vývoji stejném jako oněch deset stanic nemajících připojení vedlejší železnice. Tak se zjistilo, že z 
příjmů v přípojných stanicích r. 1902 lze na účet vedlejších železnic přičísti procent: 46; 1,5; 2; 49; 
- 11; 68; 57; 14; 50; 13; z celkového příjmu všech deseti stanic 48 %. Teoretický význam těchto 
číslic je v prvé řadě, že ukazují nemožnost řešiti paušálně tuto otázku, kdyžtě již při deseti stanicích 
činí rozpjetí mezi jednotlivými poměrnými čísly 79 % (zmenšení o 11 % oproti vzrůstu o 68 %); 
zároveň však zjištěn tímto způsobem nepřímý užitek, jevící se ve vzrůstu výnosu hlavních železnic, 
neboť dle této statistiky dráhou samotnou sdělané z příjmu oněch deseti stanic na účet odboček bylo 
dlužno připočítati 1,135.800 z 3,393.300 franků.52) Pokud lze o dalším nepřímém užitku 
jednotlivých vedlejších tratí z uvedených příkladů souditi, bylo by možno zjistiti jen na základě 
dalších podrobných údajů, kterých statistika dráhy na uvedeném místě dále nesleduje. Z celého 
referátu Burletova dlužno však uvésti, že na základě údajů neb aspoň odpovědí nejrůznějších správ 
železničních, tedy také železnic soukromých, došel k výsledku, že působení vedlejších železnic na 
dopravu hlavních je příznivo a že lze je zjistiti, i že jest odůvodněna jejich největší podpora se 
strany hlavních tratí. Ovšem dlužno uvésti, že Burletovo vyšetřování obsahuje tu malodráhy (na př. 
z větší části v Belgii), jinde vedlejší železnice (na př. Rusko, Uhry, země předlitavské, odkud 
vesměs přímo tento ráz tratí byl zdůrazněn); avšak všude, kde jde o vedlejší železnice, bylo lze 
význačné působení jejich na vzrůst dopravy tratí hlavních zjistiti buď číselnými výkazy, buď na 
základě všeobecných sdělení příslušných železničních správ. 
 Jiným měřítkem, jehož se často užívá pro vyjádření nepřímého užitku vedlejší železnice, jest 
poměrné zvýšení daňové poplatnosti obcí neb okresů, jež železnice k síti připojila. Srovnání možno 
tu činiti ve dvojím směru: jednak lze srovnati poměrný vzrůst poplatnosti v určitém časovém období 
před zřízením a ve stejném období po zřízení železnice, jednak lze srovnati vzrůst v místech 
železnicí připojených s celkovým vzrůstem poplatnosti v zemi.53) 
 Učinili jsme pokus o takové vystižení pro řadu míst ležících na vedlejších železnicích 
dolnorakouských, a to v jednom i druhém směru, na základě údajů, pokud u jednotlivých okresních 
hejtmanství byly zachovány.54) Pokud jde o vývoj před a po zahájení dopravy, bylo možno užíti (s 
jedinou výjimkou Bejdova n. D.) pouze srovnání výnosu domovní daně činžovní a třídní, a to pouze 
pro některá místa. Pokud jde o srovnání zvýšení poplatnosti v jednotlivých místech s údaji 
poplatnosti celkové, bylo nutno předně omeziti se na dobu od r. 1898; neboť tehdy se uplatnilo 
působení daňové reformy z r. 1896, tak že údaje dřívější by úplně měnily základnu pro tato 
pozorování. Mimo to bylo nutno pro nabytí srovnávacích údajů vyloučiti Vídeň, jejíž vzrůst jako 
říšského hlavního města by vykazoval výsledky v poměru k ostatním obcím nesrovnalé; ale tím 
bylo dáno další časové omezení: r. 1906 se v předpisu přímých daní státních projevilo rozšíření 
Vídně o XXI. okres, tak základna pro srovnání opět posunuta, i bylo nutno omeziti srovnávání na 
období 1898-1905. Vzrůst obnosů daní: domovní třídní, domovní činžovní, důchodové (osobní 
daně z příjmu) a všeobecné výdělkové (daň výdělková společností veřejně účtujících, rentovní a z 
vyššího služného mimo Vídeň nepadají na váhu) činil 27,1 %. S tím dlužno srovnávati vzrůst 
uvedený v tabulce I., kde pro dva případy, kdy doprava byla zahájena později než r. 1898, jsou 
zvláště vypočtena také poměrná čísla za příslušná období. 
 Tam, kde zároveň stoupla poměrná čísla srovnávající vývoj před a po zahájení provozu a 
zároveň čísla vzestup určitého období naznačující převyšovala celkový vzrůst v zemi za totéž 
období, s jistou pravděpodobností lze usuzovati, že vliv železnice zvýšil všeobecný blahobyt. Ale i 
tu opět bude nutno v jednom každém případě dobře rozeznávati, pokud jde o působení železnice a 
pokud se projevuje působení činitelů jiných.55) Nepochybně však je dokázáno naší tabulkou, že 
jakékoli paušální řešení jest v těchto otázkách vyloučeno; jestliže v téže zemi, zhusta na těchtýž 
tratích pozorujeme tak značné odchylky, nelze přec nepřímý užitek vedlejší železnice vyjádřiti - 
matematickou formulí ! 
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Gstadt - 43,5 % Bejdov n. Y. (Waidhofen a. Y.)-Kienberg-Gaming 1896 

Gr. Hollenstein - 42 % 
Gstadt-Ybbsitz 1899 Ybbsitz d.č. a tř. 94-99: 5,3%; 99-04: 3,4% 9 % 
Hollenstein-Gaming 1898 Lunz d.č. a tř. 94-98: 13%; 98-04: 1,8% 6,8 % 
Střezenice-Čistějov (Drosing-Zistersdorf) 1889 Čistějov (Zisterdorf) 85-89: 13%; 89-93-7,7% 22 % 

27,1 % 

Heidenreichenstein 96-00: 22%; 00-04: 48% 36 %  Cmunt-Ličov-Heidenreichenstein 
(Waldviertelbahn) 

1900 

Ličov 96-00: 17%; 96-00: 27% 31 %  

Roh (Horn) 85-89: 13%; 89-93; 8% 33 %  

Schönberg - 29 % 
Langenlois - 26 % 

Hadersdorf-Sigmundsherberg 1889 

Hadersdorf - 25,7 % 
Herzogenburg-Kremže 1889 Herzogenburg - 21 % 

27,1 % 

Švarcenava-Světlá:      

     Švarcenava-Slavonice 1903 Bejdov n. D. 
(Waidhofen a/Th.) 

d. a v. 99-03: 7,9%; 03-07: 10% - - 

     Švarcenava-Světlá 1896 Světlá - 4,3 % 
Aspang městys - 22,8 % 
Aspang (Amt) - 36,9 % 

Vídeň-Aspang  

Grimenstein - 3 % 
Rabenstein č. a tř. 94-98: 12%; 98-02: 12% 22 % 
Kirchberg č. a tř. 94-98: 9%; 98-02: 17% 27 % 

Sv. Hypolit-Kirchberg 1898 

O.-Grafendorf č. a tř. 94-95: 21%; 98-02: 16% - 
Pöchlarn-Kienberg-Gaming 1877 Gaming - 39 % 

27,1 % 

 
 
 Jako typ v tomto směru budiž uveden pokus Launhardtův.56) Praví sice, že nepřímého (či 
prostředečného, jak se vyjadřuje) užitku vedlejší železnice nelze početně vůbec zjistiti, nemáme-li 
se vzdáti pevné půdy pod nohama, tak že dlužno se omeziti na užitek pro účastníky dopravy a 
vzrůst dopravy na hlavní železnici. Poznali jsme však, že vzrůst dopravy na hlavní železnici jest již 
užitkem nepřímým; jest pouze důsledkem vzrůstu obchodního a společenského ruchu, vzrůstu a 
větší intensivnosti výroby, způsobený jen v součinnosti s jinými činiteli, než jest zřízení železnice, 
tak že již uvedením tohoto vzrůstu Launhardt zabírá také otázky užitku nepřímého a dopouští se již 
předem zásadního omylu. Při výpočtu samotném pomocí křivky dopravní hustoty dochází graficky 
výsledku, že vzrůst provozovacích příjmů, kterého se jako důsledku zřízení dostane síti hlavních 
tratí, jest stejný jako užitek, jehož se dostane účastníkům dopravy. K matematickému zjištění tohoto 
užitku z průměru jízdného na pruských železnicích předpokládá, že ceny mezi 40 a 200 feniky 
odpovídají jízdám na vedlejší železnici a z tohoto předpokladu dochází na základě statistiky k 
rovnici křivky dopravní hustoty, která jest hyperbolou. Jízdní cenu na silnici předpokládá 5 feniků 
za km., a ocenění hodnoty časového zisku i větší příjemnosti dopravy předpokládá ve výši 3 
feniků za km.; dle křivky dopravní hustoty z předpokladu shora uvedeného určené tvrdí, že počet 
cestujících jest v opačném poměru k výši jízdného, a poněvadž stojí proti sobě jízdné 3,15 feniků na 
dráze a předpoklad jízdného 8 feniků na silnici, musí zřízením vedlejší železnice počet cestujících 
stoupnouti 2,54krát. Z toho jde, že zisk účastníků dopravy činí 0,93 obnosu, jejž činí provozovací 
příjem vedlejší železnice z osobní dopravy. 
 Pevný náklad za osobní km. na hlavních tratích, po vyloučení nákladů od rozsahu dopravy 
neodvislých, činil 2,47 feniků, takže provozovacím přebytkem z osobního km. by byl 0,216krát 
násobný provozovací příjem. Celkem je tedy užitek vedlejší železnice z osobní přepravy N1, jestliže 
E1 jest provozovací příjem vedlejší železnice z osobní přepravy, 
 

N1 = 0,93 (1 + 0,216) E1 = 1,13 E1. 
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 K vypočtení zisku z přepravy zboží praví, že při ní dokladů pro formu křivky hustoty 
dopravní není, lze jen za to míti, že se neuchýlí od přímky tak, jako při přepravě osobní. Dle 
výpočtu, že náklad činil za km. 3,9 fen. a předpokladu, že na silnici by činil 20 feniků, počítá, že 
zisk účastníků dopravy stejně jako vzrůst příjmu, kterého se dostane hlavní železnici, činí 
dvojnásobný obnos provozovacího příjmu vedlejší železnice, tak že užitek N11 při provozovacím 
příjmu vedlejší železnice E11 z přepravy zboží činí: 
 

N11 = 2 (1 + 0,65) E11 = 3,3 E11, 
 
při čemž dlužno míti na zřeteli výpočet, že provozovací náklad za km. na hlavní železnici činil 1,39 
feniků, tedy provozovací přebytek 2,56 feniků. Předpokládá-li se nejnepříznivější případ, že příjem 
z přepravy osobní a nákladní jest stejný, bude užitek vedlejší železnice pro účastníky dopravy a 
hlavní dráhu 
 

N = 1/2 (1,13 + 3,3) E = 21/4 E, 
 
z čehož užitek pro účastníky dopravy jest 1,5 E, pro hlavní dráhu 0,75 E, kdežto při poměru mezi 
příjmem obojího druhu přepravy 3:7 by byl pro účastníky dopravy 1,68 E, pro síť hlavních železnic 
0,97 E. Máme-li za to, že daňový výnos v Prusku činí 62/3 národního důchodu, znamenalo by 
zřízení vedlejší železnice zvýšení daňového výnosu o 0,10 E až 0,11 E, tak že by stát jako vlastník 
hlavních železnic ze zřízení železnice vedlejší měl ročně užitek 0,85 E až 1,08 E, čili okrouhle tak 
velký, kolik činí provozovací příjem vedlejších železnic. Jestliže máme dále za to, že polovice 
dopravy se týká zboží zasílaného a osob přijíždějících, že na místa bezprostředně na železnici 
neležící připadá 1/5 užitku, odečteme-li dále kvótu ze zvýšení na daně plynoucí, dojdeme tvrzení, že 
zisk účastníků dopravy činí ročně 3/5 provozovacích příjmů vedlejší železnice. Užitek takto zjištěný 
jest neodvislý od délky železnice a lze tvrditi, že jest výhodno s ohledem na uvedené výhody zříditi 
vedlejší železnici, i když kryje z provozovacích příjmů pouze provozovací náklad, třeba by 
zařizovací kapitál činil až 100.000 marek za km. 
 
 Upozornili jsme předem na zásadní omyl Launhardtův, že totiž výši provozovacího příjmu 
vedlejší železnice uvádí v nutnou souvislost se vzrůstem příjmu na železnici hlavní. Je přec možno, 
že vedlejší železnice velmi značnou dopravu, dosud po nápravě zprostředkovanou, již nalezne, 
kdežto nová doprava teprve postupem času užije nové možnosti; tu se objeví po př. ihned značný 
provozovací příjem vedlejší železnice a značný přímý užitek účastníků dopravy, ale nebude vzrůstu 
příjmů na hlavní železnici, poněvadž veškera doprava také dříve již k hlavní železnici šla. Proto 
nelze obou zjevů uváděti v nutnou souvislost, jak nejlépe plyne z toho, že ve výjimečných 
případech se příjem hlavní železnice zmenší, dle uvedeného výkazu francouzské jižní dráhy.57) 
Rovněž dlužno míti na mysli rozdíl výše zmíněný mezi železnicí, jež ústí do velkého střediska 
(Tišnov-Brno), a jinou, jež vede k stanici menšího významu, kde není konečný cíl dopravy tak 
často, jako v případě prvém (Chornice-Skalice-Boskovice). Stejně nesprávno je počítati s paušálním 
předpokladem rozdílu mezi cenou přepravy po železnici a přepravy po nápravě; aspoň při 
vedlejších železnicích je to nebezpečno, jak můžeme ukázati příkladem velmi význačným z oblasti 
vedlejší železnice Skalice-Boskovice-Chornice. V Jevíčku jest pivovar, který však veškero pivo do 
všech míst na trati až ke Skalici posílá i po zřízení železnice po nápravě. Dopravné po železnici v 
době, kdy jsme poměry vyšetřovali,58) činilo za 10 hl. K 6,44, dovozné z pivovaru na nádraží K 2,-; 
z nádraží k hostinci též K 2,-; tedy celkem K 10,44. Přímá přeprava po nápravě znamenala náklad K 
10,-, při tom však do této ceny jest počítána zpětná přeprava prázdných sudů, a v létě také přeprava 
ledu. Pouze přepravu do míst ve větší vzdálenosti ležících jest železniční spojení výhodno, 
poněvadž se objeví vedlejší výlohy pouze za dovoz k nádraží, a vskutku také se po vedlejší z 
Jevíčka přepravuje pivo jen, jde-li do Brna. Na téže trati jest v Šebetově, který jest o třetinu blíže ke 
Skalici, parní pila, jež ovšem plně používá nově zřízené železnice; zřídila na nádraží skladiště a 
vývoz stoupl za 2 léta o 25 %. Z tohoto jednoduchého příkladu jest již jasno, jak vratkým 
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předpokladem jest opřena Launhardtova formule, jestliže paušální rozdíly mezi přepravou po 
železnici a po nápravě činí svým východiskem.59) Rovněž nelze skutečností doložiti nutnost vzrůstu 
dopravy osobní pro pouhé snížení jízdného a větší příjemnost, poněvadž lidé nejezdí, aby užili 
příjemné cesty na místní dráze nebo měli potěšení z menšího poplatku než při jízdě vozem, nýbrž za 
určitými účely, jichž existence není dána výší jízdného.60) Dokazovati vedle toho ještě 
neudržitelnost paušálních úvah o daňové poplatnosti a poměru jejího vzestupu, který by dle 
Lauhardtovy formulace byl asi stejný v průmyslovém velkoměstě na hlavní trati jako v 
polozemědělském městečku na vedlejší železnici, považujeme stejně za zbytečno, jako potírati 
tvrzení, že délka železnice nemá na její užitek vlivu; v tomto směru příklad dráhy Lvov (Kleparów)- 
Janów-Jaworów, dříve již uvedený, vyvrací jasně Launhardtovo paušální tvrzení. 
 
 Zvolili jsme Launhardtův případ také proto, že jeho výpočty o užitku vedlejších železnic 
jsou výronem uvědomělé metody, k jejíž škole Launhardt se přihlásil, totiž matematické metody 
národohospodářské.61) Tato metoda provádí do nejjemnějších důsledků názor, že 
národohospodářská věda za jistých předpokladů může býti vědou exaktní, jako jsou vědy přírodní a 
technické a Wagner právem poznamenává, že vlastně užití matematické metody jest oprávněno 
potud, pokud metody zcela deduktivní vůbec.62) Po našem názoru ovšem s povahou národního 
hospodářství jako vědy duchové se nesrovnává, poněvadž tam, kde národohospodářská nauka nemá 
opustiti pevnou zemi skutečných poměrů, musí počítati s působením sil společenských, jež stejně se 
vymykají zpracování matematickou metodou jako zpracování metodou věd exaktních vůbec; 
společenské síly nejsou do té míry změřitelny, aby jejich poměr bylo možno vyjádřiti rovnicí a 
důsledky jejich působení vyšetřiti matematickou operací.63) Příklad, jejž právě sledujeme, o tom 
jasně mluví; Launhardt a jiní, kteří činí stejné pokusy, prostě musí vyloučiti působení 
společenských sil ze svých výpočtů, a docházejí pak ovšem k nesprávným důsledkům, poněvadž 
staví na předpokladech postupu zcela mechanického. Nebylo by ovšem korektní, kdybychom 
Lauhardtova nedokonalého pokusu chtěli příkře vyžíti proti celé metodě; její vynikající přívrženci, 
jsouce vzdáleni diletantismu, by asi prohlásili o tomto případu, že ho matematickou metodou řešiti 
nelze, ježto obor jejích možností je úzce omezen, jak otevřeně Schumpeter doznává.64) Tu však by 
byla na místě Diehlova otázka,65) jaký tedy užitek nám poskytnou „zákony“, platné stejně pro 
hospodářství bez obchodu jako hospodářství obchodové, čím má nám býti ryzí ekonomie, neodvislá 
od každé organisace, od každého místem a časem určeného základu, jež nemá než vyjadřovati 
velikostní poměry mezi množstvími statků a hospodářskými subjekty, automaticky nastupujíc. 
Velkých otázek národohospodářské nauky tato metoda proto stejně nebude moci řešiti, jako jí nelze 
užíti pro úzce vymezený obor našeho zkoumání; i těmito zásadními důvody lze opříti tvrzení, že 
nepřímého užitku vedlejší železnice všeobecnou matematickou formulí nebo všeobecným přesným 
určením vyjádřiti vůbec nelze. Jen od případu k případu lze sledováním hledisek námi udaných 
přibližně o její významu usuzovati, při čemž nesmí se zapomínati, že funkce železnici příslušející se 
zpravidla přeceňuje na úkor složitých společenských sil, v jednom každém případě působících. 
Všeobecné poukazy na nepřímý užitek vedlejších železnic, bez určitých skutečností určitých 
případů jsou proto bez jakéhokoli významu, ať vědeckého, ať praktického.66) Nejlepším měřítkem 
pro  užitečnost projektovaného spojení proto bývá vývoj, kterým příslušné obce a kraje dosud šly, a 
stav, ve kterém výrobní, obchodní a společenské poměry právě jsou. I to budou ovšem měřítka 
přibližná;67) ale jiných v této otázce dáti nelze, nechceme-li stavěti na mlhavých rčeních o 
nepřímém užitku, jež tím méně mohou říci, čím jsou všeobecnější. 
 
 48) Rozlišení přímého a nepřímého užitku dopravních prostředků vůbec nejdůsledněji provádí Colson, 1. c. 190 a násl. 
 49) Srov. odpověď severozápadní a jihoseveroněmecké spojovací dráhy k železničnímu sjezdu ve Washingtoně 1905, v Bulletin du Congrès 
atd., roč.  19., str. 28. 
 50) Srov. Colson, 1. c. str. 204. 
 51) Exposé de la question de ľinfluencedes chemins de fer économiques sur les artères principales. Bulletin du congrès atd. 1905, str. 1. a 
násl. 
 52) Srov. tabulku v Burletově referátu, 1. c. str. 19. 
 53) Z případů, kdy podrobné srovnání tohoto způsobu bylo provedeno, budiž uveden výpočet, jejž podávají Ledig a Ulbricht  v knize Die 
schmalspurigen Staatseisenbahnen im Königreiche Sachsen. Lipsko 1895, str. 157 a násl. Provedli srovnání pro důchodovou daň (osobní daň z 
příjmu) v dvaceti jedné obci; i činilo od doby rok před otevřením dráhy do r. 1895 zvýšení výnosu v jednotlivých místech 150, 89, 244, 163, 178, 276 
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procent vůči zvýšení celkového výnosu v celé zemi za tutéž dobu o 90 %; v dalších 105, 91, 140, 161, 186, 261, 92, 84 vůči celkovému 81 procent; 
dále 89, 99, 73, 69, 119, 96 vůči celkovému zvýšení 63 procent a konečně v jednom místě 110 vůči celkovému 50 procent. 
 54) Na doporučení prof. Philippowiche a sekč. šéfa dr. Mayera opatřil autorovi příslušné údaje dr. Spitzmüller, tehdy místopředseda 
dolnorakouského finančního ředitelství, cestou úřední. Jiné autentické údaje vůbec nebyly r. 1908 již zachovány. 
 55) Jako na důsledek základního rozlišení mezi přímým a nepřímým užitkem dlužno upozorniti, že vůči tomuto, absolutně často nevelkému 
vzrůstu daňového výnosu dlužno postaviti obnosy, jež země či stát doplatí na zárukách nebo subvencích, a jež často jsou mnohem značnější; neboť 
tyto obnosy plynou rovněž z daní, a jestliže se uvádí zvýšení poplatnosti jako nepřímý užitek vedlejší železnice, dlužno vždy připomenouti, že 
vpravdě bude užitkem tehdy, když s ostatními převýší obnos, který znamená přímou ztrátu pro celek občanstva daněmi obtíženého. Srov. Colson, 1. 
c. str. 204 a násl. 
 56) Wilhelm Launhardt , Die Bauwürdigkeit von Nebenbahnen. Berlin 1898. Jeho stati předcházela diskuse v odborných listech 
francouzských, již vyvolal Considère (Utilité des chemins de fer ďintérêt local, Annales des ponts et chaussées 1892, str. 217 a násl.; týž samostatně 
Utilité des chemins de íer  ďintérêt local. Paris, 1892; týž Annales des ponts et chaussées 1894, str. 16 a násl.), docházející výsledků mnohem 
dalekosáhlejších než Launhardt, jíž se súčastnili C. Pelletan (jeho rozbor ve výtahu v Zifferov ě článku v Zeitschr. für Eisenbahnen und 
Dampfschifffahrt, 1893.), Colson (Annales des ponts et chaussées, 1894), Légay (Annales des ponts et chaussées, 1896) a jiní. S ohledem na zásadní 
stanovisko k metodě rozborů ať Considérových, ať Launhardtových by širší výklad diskuse neměl významu. Srov. také Colson, 1. c. 192 a násl. 
 57) Srov. také celý referát Burletův 1. c. 
 58) Na základě záznamů příslušných průmyslových podniků opatřil autoru příslušné údaje laskavě red. Hrabě z Jevíčka. 
 59) Jiné příklady lze uvésti ze Štýrska. Ve schůzi sněmu 5. května 1900 posl. Rokitanski konstatoval, že úplně zklamalo očekávání, že dráha 
Preding-Wieselsdorf-Stainz převezme dosavadní dopravu po nápravě. Opak se ukázal; okresním silnicím se nedostalo nejmenší úlevy. Podobné 
příklady také pro přepravu osobní uvedeny o dráze Celje-Velenje. 
 60) Srv. Cohn, Nationalökonomische Studien. Stuttgart, 1886, str. 488. 
 61) W. Launhardt , Mathematische Begründung der Volkswirtschaftslehre. Lipsko 1885. Úvodem této knihy Launhardt se přihlásil ke 
škole, již vyznačují jména Cournot, Jevons, Walras, Gossen; jeho práce ovšem nelze kvalitou postaviti vedle vynikajících spisů těchto autorů. 
 62) Srov. Wagner, Nationalökonomie I., 1, § 68. 
 63) Srov. Koloušek, Systém národního hospodářství, str. V. a porůznu v jednotlivých kapitolách. Také Diehlovu kritiku knihy 
Schumpetrovy v Conradových Jahrbücher für Nationalökonomie usw., r. 1909, str. 813 a násl.; srov. také Lehr-Heckel, Die Qrundbegriffe der 
Nationalökonomie, str. 297 a násl. 
 64) Joseph Schumpeter, Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie. Lipsko 1908. - Týž, Ueber die 
mathematische Methode der theoretischen Oekonomie, v Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, r. 1906, str. 30 a násl. 
 65) 1. c. str. 821. 
 66) Srov. Cohn, Nationalökonomische Studien, Stuttgart 1886, str. 478 a násl.: „Od doby, kdy naše věda přestala hleděti na události 
hospodářského života v duchu staré hypotésy jako na mechanické procesy přírodní, kdy se nezaujatým pozorováním skutečnosti přesvědčila o 
překážkách hypotetických průběhů, pojala nedůvěru vůči tvrzením o prostředečných účincích zařízení, o něž jde, a vidí v prvé řadě jejich působení 
bezprostřední. Okolnost, že usnadnění podmínek výrobních prospěje „vůbec“ všem při výrobě súčastněným a všem spotřebitelům touto výrobou 
zásobovaným, neodvrátí pozornosti od toho, že ona usnadnění v prvé řadě a bezprostředně prospějí určitým interesentům. Těmto jistě, ostatním snad.“  67) Jen krajní svědomitost a vyškolená technika o zkušenosti opřená může se uvarovati těžkých omylů v příslušných výpočtech; v začátcích 
železniční akce štýrské a dolnorakouské se právě tu učinily smutné zkušenosti - s výpočty o příští rentabilitě, stejně jako s rozpočty stavebního 
nákladu, a ve zprávách o jedné i druhé železniční akci lze také dočísti se bližších údajů. Jak značný bývají rozdíly mezi očekávaným a skutečným 
stavem, ukazuje tabulka Pascherova, 1. c. str. 23: 
 

Tabulka II. 
Příjmy 

z osobní přepravy z přepravy zboží Trať Osobních km. Tun t. km. 
korun 

Provozovací 
vydání 

Mauthausen- Grein  
   dle projektu 1,200.000 46.000 - 52.000 80.000 96.000 
    r. 1902 1,360.000 26.200 - 59.700 60.000 59.700 
Borki W ielkie- Grzymalów  
   dle projektu 1,200.000 39.000 - 40.000 114.000 86.000 
    r. 1902 826.000 27.000 - 31.100 85.100 59.500 
Něm. Brod-Žďár  
   dle projektu 1,400.000 81.000 1,674.000 60.000 186.000 130.800 
    r. 1902 1,038.000 31.000 749.000 38.500 103.600 64.800 
Král. M ěstec-Chlumec  
   dle projektu 180.000 40.000 329.000 5.200 61.000 38.000 
    r. 1902 222.000 13.200 122.300 8.200 36.000 26.800 
dráha údolím Krky  
   dle projektu 560.000 47.300 1,145.000 26.000 110.000 68.000 
    r. 1902 1,187.000 40.600 854.600 47.400 100.300 78.000 

      
 Základem pro předběžné výpočty rentability bývají průměrná čísla osobní a náklad. přepravy, jež na základě statistiky stávajících železnic 
pro různé poměry, buď zemědělské, buď průmyslové různých zemí četní autoři vypočetli, tak Michel pro Francii, Plessner pro některé kraje 
Německa, Campiglio pro Itálii a pod. Tento postup sice podává jistý podklad pravděpodobnosti, zvláště pokud jde o přepravu osobní a proto lze ho s 
velkou opatrností užíti, ale přece trpí do značné míry vadami všech paušálních předpokladů, jak jsme je uvedli výše. Srov. na př. o Plessnerových 
údajích článek Liebmannův: Die Mängel unserer Kleinbahnen v Zeitschr. für Kleinbahnen, 1902, str. 559 a násl. 
 
 
 
 

Přímá výnosnost vedlejších železnic. 
 

 § 7. Při úvaze o hospodářském významu vedlejších železnic jsme řekli, že k určení přímého 
užitku jejich dlužno také počítati ať s podnikatelským ziskem podílníků na zařizovacím kapitálu, ať 
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se ztrátou, jež se jeví buď ve ztrátě úroků investovaného kapitálu, nebo v obnosech daní na 
subvence či záruky plynoucích. Zkušenost ukazuje, že zpravidla ve většině případů dlužno počítati 
se ztrátou ve formách právě uvedených. Tento zjev není však náhodný; plyne z hospodářské povahy 
vedlejší železnice, jak jsme ji byli již poznali, a na její základě lze určiti předpoklady, jež mají vliv 
na zúročení zařizovacího kapitálu vedlejších železnic. V nauce železniční jsou tyto předpoklady 
dosti podrobně propracovány; jde o to, abychom je osvětlili v souvislosti s dosavadními výsledky 
svého zkoumání a se zřetelem na hlavní otázku této studie. K tomu cíli je třeba všimnouti si poměru 
provozovacích příjmů a vydání hlavních i vedlejších železnic v jejich jednotlivých složkách. 
 Jako základu pro další pozorování si všimněme hustoty přepravy a provozovacích příjmů 
jedné z významnějších železnic vedlejších Něm. Brod-Tišnov 92 km. a hlavní tratě ústeokoteplické 
dráhy68) 101 km. R. 1907 činily provozovací příjmy na hlavní železnici na km. provozní délky 
159.860 K, na vedlejší železnici 5.599 K, jejich poměr na km. provozní délky tedy byl 28:1. Pokud 
jde o hustotu přepravy, dlužno uvésti, že na km. provozní délky ústeckoteplická vykázala 636.476 
osobních km., brodskotišnovská 52.800, činil tedy poměr 12:1, a hlavní 2,562.401 t km., vedlejší 
33.868 t km., což je poměr 75:1. Ale nejen provozovací příjmy, nýbrž také provozovací přebytek 
dlužno zjistiti, který činil na hlavní železnici 110.866 K, na vedlejší 2.730 K, což je poměr 40,6:1, a 
čistý výnos provozu, jenž vykázal 80.479 K na hlavní vůči 1.631 K na vedlejší železnici, tedy 
poměr 49:1. 
 Vedle těchto údajů však uveďme poměr zařizovacího kapitálu. Na hlavní trati 
ústeckoteplické na km. provozní délky připadne z celkového obnosu kapitálu zařizovacího 
přibližně69) nejvýše 800.000 K, na vedlejší železnici brodskotišnovskou 110.000 K, tak že poměr 
zařizovacího kapitálu, kterým docíleny provozovací příjmy v poměru 28:1, se jeví jako 7,2:1. 
Příčiny tohoto zjevu jsou známy z železniční nauky, „Uniformující momenty“, jak Sax je nazývá,70) 
způsobují, že zařizovací náklad jednotlivých tratí jako součástí celé sítě nemůže se odchylovati tak, 
jak se odchyluje hustota přepravy a výnos provozu jednotlivých železnic, a převaha kapitálu 
pevného nad kapitálem oběžným,71) železnice vyznačující, význam těchto uniformujících momentů 
sesiluje. Skutečnost odtud plynoucí je tak důsledná, že Acworth , aniž by se zdržoval při 
teoretickém rozboru tohoto zjevu, konstatuje, že s levnějším zařízením železnice jde ruku v ruce 
větší zatížení finanční z důvodu kapitálu na stavbu užitého.72) Vskutku také železnice Německý 
Brod-Tišnov musí užívati státní záruky, aby mohla platiti úroky svých priorit, kdežto ústecko-
teplická může i při menších výnosech vedlejších tratí vypláceti značné dividendy. Pro svůj účel 
můžeme proto říci, že výnosnost vedlejší železnice vůči normálně prospívající železnici hlavní 
zpravidla bude již zprvu o tolik menší, oč poměr zařizovacího kapitálu k přebytkům provozu a 
intensitě dopravy bude méně výhodný při vedlejší železnici jako součásti celé sítě, než při železnici 
hlavní. Zachování oněch uniformujících momentů je nařízeno státní mocí a to příslušnými předpisy 
stavebními (srov. Manzovu sbírku); jest jen důsledno, že zachovávajíc jednotu sítě v jejích 
podstatných částech, hospodářskou povahou železnic danou, státní správa vydává souvislá nařízení 
s jednotnou platností pro celou síť, ale s ohledem na konečnou otázku svého zkoumání máme za to, 
že třeba zvláště na tento moment upozorniti. 
 
 Pozorujme dále provozovací vydání. Tu je předně ústřední služba. Bohužel nelze spolehlivě 
provésti srovnání v našem případě, poněvadž dráha Něm. Brod-Tišnov je ve správě státních drah a 
přispívá pouze určitou kvótou na ústřední správu, která v jistých směrech se značně zlevňuje (spory 
soukromé společnosti vede advokát, spory železnice státem spravované finanční prokuratura a 
pod.); okolnost, že při ústeckoteplické vyžádala ústřední služba za provozní km. 2202 K, na 
brodskotišnovské 57 K, by nebyla proto spolehlivým základem pro naše úvahy. Budiž náhradou 
srovnání nákladu na ústřední správu hlavních tratí a vedlejších tratí ústeckoteplecké samotné: na 
hlavních činil 2202 K, na vedlejších 911 K, ačkoli provozovací příjem činil na hlavních tratích na 
provozní km. 159.860 K, na vedlejších 20.606 K, tedy poměr 2,4:1 pro ústřední službu oproti 
poměru 7,7:1 pro příjem provozovací. Užití tohoto příkladu není také zcela bez námitek, ale tolik 
jest jasno i z něho, že výše této položky jen částečně stoupá či klesá s intensitou dopravy a 
provozovacím příjmem: její složky jsou služné při ústřední správě, tiskopisy, jichž náklad ovšem se 
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vzrůstem dopravy bude v jistém poměru, pojistné, náklady notářské, advokátní a pod. a nájemné. 
Podrobnější úvahu a doklady odjinud podává pro uvedené tvrzení Acworth 73) tak, že netřeba 
korektur, jež by jinak bylo na našem příkladě učiniti. Význam této položky je ostatně zpravidla 
nevelký; náklad na ústřední službu na př. při ústeckoteplické činí pouze 3,3 proc. vlastních 
provozovacích vydání. 
 
 Další, již významnější, položkou je náklad na udržování dráhy. Tu zvláště budiž uvedena 
položka na udržování a obnovu staveb, kterou ministerská statistika vykazuje dvakrát: jednak 
zvláště při popisu staveb (odd. III.), jednak ve společném výkazu provozovacích vydání. 
Opotřebování stavby nestoupá dle známých zkušeností úměrně s hustotou dopravy, a tak bude 
vydání na udržování a obnovu dráhy poměrně na přepravenou jednotku tím menší, čím více 
doprava stoupá; při drahách, jež vyšetřujeme, byl poměr takový, že náklad na udržování a obnovu 
dráhy činil při ústeckoteplické na km. stavební délky 7878 K, při brodskotišnovské 761 K, z čehož 
resultuje poměr 10:1; pokud jde o dozor na trať, jsou také jisté minimální požadavky, na př. pokud 
jde o signálovou službu a osvětlení, které jsou dány již zákonnými předpisy a nařízeními státního 
úřadu a které proto nutno splniti bez ohledu na menší neb větší přepravu. Proto pozorujeme také při 
celé této položce udržování dráhy, že náklad na km. stavební délky ústeckoteplické činil 12.020 K, 
brodskotišnovské 1075 K, tak že poměr byl 11:1. 
 
 Služba dopravní se více přizpůsobuje intensitě přepravy než služba udržovací; padá tu 
hlavně na váhu osobní náklad služby staniční a služby jízdné, který ovšem se vzrůstem přepravy 
také roste, ale ani zde ve stejném poměru, nýbrž pomaleji, poněvadž určitý stav personálu může 
ovládnouti službu v jistých mezích stejně, ať přeprava jest na nejnižší neb nejvyšší hranici množství 
těmito mezemi daného. K srovnání s poměrem přepravených jednotek zboží vidíme, že i v tomto 
směru nám srovnání obou železnic dá za pravdu. Složka, o níž právě jednáme, činila při 
ústeckoteplické na provozní km. 35.420 K, při brodskotišnosvké 855 K, což je poměr 41:1. Při 
službě vozební a službě v dílnách bylo vykázáno na provozní km. hlavní železnice vydání 15.810 
K, vedlejší 916 K, tedy poměr 17:1. Je to důsledek okolnosti, že opotřebení vozu neroste úměrně s 
množstvím přepravených osob neb zboží, že pro opotřebení lokomotiv jest lhostejno, zda vlak jimi. 
tažený jest hustě či řídko obsazen, a že nestoupá toto opotřebení úměrně s délkou vypravovaných 
vlaků.74) 
 Okolnosti právě uvedené o nákladech provozovacích jsou jen specialisovanými doklady 
všeobecného zjevu, že pouze část provozovacích nákladů železnice se mění s vývojem přepravy: 
část z nich jest neodvisla od jejího vývoje, a důsledky toho znamenají ovšem, že výnosnost vedlejší 
železnice, menší intensitou přepravy vyznačené, bude oproti běžné výnosnosti hlavních železnic 
menší, než by bylo dáno pouze převahou zřizovacího kapitálu a jejími důsledky výše uvedenými.75) 
Tento zjev jest obdobný poměru, jejž nalézáme při malovýrobě oproti velkovýrobě, kde náklad na 
výrobu jednotky zboží se snižuje při větším množství jednotek v tomtéž závodě vyrobených.76) 
Kdežto však při průmyslové výrobě důsledkem této okolnosti, pokud zůstává rozhodující a jinými 
není paralysována, jest pouze větší renta velkovýrobce, vedle něhož však i majiteli menšího 
podniku slušný podnikatelský zisk zůstane, poněvadž bez něho prostě by výrobu zastavil, pro 
vedlejší železnici jest zhoršením situace, nepříznivé již pro převahu zařizovacího kapitálu. A jest to 
opětně ohled na nutnou jednotnost sítě, který státní správu vede k nařízením o provozování, 
způsobeným ne ohledem na výnosnost železnice, nýbrž na veřejné zájmy dotčené okolností, že jde 
nikoli o železnice třetího, nýbrž druhého řádu. 
 
 Hlavní příčinou pro menší výnosnost z hospodářské povahy vedlejších železnic plynoucí jest 
ovšem nepříznivý poměr mezi výší zařizovacího kapitálu a vývojem přepravy na liniích méně 
frekventovaných. Možno pak oba poznatky, jak o provozovacích nákladech, tak o nutné převaze 
zařizovacího kapitálu shrnouti v ten rozum, že při vedlejší železnici zpravidla jde o podnik, jehož 
provozování nese plně nevýhodu malovýroby z poměru měnných a stálých nákladů bez 
paralysujících momentů plynoucí, jehož zařizovací kapitál však vlivem uniformujících momentů 
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železniční služby a železniční sítě odpovídá s nevelkými odchylkami podniku pro velkovýrobu 
zařízenému. Tím je dána nutnost veřejné účasti při zřizování vedlejších železnic, ale také nutnost 
úzkostlivého zkoumání, pokud vpravdě její zřízením se výrobní, obchodní a společenské poměry 
kraje zlepší, a tím zároveň zájmy dosavadní sítě vzrostou. Neboť z našich rozborů právě v tomto 
odstavci jde, že jako vyjádření protikladu o výnosnosti je správno rčení Weberovo,77) jehož části 
samy o sobě dlužno kriticky zkoumati, jež praví, že hlavní dráhy získávají, vedlejší slouží 
(werbende Bahnen - dienende Bahnen), že hlavní dráha jest sama ústavem výnosným, železnice 
vedlejší prostředkem, aby jiné ústavy výnosnými byly učiněny. 
 
 68) Vnitřní oprávněnost její volby k tomuto srovnání je podporována okolností, že v ministerské statistice jsou tratě místní dráhy 
společnosti ústecko-teplické vykazovány odděleně od tratí hlavních mimo údaje o zařizovacím kapitálu, jak níže uvedeme. 
 69) Číslice 800.000 K jest ovšem přehnána, neboť zařizovací kapitál ústeckoteplické stěží by mohl dostoupiti takové výše na provozní km. 
Ministerská statistika však zařizovacího kapitálu hlavních a vedlejších linií nerozlišuje a na oficielní dotaz, který byl laskavostí p. prof. Mašíka z 
kabinetu pro železniční stavitelství při brněnské technice správě dráhy zaslán, vůbec nedošla odpověď. Ve statistice spolku německých správ 
železničních také se neliší mezi zařizovacím kapitálem hlavních a vedlejších tratí. Bylo nutno postupovati proto při vyšetření uvedené číslice tak, aby 
se zjistila maximální číslice. Neboť není-li zařizovací kapitál hlavních tratí ústecko-teplické ani 7,2 krát větší než německo-brodsko-tišnovská (a lze 
o tom sotva pochybovati), znamená to jen posílení důkazu, jejž provádíme. Proto jsme zjistili z ministerské publikace (Das Anlagekapital der österr. 
Eisenbahnen), vykazující zařizovací kapitál předlitavských železnic r. 1906, že před zřízením „místní dráhy“ činil zařizovací kapitál 166,6 km. 
34,473.131 zl.; odečteme-li od toho zařizovací kapitál průmyslových tratí v této cifře nejvýše obnosem 3,196.000 K (srov. ministerskou statistiku za 
rok 1907) obsažený a rozdělíme-li investice do r. 1907 vykázané v poměru provozovacích příjmů a číslici z r. 1896 přidělíme, dojdeme pro stavební 
km. maximální číslice výše udané. Kapitál zařizovací jest pravděpodobně mnohem menší, určitě však lze tvrditi, že není větší. 
 70) 1. c. str. 284 a n. - Tentýž důsledek plyne z Weberovy základní věty (Der staatl. Einfluss str. 10 a n.), že nutno co nejvíce generalisovati 
povahu výměnných prostředků, t. j. vozidel (s jistou výjimkou pro lokomotivy), třeba vůči tomu pravil, že nutno co nejvíce individualisovati domácí 
poměry, t. j. stavbu a zařízení. Neboť obojí právě velmi úzce souvisí, jak ukazuje dosti ostře případ při postátnění českých obchodních drah. Jejich 
vrchní stavba byla zařízena pro vozy o nosnosti 10-11 tun; když zobecnělo užívání vozů 15 až 20 tunových, správa společnosti státních drah (jež byla 
vlastníkem veškerých papírů drah obchodních a vedla jejich provoz) beze všeho dirigovala tyto vozy na tratě vedlejší železnice pro nejvyšší nosnost 
1l3 zařízené. Při převzetí dráhy státní správou přechod těžkých vozů z tratí hlavních přestal, a průmyslové podniky neblaze cítí dnes již následek, a 
pocítí jej ovšem ještě více, až nastane kampaň v cukrovarech na obchodních drahách ležících. (Srov. článek Státní správa obchodních drah v Času z 
5. května 1910.) Individualisace stavby a zařízení bude musiti ustoupit generalisaci výměnných prostředků: to ukazuje tento příklad stejně, jako 
svědčí pro oprávněnost hlavního našeho kriteria při klasifikaci železnic, totiž příslušnosti k souvislé dopravní síti. 
 71) Sax 1. c. str. 267 udává tento poměr jako 28:1, pro místní dráhy pak jej vypočítal r. 1895 Hilscher na 38:1 (İsterr. Eisenbahn-Zeitung r. 
1895, str. 393). 
 72) 1. c. str. 14 a n. 
 73) 1. c. str. 23 a n. 
 74) Pokud jde o položku, již ministerská statistika vykazuje jako „zvláštní vydání, k provozovacím  nenáležející“, nelze provésti srovnání 
pro náš účel, neboť největší položka tohoto titulu jest výdělková daň, jejíž výše jest důsledkem provozování a proto právem jest zařazena mimo 
provozovací vydání. Naproti tomu není správno, že sem se zařazují vydání na společenskou správu a příspěvky k humanitním fondům: náležejí do 
ústřední služby; pro výsledky našeho zkoumání má ovšem tato nesrovnalost význam tak nepatrný, že jí možno přejíti pouhým konstatováním. - Aby 
bylo zřejmo, že příklad, jejž provádíme v tomto odstavci není nahodilý, budiž uvedeno, že F. Žežula ze statistických výkazů spolku německých správ 
železničních došel k číslicím, jež zkušenosti námi uvedené jen potvrzují; r. 1906 byl zařizovací kapitál německých hlavních drah 291.856 marek, 
vedlejších (mimo Bavorsko) 84.835 marek, na hlavních drahách bylo však přepraveno 455.354 osob, na vedlejších pouze 52.907, na hlavních dráhách 
849.7691 zboží, na vedlejších pouze 67.044 t zboží (srov. Žežula, Die Bedeutung der Nebenbahnen v Rundschau für Technik und Wirtschaft 1909, 
str. 325 a n., 349 a n.) A dále můžeme uvésti ze zprávy železničního výboru panské sněmovny o návrhu zákona o železnicích nižšího řádu z července 
1910 (č. př. 64, zas. XX., r. 1910), že zařizovací kapitál všech předlitavských železnic (mimo malodráhy ve smyslu předlitavského zákona) činil na 
stav. km. 356.490 K, místních drah 118.600 K, ale přepraveno bylo na všech železnicích na km. provozní délky 324.300 osob, km., na místních 
drahách pouze 80.000, a na všech železnicích 682.000 tkm., na místních pouze 53.900; jest jasno, že odtud jde tentýž důsledek, k němuž jsme došli 
svým dle jednotlivých složek odůvodněným příkladem. 
 75) Acworth , jenž po našem soudu nejjasněji tyto okolnosti prokázal, odhaduje 1. c. str. 47 zhruba, „že polovice vydání jest trvalá, polovice 
měnná dle přepravy.“ To znamená, jestliže x je náklad přepravy 1 milionu přepravních jednotek, náklad 5 mil. nebude 5x, nýbrž 1/2 x + (1/2 x × 5) = 
3x. 
 76) Srov. jako obdobu Acworthova příkladu o železnicích příklad Kolouškův o velkovýrobě a malovýrobě v Systému, str.  107 v pozn. 
 77) Der staatliche Einfluss atd., str. 6. a str. 58. 
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II. Vývoj sítě vedlejších železnic a zákonodárství o železnicích nižšího 

řádu. 
 
 

Vývoj před r. 1880. 
 

 § 8. Před vydáním prvého zákona o místních drahách z 25. května 1880 č. ř. z. 56 docházelo 
k stavbě vedlejších železnic na základě zákonů speciálních, jimiž se dostávalo vládě zmocnění, aby 
v tom či onom případě poskytla určitému železničnímu podniku úlevy.1) Šlo tu o dvojí. Jednak se 
dostávalo železnicím osvobození od daně z příjmů a každé příští nové daně na dobu, jež se 
pohybovala mezi devíti a třiceti lety, osvobození od kolků a poplatků všech listin k zjednání 
kapitálu, k stavbě a instruování železnice až do počátku jízdy, osvobození prvého vydání akcií, 
prioritních obligací a zatímních listů od kolků a poplatků, konečně osvobození od poplatků z 
převodu při výkupu pozemků. Těchto úlev se dostávalo s různými obměnami téměř všem 
železnicím, které neměly slibu státní záruky za čistý zisk. Zákonem z 20. května 1869 č. ř. z. 82 
obdržela vláda také všeobecné zmocnění, aby bez zvláštního zákona uvedené výhody poskytovala 
železnicím, které neobdrží zmíněné záruky a při nichž státní poklad nemá účasti; platnost tohoto 
zákona však byla omezena pouze na krátkou dobu, až se opět sejde říšská rada. Zákonem z 13. 
dubna 1870 č. ř. z. 56 dostalo se vládě znovu téhož zmocnění opět jen do té doby, kdy říšská rada se 
sejde. Bylo nutno využíti každého okamžiku. Neboť doba před rokem 1773. měla chvat při 
získávání železničních koncesí. Ale mimo krátkou dobu platnosti zákonů bylo i k uvedeným úlevám 
potřebí zákonů speciálních, a bylo jich třeba také k zřizování prvých vedlejších železnic. V 
zákonech o jejich zřízení se přidružily další úlevy, jež se dotýkaly provozování železnice. Zákonem 
z 10. května 1874 č. ř. z. 64 byla vláda zmocněna, aby při koncesování tratí Leobersdorf-Sv. 
Hypolit, Leobersdorf-Qutenstein, Pöchlarn-Gaming, Scheibmühl-Schrambach společnosti 
dolnorakouských jihozápadních železnic pro posléze jmenované linie upustila dle možnosti od 
bezpečnostních opatření, vytčených v nařízení z 16. listopadu 1851. V zákoně z 28. března 1875 o 
koncesování trati Loket-Nové Sedlo, 5,3 km., se mimo jiné zmocňuje vláda, aby zbavila společnost 
povinnosti dopravovati zdarma poštu, vytčené v § 68. doprav. regl. z r. 1872, a v dalších se 
zmocňuje, aby zbavila koncesionáře také povinnosti platit poplatek za policejní a důchodkový 
dozor dle § 89. téhož řádu. Ve výnosu ministerstva obchodu z 19. dubna 1875 pak se politickým 
úřadům ukládalo, aby při sekundárních drahách (s nejvyšší rychlostí 12 km. za hodinu) nečinily 
obtíží pokud jde o prostý přechod silnice nebo zakládání takových drah podél vozové cesty po 
způsobu tramvají. Ochranných zábradlí a strážných domků nebylo třeba, stanice nemusily být než 
nejnutnějším vypraveny, na volné trati se mohlo přijímati zboží z průmyslových závodů. V 
příslušných zákonech se mluví zpravidla o železnicích sekundárních; v zákoně a koncesi Vídeň-
Aspang, 79,9 km., se již výslovně mluví o místní dráze. 
 Před železnicemi, jež byly zřízeny na základě různých uvedených zákonů, uvádějí se jako 
prvé příklady místních drah tratě Linec-Lambach-Gmunden a České Budějovice-Linec. Byly 
zřízeny společností Erste österreichische Eisenbahngesellschaft, zprvu s koňským pohonem, od 
roku 1855 úzkokolejná Linec-Lambach-Gmunden s parním pohonem. Jest jasno, že ani jedné ani 
druhé nelze při jich zřízení uváděti jako vedlejší železnice s hlediska hospodářského; byly 
osamoceny a jedna z linií jest dnes nahrazena hlavní dráhou, druhá stala se po zřízení tratí dráhy 
císařovny Alžběty (Vídeň-Solnohrad-Wörgl) vedlejší železnicí, a musila konečně být přestavěna na 
normální rozchod. 
 
 Z železnic, jež po roce 1873 za uvedených podmínek byly zřízeny, dlužno rozeznávati již tři 
skupiny. 
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 Železnice vedlejší prvé skupiny, zřízené státní správou, byly zřízeny výslovně jako nouzové 
stavby. Jsou to předně Vojnovice-Rýmařov, 13,7 km., a Hervinovy-Vrbno, 20,5 km. Habent sua 
fata: v koncesi z 21. dubna 1870 č. ř. z. 77 dané moravsko-slezské ústřední dráze, zavázali se v § 3. 
koncesionáři, že zřídí právě uvedené odbočky, jakmile výnos železnice dostoupí 6 %, ale nejpozději 
do tří let. Smlouva z 9. května 1870 byla přenesena na Banku Union a stavbu provedli koncesionáři 
tak, že nominálně stála dle výpočtů v poslanecké sněmovně uváděných míle 1,180.000 zl., 
společnost ovšem pracovala s deficity za tohoto stavu věcí, linií, k nimž se zavázala, nezřídila, 
zástupce vlády prohlásil v parlamentě2), že dle právního dobrozdání nelze společnost k stavbě 
odboček nutiti, a linie zřídila správa státní. Dříve již (jako část delší tratě Knittelfeld-Wolfsberg-
Rohatec) byla koncesována trať Dolní Traberk-Wolfsberg, 38 km., jež rovněž byla pravedena 
státním nákladem, stejně jako další trať Mürzzuschlag-Neuberk, 11,4 km. 
 
 Toť čtyři vedlejší železnice,3) u nichž se projevila účast státní správy přímo zřízením 
železnice státní správou. 
 
 Ve formě přímé subvence projevila se účast státní správy při tratích Leobersdorf-Sv. 
Hypolit, 74,7 km., Leobersdorf-Gutenstein, 33,4 km., Pöchlarn-Kienberg-Gaming, 37,4 km., 
Scheibmühl-Schrambach, 8 km. Zákonem z 16. května 1874 č. 64 vláda byla zmocněna, aby na 
stavbu těchto tratí přispěla bezúročnými zálohami do výše 2,500.000 zl. = 5,000.000 K a přijala za 
ně akcie společnosti v plné nominální hodnotě. Dle zák. z 12. března 1876 č. 68 a úmluvy z 9. 
května 1876 č. 69 převzala státní správa ještě dále od společnosti prioritní obligace v nominální 
hodnotě 7,622.000 zl. za kurs 75 %, což byla vzhledem k stavu podniku další přímá subvence ve 
výši 5,716.500 zl. = 11,433.000 K. Z celého kapitálu zařizovacího koncesionáři měli umístiti pouze 
5550 akcií v nominální hodnotě 1,110.000 zl. za kurs 90 %. Ale vše bylo marno, podniku nebylo 
pomoci, a tak došlo k převzetí státní správou tím způsobem, že za každou akcii bylo vyplaceno 10 
zl. = 20 K. Tak se uvedené tratě ocitly v rukou státní správy, jež zařadila v důsledku číslic právě 
uvedených do svých výkazů jako zařizovací kapitál souboru oněch tratí obnos 9,174.639 zl.,4) a 
finančně se vlastně jeví soubor těchto tratí jako železnice státní správou nákladem právě uvedeným 
zřízené. 
 Přímou subvenci nevelké výše obdržela také železnice Bozen-Meran, 30,8 km. Zákonem z 
11. května 1876 č. 38, byla vláda zmocněna, aby poskytla na provedení stavby úročitelné zálohy do 
výše 1,000.000 zl., jež budou zúrokovány počínajíc druhým rokem provozování 5 procenty. Úrok 
za prvý rok, tedy 50.000 zl. se jeví jako přímá subvence podniku poskytnutá.5) Železnice tato je 
přechodem k třetí sikupině, při níž státní správa se omezila pouze na nepřímou subvenci. Jsou to 
železnice Vídeň-Aspang (79,9 km.) a tři z oněch železnic, jež soustředila ve své správě rakouská 
společnost místních drah (Oesterreichische Lokal-Eisenbahngesellschaft), t. j. Loket-Nové Sedlo, 
5,3 km., Čáslav-Závratec, 20,l km., a Chodová-Nýdek, 15,1 km. U nich se omezila státní správa na 
to, že jim poskytla ve větší či menší míře úlevy svrchu uvedené. 
 

 1) Úkolem kapitoly II. není kritika historická: chceme vypsati vývoj sítě a vývoj zásad ovládajících jednání v zákonodárných sborech s 
ohledem na hlavní otázky našeho zkoumání. Proto by zajisté bylo zcela zbytečno dovolávati se určitých všeobecných pramenů zvláště při každém 
faktu v pramenech nesporném, i stačí uvésti prameny tištěné všeobecně. Bylo by lákavé, sledovati na př. vývoj rakouské společnosti míslních drah dle 
materiálu, který pro převzetí jejích tratí byl odevzdán ministerstvu železnic: tím bychom se však odchýlili příliš daleko. Statistickým pramenem pro 
nás jest hlavně publikace ministerstva železnic z r. 1908 Bahnen niederer Ordnung; vedle toho Oesterreichische Eisenbahnstatistik, od r. 1898 
vydávaná pro každý rok ministerstvem železnic. Nejobšírnější vylíčení železnic rakousko-uherských železnic je v jubilejním díle Geschichte der 
Eisenbahnen der öster.-ungar. Monarchie, v sedmi svazcích. Materiál za r. 1866-1892 podává Ignác Konta (Kohn) v ročenkách 
„Eisenbahnjahrbuch“. Pod jednotlivými hesly lze nalézti ve zhuštěné formě významné údaje v Röllově Encyklopädie des Eisenbahnwesens, po 
stránce finanční pak jest pomůckou Hanelův Compass. Vedle toho srov. dr. A. Eder, Die Eisenbahnpolitik Oesterreichs in ihren finanziellen 
Ergebnissen. Vídeň 1894. - Kaizl , Die Verstaatlichung der Eisenbahnen in Oesterreich. Lipsko 1885. - Sonnenschein, Das Lokalbahnwesen in 
Oestereich. Vídeň 1887. - Týž, Die finanzielle Sicherstellung des Localbahnbaues in Oesterreich. Vídeň 1893. - Haberer, Geschichte des 
Eisenbahnwesens. Vídeň 1884. - Czernin, Aufgaben und Ziele des k. k. Eisenbahnministeriums. Kap. 9. Das Lokalbahnwesen. Vídeň 1902. - Dr. A. 
Eder, Das neue österreichische Gesetz über Bahnen niederer Ordnung v Zeitschr. für Kleinbahnen 1895, str. 56, 113, 155, 205 a n. - Pokud jde o 
jednotlivé země, nejlépe je zpracována statistika zemského výboru král. Českého. Jednak zemský výbor vydává každoročně „Statistický přehled 
zemské akce, směřující k podporování železnic nižšího řádu v království Českém“, jednak vydal jako souborné vylíčení zemské akce r. 1906. 
„Pamětní spis zemského výboru král. českého o podporování železnic nižšího řádu“. K jubilejní výstavě obvodu obch. a živn. komory pražské r 1908 
byl vydán „Katalog výstavy zem. výboru království Českého, týkající se výsledků podporování místních drah se strany země“, který obsahuje zvláště 
důkladné grafické znázornění a různé tabulky. Srov. také K. Špaček, Rozvoj čes. želez. místních zemí podporovaných. V Praze 1908. Ostatní zem. 
výbory vydávají zprávy o stavu svých akcí v předlohách  zemským  sněmům, jichž na přísl. místech se dovoláváme. - Mimo to porůznu zprávy 
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citovaných již časopisů, pak předlohy říšské radě a zemským sněmům, protokoly o jednání říšské rady a zemských sněmů a úřední sbírky, rozhodnutí, 
konstitučních listin i říšský zákonník podávají materiál, z něhož v této kapitole jsme čerpali. 
 2) Schůze 19. února 1876, zas. VIII., schůze 186.; prohlášení podával dr. Weber. 
 3) Sonnenschein, Die finanzielle Sicherstellung, str. 2. Týž, Lokalbahnwesen, str. 34, Kupka , str. 474 a jiní uvádějí jako vedlejší 
železnice, k jichž stavbě došlo zřízením státní správou, také státní dráhy dalmatské. Máme za to, že jest to nesprávno, jde-li nám o správné ocenění 
finančně-politické. Šlo o dvě tratě: Split-Siverič jako hlavní a Perkovič-Slivno-Šibenik jako její odbočku. Tyto dráhy jako vedlejší uvádět, ačkoli 
nebyly vůbec a nejsou do dnes částí sítě, jest zrovna tak nesprávno, jako řaditi je mezi místní dráhy, ačkoli spojují nejdůležitější body země a měří 
123 km. Kdybychom je chtěli zvláště klasifikovati, bylo snad možno při vzniku zařaditi je mezi ony dráhy, jež Sax uvádí ve zvláštní skupině, jako 
železnice v krajích s extensivním hospodářstvím. Ale to zajisté by byla jen přechodná klasifikace, vedle níž dlužno tříditi dle hledisek v prvé kapitole 
uvedených a příslušné dráhy jako hlavní označiti. Hlavní trať, prodloužená ze Siveriče na Knín , přejde dříve či později do sítě hlavních železnic říše a 
bude jich platnou součástí. Je pouze dokladem naprostého nedostatku soustavného postupu v naší železniční politice, že teprve v souboru rakousko-
uherského vyrovnání z r. 1907 došlo k úmluvě, dle níž státní správa království a zemí na říšské radě zastoupených zřídí tratě z Nova Města 
(Rudolfova) v Kraňsku k zem. hranici a z Knína v Dalmácii k zemské hranici, kdežto spojení na půdě chorvatské provede vláda uherská. - Že rovněž 
nesprávno jest, počítají-li uvedení autoři mezi vedlejší železnice pobřežní dráhu dunajskou, která přec nebyla než spojením různých hlavních železnic 
do Vídně ústících, netřeba zajisté dokládati. Ani v zákonech o ní ani o dalmatských železnicích není onoho karakteristického článku o úlevách svrchu 
uvedených. Také Weber (Der staatl. Einfluss str. 65) poznamenává, že dalmatské dráhy svou polohou a směrem jsou železnicemi hlavními, a pouze 
dopravou a způsobem správy jako železnice nižšího řádu jsou vyznačeny. 
 4) Z tohoto stavu věcí jest zřejmo, jak věcně nesprávný obraz o věci podávají uvedení v předešlé poznámce autoři, jestliže tratě doln. st. dr. 
zařazují prostě mezi soukromé místní dráhy do r. 1880 zřízené. 
 5) Dle úmluvy z 11. března 1892 byla tato půjčka splacena; ministerská statistika to konstatuje, neuvádí však uvedených okolností o 
zúrokování a nevykazuje jiné subvence než nepřímé úlevou daní a poplatků. Obraz o finanční stránce je tím zkreslen. 
 
 
 
 

Zákon z 25. května 1880 č. ř. z. 56. 
 

 § 9. V době, kdy nouzové stavby právě uvedené se zřizovaly, objevují se také již snahy, aby 
zákonem se dostalo vládě všeobecné plné moci k poskytování úlev, a také poměr mezi státní 
správou a interesenty aby byl upraven. Tyto snahy vystupovaly tím silněji, poněvadž zatím zvláště v 
Itálii a ve Francii došlo k zákonné úpravě. V prvé řadě francouzský zákon z 12. července 1865, loi 
relative aux chemins de fer ďintérêt local, obracel k sobě pozornost, ačkoli jeho úspěch nebyl valný. 
Dle tohoto zákona příslušelo generálním radám departementů udělovati koncesi místním dráhám, 
jestliže státní rada před tím uznala jejich obecnou užitečnost;6) mimo to měly být poskytovány státní 
příspěvky do výše jedné třetiny až jedné polovice oněch příspěvků, jež daly departementy, obce a 
interesenti, avšak pouze do nejvyššího obnosu ročně 6 mil. franků. 
 Již r. 1876 podal železniční výbor plenu říšské rady resoluční návrhy, aby vláda jednak před 
započetím stavby se snažila získati příspěvky interesentů ať zárukou za nízké maximální ceny 
pozemků a potřebného materiálu, nebo za bezplatné jejich odstoupení a dodání, jednak aby 
výhodnými provozovacími smlouvami docílila pokud možno nejmenšího zatížení pro státní správu. 
V odůvodnění7) návrhů podotýká výbor, že s ohledem na různost poměrů v jednotlivých zmíche 
nenavrhuje matematické formule, že však účast interesentů jest nutná, má-li být prokázán zájem na 
zřízení linie. Příležitostí k návrhům bylo jednání o zákonech na zřízení linií Vojnovice-Rýmařov a 
Hervinovy-Vrbno. Debata projevila celkem nejednotnost názorů v otázce vedlejších železnic. Dr. 
Kronnawetter uváděl, že zájem obyvatelstva jako celku na zřízení těchto železnic je nepatrný; stát 
se má snažiti, aby soustředil celou síť ve svých rukou, tak aby zisk výnosných linií kryl deficit linií 
pasivních. 
 
 Bezprostředním podnětem k podání prvé osnovy zákona o místních dráhách byl návrh posl. 
Reschauera 14. října 1879,8) aby vypracován byl zákon o podmínkách, jimiž by se umožnilo zřízení 
podružných (secundárních) železnic krajům, které by tím „byly vyrvány hospodářskému úpadku“. 
V debatě navrhovatel uváděl, že kvetoucí dříve města upadají, poněvadž se jim nedostalo účasti na 
světovém obchodu; zavedením podružné železnice by se tam vyvolal průmysl. Také zemědělství 
musí být dána možnost, aby své výrobky uvedlo na světový trh. Pro účast státní správy je nutno dáti 
přesné podmínky, poněvadž jen tak se umožní stejné nakládání s různými projekty a jejich 
neodvislost od přízně či nepřízně politické. Sax, který tehdy byl poslancem za vídeňskou obchodní 
komoru, ukazoval, že je zmatek v zásadní otázce; vládě možno dáti rozsáhlou plnou moc, půjde-li o 
železnice třetího řádu, je-li hotov program pro stavbu železnic. Usnese-li se nyní zákon, znamená 
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to, že se naváže tam, kde se přestalo: na nedostatek soustavy. Stanovisko vlády k otázce naznačil 
ministr obchodu Korb-Weidenheim v jedné z následujících schůzích železničního výboru. „Nejde 
pouze o to, aby se vyhovělo místním zájmům, nýbrž místní dráhy jsou také vhodným prostředkem, 
aby zásobovaly hlavní železnice, aby tedy učinily výnosnějšími tratě se státní zárukou“; jest nutno 
„aby vývoje schopné linie hned zprvu byly vystavěny dle takové soustavy, jež by s ohledem na 
očekávaný vzestup dopravy na příslušné linii také umožnila jejich rozšíření a rozvoj.“ Ministr 
ukázal právem na povahu vedlejších železnic, o něž tehdy šlo, jako podstatných součástí železniční 
sítě; jeho slova se obracela hlavně proti snahám o zřízení vedlejších železnic o úzkém rozchodu. 
 Osnova zákona byla říšské radě předložena 29. listopadu 1879. Obsahovala úlevy, jež 
vesměs byly již poskytovány; pozorovali jsme jich vývoj v předešlém odstavci. Vládě se dávala 
plná moc, aby osvobodila příslušné podniky nejdéle na 30 let od daně z výdělku, z příjmů a 
kupónových poplatků i jakékoli příští nové daně; veškery smlouvy a vůbec listiny směřující k 
opatření a zajištění kapitálu a jeho zúročení až do zahájení dopravy, a veškery smlouvy o získání 
pozemků, stavby a výstroje dráhy až do konce prvého roku provozovacího mohly být osvobozeny 
od kolků a poplatků; prvé vydání akcií, prioritních obligací, zatímních listů a knihovní vtělení 
obligací rovněž mohlo být osvobozeno od kolků a poplatků. Mimo to směla vláda při předpisech o 
provozování ustoupiti od bezpečnostních požadavků dopravního řádu z r. 1851, zvláště nežádati 
bezplatnou dopravu pošty a příspěvek na policejní i důchodkový dozor i bezplatné zřízení a 
udržování příslušných úředních místností. Finanční účast státu, po případě interesentů a jiných 
veřejných svazků měla býti upravena od případu k případu zvláštními zákony: vládě se dávala plná 
moc pouze pro nepřímou subvenci v udaných směrech. V motivech9) se dokládá, že se upustilo od 
definice, poněvadž není přesného ohraničení pojmu místních drah, „jichž význačné momenty jsou v 
malém rozsahu těchto dopravních cest a v jejich omezení na místní potřebu dopravy a tím 
podmíněné zjednodušení stavby i provozování.“ Přes toto určení, které se blíží pojmu malodráhy, 
dokládají motivy dále, že jednotlivým krajům se tak dostává výhody bezprostředního pojetí do 
železniční sítě a tím se přispívá k povznesení místní výroby. Ustanovení o finanční účasti státu při 
splnění určitých podmínek, jako se stalo v jiných zemích, nebylo do zákona pojato, poněvadž prý 
jsou v tom směru zásadní pochybnosti, poněvadž výrobní a obchodní poměry v jednotlivých zemích 
jsou různy, a poněvadž všeobecný finanční stav státu, zvláště zatížení pokladny stavbou a 
udržováním hlavních železnic toho nedovolují. 
 Ve výboru uplatnil se při jednání o vládním návrhu vliv výše uvedeného francouzského 
zákona. Zpravodajem byl dr. F. L. Rieger. Proti vládní předloze vypracoval vlastní návrh zákona. 
Po francouzském vzoru koncese železnice, jíž se nedostane finanční podpory státní správy, měla být 
udělována místodržitelstvím v dorozumění se zemským výborem, jestliže železnice nepřekračovala 
hranic země a nebyla v pohraničním okresu. Železnice, jíž se dostane finanční podpory státu, měla 
býti koncesována říšským zákonem, železnice, jíž by se dostalo podpory země, zákonem zemským. 
Železnice, vystavěná nebo podporovaná z prostředku zemských, okresních neb obecních, měla po 
uplynutí doby koncesní připadnouti zemím. Tendence návrhu byla zajisté správná; šel za 
decentralisací železnictví. Ale provedení obstojí před hospodářskou kritikou méně než vládní návrh. 
Předpoklady francouzského zákona byly jiné než u nás: pomýšlelo se tam na malodráhy, ne na 
vedlejší železnice, a zkušenosti s citovaným zákonem i se zákonem dalším z r. 1880 byly proto tak 
nepříznivý, že departementy chtěly překročovati mez takto danou a prováděly stavby nad svoje síly 
i skutečnou potřebu; u nás však zřejmě šlo o vedlejší železnice, které byly a jsou tak podstatnou 
součástí sítě, jako na př. Brno-Vlárský průsmyk, koncesovaná dle zákona o místních drahách. Při 
tom ještě byl Rieger nedůsledný potud, že příslušnost neustanovil jednotně dle zásadního hlediska, 
nýbrž dle náhodné okolnosti zemské či státní podpory. Důsledkem by byl býval zmatek a ještě větší 
zatížení zemských rozpočtů, než jakých jsme se dožili na základě zemských železničních akcí z let 
devadesátých. 
 Riegrův návrh ve výboru padnul, a Rieger se vzdal referátu, jejž převzal Kozlowski. Jest 
zajímavo, že z podnětu jeho návrhu došlo k výměně not mezi říšským ministerstvem vojenství a 
ministerstvem obchodu; ministerstvo vojenství vyslovovalo očekávání, že prý ministerstvo obchodu 
nikdy se nepostaví přátelsky k snahám, které by mohly ohroziti jednotnost železnictví v Rakousku. 
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Ve zprávě výboru10) se mezi jiným ukazuje na to, že rozdělení železnic na jednotlivé kraje není 
stejnoměrno, což je tím citelnější, poněvadž ani síť hlavních železnic není soustavně na 
hospodářských a komercielních základech zbudována. V debatě11) o vládním návrhu doznal ministr 
obchodu (17. března 1880), že vláda nepodala soustavného zákona, který by stál na výši vědy a 
teorie. Pojem místní dráhy ve vědě prý je dosud sporný, a tak vláda navrhuje provisorní zákon, 
který by vyhověl nejnaléhavější potřebě. Riegrovi vytýkal, že opouští ve své snaze pole ryze 
hospodářské a přechází do politiky, ačkoli v železnictví všude, i ve Švýcarsku, směřují k 
centralisaci. Rieger odpovídal, že chtěl dojíti pouze toho, aby silám v různých zemích byla 
ponechána volnost pohybu. Jednotliví poslanci kladli důraz, že místní dráhy mají pomoci k 
záchraně zemědělství v soutěži s Ruskem a Amerikou. Posl. Gross pravil, že výbor si dobře byl 
vědom rozdílu mezi místní dráhou, určenou pouze pro místní službu, a sekundární drahou, která se 
věnuje na delší trati přepravě zboží. Zpravodaj výboru Kozlowski prohlašoval centralisaci, jakou 
odporučoval ministr obchodu, za přehnanou, když chce centralisovat i železnice ryze místního 
významu. Proto vzal prý za svůj návrh Riegrův a chtěl, aby do zákona bylo pojato ustanovení o 
nápadu zemi neb aspoň o právu zákupu. Vida však, že není nutno, aby právě v tento zákon 
ustanovení bylo pojato, navrhuje kompromisní resoluci: vláda se vyzývá, aby při revisi zákona o 
koncesování železnic uvážila, nemá-li být úplně neb s výhradami upuštěno od práva nápadu, jestliže 
země z vlastních prostředků železnici vystaví neb subvencuje, po případě nechť vláda podá 
příslušné návrhy k ústavnímu projednání, kdyby se potřeba toho již za platnosti nynějšího zákona 
objevila. 
 Resoluce byla přijata, a také vládní návrh zákona; mimo ustanovení o úlevách výše uvedená 
jest v něm dána možnost povolení k bezplatnému užívání říšských silnic, a vláda se zmocňuje, 
upustiti od ustanovení zákona z 15. července 1877 o maximálních tarifech pro přepravu osob. 
Ustanovení o použití říšských silnic nejlépe ukazuje, že zákonodárce výslovně měl na mysli také 
malodráhy, a že obojí druh železnic smísil v jedno v prvém zákoně o místních drahách. V článku I. 
zákona byly jako předmět jeho označeny: „místní dráhy (sekundární dráhy, vicinální dráhy a pod.)“ 
 Poněvadž nařízení ministerstva obchodu z 25. ledna 1879 č. 19 o zřizování projektů a 
příslušném úředním řízení obsahovalo pro železnice menšího rozsahu a významu ustanovení příliš 
složitá, bylo řízení zjednodušeno a různá ustanovení zmírněna nařízením z 29. května 1880 č. 57 
pro „místní dráhy, při nichž pro menší význam a délku volba tratě a poloha i volba stanic je určena 
místními poměry a povahou terénu, nebo při nichž volba tratě a počtu i polohy stanic je podmíněna 
souhlasem súčastněných.“12) 
 
 6) Ovšem byla pravomoc departementální dosti problematická. Neboť vláda měla nejen vysloviti, že dráha jest obecně prospěšná, nýbrž 
také schváliti vyjednávání departementu s koncesionáři o zřízení dráhy a vysloviti, že státní subvence se povoluje. Před tím měla vláda zkoumati 
předběžný projekt dráhy, úsudky prefektovy o obecné prospěšnosti, předběžné porady generální rady departementu s uchazeči o koncesi, cahier des 
charges, který byl jejich základem, a vyžádati si dobrozdání generální rady „Corps des Ponts et Chaussèes“ o tom všem, i názor ministrů vnitra a 
financí o subvenci. Bylo tedy těžisko koncesování úplně v rukou vlády. (Srov. Weber, Der staatl. Einfluss atd., str. 73.) Mimo to dlužno uvážiti, že 
francouzská samospráva jest velmi nesamostatnou formou účasti občanského živlu ve státní správě, kdežto zemská správa jest samostatnou správou 
svérázných státních útvarů,  tak že analogie, kterou z francouzského zákona odvozoval Rieger (srov. níže) byla vratká. 
 7) VIII. zasedání, čís. př. 467. 
 8) IX. zas., čís. př. 7. 
 9) IX. zas., př. č. 64. 
 10) IX. zas., př. 5. 146.  
 11) 6. a 7. března r. 1880. 
 12) Příslušné zákony a nařízení otištěny v knize Haberer, Das österr. Eisenbahnrecht, Wien. Verl. Leipzig 1885. 
  
 
 
 

Vývoj v letech 1880-1887. 
 

 § 10. V zákoně nebylo ustanovení o přímé podpoře se strany státní správy, a vskutku většina 
vedlejších železnic tohoto období byla koncesována a vystavěna bez státní podpory. V letech 1880-
1887 bylo koncesováno 2.262,8 km., z nichž pro 502,8 km. byla různými zákony zaručena státní 
podpora ve výši celkem 12,510.000 K; provozování bylo z nich zahájeno na 1.690,4 km., a z těch 
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bylo s přímou státní podporou uskutečněno pouze 231 km., při nichž výše podpory činila celkem 
5,616.000 K.13) Poměr tratí, jež po zákonu z r. 1894 byly uskutečněny s přímou podporou veřejnou 
a těch, jež byly uskutečněny pouze s nepřímou subvencí, jest podstatně různý. Abychom osvětlili 
příčiny, uvedeme, jak došlo k vzniku jednotlivých „místních drah“. 
 
 Tu jsou především vedlejší železnice, jež byly vystavěny neb hned v začátcích ze slabých 
rukou převzaty velkými společnostmi hlavních drah; jsou namnoze velmi podstatným doplněním 
jejich sítě. V prvé řadě jest společnost státní dráhy.14) Na základě tří koncesí, které v rukou 
společnosti se soustředily, byla jako místní dráha po částech zřízena trať Brno-Vlárský průsmyk; 
nejdříve převzaty od rak. spol. m. dr. tratě Uh. Hradiště-Kunovice-Uh. Brod, pak Bzenec-Kyjov, 
mající povahu odboček od sev. dráhy, až konečně 1887-1888 doplněna trať od Židenic k Vlár. 
průsmyku. Hlavní linie jest 166,5 km., a pro značný počet významných měst jest jediným přímým 
spojením s hlavním městem země; i s odbočkou do Strážnice měří 188,6 km. Jinou linií jest trať z 
Požehnání Božího do Okříška; připojila se v Pož. Božím na rosickou dráhu, v Okříšku na hlavní 
trať severozápadní dráhy a stala se tak spojovací linií hlavního města se západní Moravou směrem k 
Jihlavě; s odbočkou Studenec-Vel. Meziříčí byla jí síť rozšířena o 73,3 km. Zřízení českomoravské 
transversální dráhy jako řady místních spojení, jak Herbst si přál, jest z největších omylů železniční 
politiky předlitavské a Morava cítí jeho důsledky v nesnesitelných poměrech na dráze z Brna k 
Vlárskému průsmyku. Současník tehdejší, bar. Wüllersdorf, vytýkal úkoly této transversální dráhy 
tak, že má „Moravu přes Čechy spojiti s Bavorskem a západní Evropou po nejkratší cestě, sloužiti 
četným průmyslovým závodům obou těchto rakouských zemí a zprostředkovati transitní dopravu z 
východních zemí evropských způsobem potřebě vyhovujícím“. Místo železnice hlavní však byla 
zřízena vedlejší železnice dle zákona a předpisů o místních drahách stavěná i provozovaná, a 
důsledky v § 5. pro Moravu vylíčené hlavně tím způsobeny. Jiným směrem na západní Moravu 
vystavěla společnost státní dráhy trať Brno-Tišnov v délce 28,3 km. Ostatní vedlejší železnice 
společností zřízené měly v prvé řadě účelem přiváděti dopravu na hlavní linii; byly to z 
významnějších Choceň-Litomyšl 22 km. a Švechat-Mannersdorf 28,7 km., Most n. Litavou-
Deutsch Altenburg-Hainburg 21,6 km., Pečky-Zásmuky 19,9 km. a Zásmuky-V. Bečváry 4 km., 
Poříčany-Sadská 5,6 km. a Sadská-Nymburk 7,8 km., Přelouč-Heřmanův Městec 19,1 km. a Heřm. 
Městec-Váp. Podol 2,3 km., Lovosice-Libochovice 13,6 km. Rada menších15) linií o délce 1 km. až 
9 km., které měly z části povahu malodrah, doplňuje obraz. Linie, na nichž také společnost měla 
zájem a jež pro její účely slibovaly úspěch, se tím vyčerpala. 
 R. 1880 obec Kroměříž obdržela koncesi pro stavbu dráhy Hulín-Kroměříž, v následujících 
letech pro stavbu drah Kroměříž-Zborovice a Kroměříž-Holešov-Bystřice p. H. Dráhy provozovala 
krátký čas severní dráha, r. 1883 byly převzaty do vlastního provozování. Při prodloužení 
privilegia16) severní dráha se zavázala, že koupí ony dráhy a vystaví pokračování na jedné straně 
Bílsko-Těšín-Frenštát-Val. Meziříčí-Bystřice p. H., na druhé straně Kojetín-Kroměříž. Zároveň 
vystavěla rakouská společnost místních drah (Oesterreichische Lokalbahngesellschaft) linii Hranice 
-Vsetín, kterou rovněž r. 1887 na základě citované úmluvy a se závazkem vystavěti pokračování 
Krásno-Rožnov severní dráha převzala. Ve vlastnictví severní dráhy bylo r. 1887 soustředěno 87,6 
km. vedlejších železnic, z nichž trať Kroměříž-Hulín-Bystřice jest již zařazena mezi hlavní tratě, o 
ostatních pak je zřejmo, že jsou vedlejšími železnicemi, namnoze na přechodu  k hlavním  dráhám. 
 Také jižní dráha doplnila svou síť třemi vedlejšími železnicemi, s ohledem na hlavní trať 
vystavěnými, totiž Spielfeld-Radkersburg 30,9 km., pro niž obdržela subvenci 100.000 K à fonds 
perdu od Štýrska, Mödling-Hinterbrühl 4,4 km. a Liesing-Kaltenleutgeben 6,6 km.; tyto dvě ovšem 
mají povahu malodrah, a starala se jižní dráha o jejich výnosnost také stavbou vlastních hotelů a 
pod. Pražsko-duchcovská zřídila vedlejší železnice Zlonice-Hospozín 8 km.17) a Hroby-Moldava 
15,9 km., jež nyní jest provozována jako součást hlavní linie Praha-Moldava a jež před r. 1880 
marně jako hlavní dráha byla koncesována. Haličská dráha Karla Ludvíka vystavěla na základě 
zákona o místních dráhách linii Jaroslav-Sokal 146,2 km. a Dembica-Rozwadów 99,4 km., i 
Sabów-Nadbrzezie 7,9 km., o jichž povaze jako vedlejších železnic mluví již jejich délka. 
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Buštěhradská postavila linii Krupá-Holešovice 12-3 km., Česká severní dráha tratě Česká 
Kamenice-Šenov Kamenický 44 km. a Röhrsdorf-Cvikov 4,7 km. 
 Pokud jde o vedlejší železnice ostatní, budiž v prvé řadě uvedena společnost českých 
obchodních drah, poněvadž po krátkém samostatném trvání přešly její tratě do vlastnictví hlavní 
dráhy a tak právě vylíčené skupině se přibližují. Stavební firma Muzika a Schnabel získala r. 1880 
koncese pro řadu linií severovýchodně od Prahy, z nichž za pomoci interesentů, kteří hlavně 
odstoupili bezplatně pozemky, opřena finančně o Länderbanku a spoléhajíc se na dopravní smlouvy 
předem uzavřené, vybudovala linie Velelib-Jičín 40,8 km., Kopidlno-Libáň, Sadová-Smiřice, 
Králové Hradec-Ostroměř, Křinec-Králové Městec, Nezvěstice-Mirošov a Nusle-Modřany; tato 
linie přešla na rakouskou společnost místních železnic, kdežto ostatní převzala akciová společnost 
českých obchodních drah. Výsledky drah nebyly však valny, severozápadní dráha zahájila ostrou 
tarifní konkurenci, a tak po smrti Muzikově r. 1882 přešly veškery papíry již do vlastnictví 
společnosti státní dráhy, jež nejvíce pro svoji dopravní politiku sítě obchodních drah potřebovala a 
také část tratí společnosti připojila spojkou Velelib-Nymburk k svojí trati Poříčany-Sadská-
Nymburk, kterou výše jsme již uvedli. K uvedeným liniím přibyly ještě Smidary-Vys. Veselí, 
Mirošov-Rokycany, Libáň-Bakov, Detenice-Dobrovice. Trať Brandýs-Čelákovice n. L.-Mochov 
byla prodána společnosti státní dráhy. Celkem tvoří tratě společnosti 183,8 km. stavební délky. Jak 
řečeno, veškery papíry převzala společnost státní dráhy, jež zaručila zúročení obligací; z obnosu, 
který nad toto zúročení přebýval, měla obdržeti společnost st. dr. 75 % k splacení záloh, 25 % jako 
podíl na zisku; ještě koncem r. 1907 však činila pohledávka vůči obchodním dráhám z důvodu 
nezaplacených úroků 1,189.347 K18); dividenda z akcií nebyla vyplácena vůbec nikdy. S ohledem 
na tento stav věcí zajisté možno soubor tratí českých obchodních drah přičleniti k oněm vedlejším 
železnicím, jichž vznik byl umožněn nebo jichž existence byla v prvé době hned udržena přilehlými 
hlavními drahami, jichž síť doplňovaly. 
 Další skupinou, jejíž soubor v těchto letech z největší části byl vzat v provozování a téměř 
celý koncesován, byla rakouská společnost místních železnic (Oesterreich. 
Lokaleisenbahngesellschaft). Vznik její byl vyvolán stavební firmou Schön a Wessely v Praze, jež 
se spojila s inž. Schwindem a Böhmem; význačno jest ustanovení prvých i opravených stanov, že 
firmě Schön a Wessely pro případ, že provedení té neb oné tratě bude zadáno firmě jiné, přísluší 
jako náhrada 5 % z nákladu na příslušnou stavbu. Finančně byla společnost zprvu opřena o českou 
banku pro úvěr pozemkový, po její úpadku převzala prioritní půjčku společnosti za kurs 91 % 
berlínská firma Born und Busse, jež rok po té nastoupila také na místo odstoupivší firmy Schön a 
Wessely; také jiné finanční operace prováděly společnosti zahraniční banky, na př. Berliner 
Handelsgesellschaft. Výpočty její byly opřeny o soustavu dopravních smluv, dle nichž interesenti se 
zavazovali, že všecku svou dopravu k přípojným stanicím budou posílati po tratích společnosti, 
platiti umluvené ceny a zajistí minimální příjmy, aby společnost dosáhla 5 % zúročení, ve 
stanovách vytčeného. Je příznačno, že společnost pracovala k docílení výsledků nejen stavbou a 
provozováním svých tratí, nýbrž také provozováním různých průmyslových podniků, koupí i 
prodejem již vystavěných železnic a pod. Sledujeme-li jednotlivé její podniky, vidíme nejprve 
skupinu různo rozložených tratí, jež mají z největší části povahu malodrah a jsou vždy opřeny o 
hromadnou dopravu z určitých průmyslových podniků, k nimž pomocí vleček jsou připjaty. Typem 
byla trať Loket-Nové Sedlo o stavební délce 5,2 km.: k ní bylo zřízeno 8 vleček v celkové délce 5,9 
km. V Prachovicích měla společnost najaty lomy knížete Kinského, k nimž vedla lanovou dráhu z 
konečného bodu trati Čáslav-Závratec (s odbočkou na Vrdy-Bučice 20,8 km.). Trať Smidary-
Vysoké Veselí 7,8 km. byla vystavěna, aby spojila podniky knížete Paara se severozápadní dráhou a 
přešla i s linií Brandýs n, L.-Mochov do vlastnictví českých obchodních drah výměnou za linii 
Nusle-Modřany. V uhelném kraji severních Čech byly zřízeny mimo jmenovanou již Loket-Nové 
Sedlo ještě Chodová-Nýdek 13,7 km. s vlečkou k Bedřichově šachtě, Königshán-Žacléř 5,7 km. s 
vlečkou k šachtám v Lamperticích; linii Kaštice-Krásný Dvůr 4,1 km. koupila společnost od dráhy 
plzeňsko-březenské a prodloužila ji o trať Krásný Dvůr-Radonice s odbočkou do Pětipsů 11,9 km. 
Konečně náležejí do této skupiny dráha Česká Lípa-Mimoň 18,3 km. s odbočkou k cukrovaru v 
Zákupech, jež později byla prodána společnosti ústecko-teplické dráhy a stala se, jsouc až do té 
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doby hospodářsky malodráhou, součástí vedlejší železnice Liberec-Řetenice, a moravská linie 
Olomouc-Hodolany-Čelechovice 35,8 km., jež z jednotného rázu zde uvedených tratí svou délkou a 
úmyslem, prodloužením do Prostějova státi se vedlejší železnicí, poněkud se vymyká; teprve stavba 
moravské západní dráhy však uskutečnila, co původně zde bylo zamýšleno. Dráhy z této skupiny 
mají ráz malodrah, s význačným jejich hospodářským rysem urychliti a zlevniti přepravu pro již 
stávající průmyslové podniky, jež by i jinak šla k příslušným hlavním tratím; když na př. se myslilo, 
že trať Smidary-Vys. Veselí r. 1881 nebude hotova, hlavní interesenti dopravili uhlí a řepu po 
nápravě, jak čteme v Kohnově ročence. Měly jednotný provoz, s nevelkými osobními náklady, s 
příznačnou šetrností při investicích. Počáteční zařizovací kapitál průměrný jejích tratí, pokud šlo o 
malodráhy zmíněného právě rázu, činil 78.600 K19) 
 

 Podobného rázu jako místní dráhy této společnosti byla řada tratí, jež v této době vznikly a 
byly v soukromých rukou a namnoze v soukromém provozování. Tak náleží sem úzkokolejná dráha 
Studénka-Štramberk, jež je vlastnictvím bratří Guttmannů a dopravuje hlavně vápno a kámen ze 
štramberských lomů; čistý výnos r. 1906 činil 4,89 proc. zřizovacího kapitálu; dlužno sem zařaditi 
trať Vöcklabruck-Kammer, 8,5 km. stav. délky, jež zprostředkuje dopravu mezi aterským jezerem a 
dráhou cís. Alžběty a vykázala r. 1906 čistý výnos 9,2 proc. zařizovacího kapitálu; je nutno zařaditi 
do této skupiny trať Suchdol-Nový Jičín 8,3 km. s rentabilitou 7,6 %; Počeradec-Vrskmany 17,1 
km., k iniciativě majitelů hutí Löwa a Steina zřízenou, s rentabilitou 3,9 %, jejíž akcie po 400 K 
nom. jsou převážnou většinou v rukou rakouského úvěrního ústavu a figurují v bilanci koncem 
1903 kus za 267 K; ráz této skupiny má Dolina-Vygoda 8,3 km. v Haliči, zřízená k připojení velké 
pily ve Vygodě k bývalé dráze Albrechtově, s rentabilitou 1,09 %; sem náleží místní dráha 
kolomyjská: majiteli petrolejových zřídel, jichž územím je Sloboda rungurska, byla dána koncese, 
aby je připojil do Kolomyje na dráze Lvov-Černovice-Jassy, dráha za tím účelem zřízená (z části 
jako silniční) Kolomyja-Sloboda rungurska 25 km. s odbočkou Nadwornianske przedmiesciec-
Szcepanowa-Kniaždwór 7 km. však vykazovala stále menší a menší zisk, až končila po řadu let 
ztrátou, a r. 1906 činil čistý výnos pouze 0,55 % zařizovacího kapitálu, poněvadž petrolejová zřídla, 
pro něž byla zřízena a na nichž její rentabilita byla závislá, upadala ve výrobě a mimo to bylo nutno 
překonávati konkurenci potahů; malodráhou byla trať Sedlec-Kutná Hora s hlavní tratí 
severozápadní dráhy, jež teprve r. 1905 se stala součástí vedlejší železnice Sedlec-Kutná Hora-Zruč; 
v Solnohradě byla od nádraží k bavorské hranici vedena tramvaj městem a dále směrem ke 
Královskému jezeru až na bavorskou hranici v délce 12,6 km.; konečně je tu trať Zvoleňoves-
Smečna 10,4 km., jež byla koncesována jednotlivci, jejíž veškery akcie však přešly do rukou 
společnosti státní dráhy: tato krátká trať vykázala zúročení zařizovacího kapitálu čistým výnosem 
ve výši 17,7 % v důsledku velké dopravy nákladů, a jest nejvýnosnější „místní dráhou“ v našich 
zemích. 
 
 Již vnějšími příznaky, zpravidla u malodrah se vyskytujícími, totiž použitím silnice pro 
spodní stavbu, a také ovšem svojí hospodářskou povahou jeví se jako malodráhy tratě společnosti 
parních tramvají dříve Krauss a spol, jež na základě zákona z r. 1880 postavila linie Vídeň-
Hietzing-Perchtoldsdorf 10,2 km., Perchtoldsdorf-Mödling 3,2 km., Hietzing-Horní Sv. Vít 2,4 km., 
Vídeň-Stammersdorf 10,6 km., Floridsdorf-Velký Enzersdorf 14,9 km., jejichž rentabilita činila 3,8 
%, čehož důvodem je zajisté nepřiměřeně velký zřizovací kapitál 183.061 K na stav. km.; k této 
trati se druží linie Vídeň-Vídeňská Nová Ves 12,8 km., jež náleží akciové společnosti vídeňských 
místních drah a jejíž rentabilita jest nepatrná, 2,4 %. 
 
 Vlastní provozování tratí rakouské společnosti místních drah nemohlo býti závadou 
přilehlým železnicím, poněvadž šlo zřejmě o malodráhy. Jakmile však byla společnosti 
koncesována vedlejší železnice Sv. Hypolit-Tulln 46,1 km., jež měla převzíti část přepravy nákladů 
jdoucích drahou cís. Alžběty, bylo podmínkou koncesní, že tuto vedlejší železnici bude provozovati 
státní správa. Okolnost právě zmíněná ovšem předem zaručovala rentabilitu linie, a nebylo jí třeba 
státní podpory; v koncesi bylo společnosti uloženo, aby provedla, bude-li státní správa na tom státi, 
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tratě Judenau-St.-Andrä Wördern, Traismauer-Mautern, Mautern-Kremže, Kremže-Langenlois-
Roh-Sigmundsherberg, z Tullnu nebo St.-Andrä Wördern druhou kolej na náspu dráhy Františka 
Josefa do Vídně, a spojení z Klosterneuburku k vhodnému bodu trati Sv. Hypolit-Tulln. Část této 
sítě vskutku později byla provedena - pro náš účel zajisté dosti vyniká zásadní hospodářský rozdíl 
účelu výše uvedených tratí společnosti a této nové sítě. Z ostatních vedlejších železnic tohoto 
období buďtež uvedeny dvě trati bez veřejné podpory vystavěné: jednak Wittmannsdorf-Ebenfurth 
15,2 km., jež spojuje dolnorakouské státní dráhy s uherskou tratí Ráb-Ostřihom-Ebenfurth: 
vykazovala dříve lepší výsledky, r. 1906 činil čistý výnos pouze 2,15 % zařizovacího kapitálu; 
jednak Wels-Aschach 20 km. s vlečkou k Dunaji 7 km., jež později teprve také opačným směrem z 
Welsu byla prodloužena. 
 
 Bez účasti státní správy se akce neobešla již v tomto období. Omezila se však pouze na to, 
že státní správa přejímala kmenové nebo prioritní akcie za obnosy zvláštními zákony říšskou radou 
povolené; podmínkou bylo zpravidla, že buď země neb interesenti, nebo přilehlá hlavní železnice 
rovněž přispějí ať již převzetím akcií, neb jinakými příspěvky. Bylo výše uvedeno, že v období 
1880-1887 bylo provozování zahájeno na 231 km. stavební délky, jež měly statní subvenci; z nich 
bylo 195 km. v Haliči a Bukovině. Byly to předně bukovinské místní dráhy, z nichž byla v tomto 
období vystavěna trať Hliboka-Berhometh s odbočkou Karapziu-Czudin 71 km., na něž z povolené 
celkem podpory převzetím kmenových akcií připadlo 1,106.000 K a jež se spojily v rukou 
společnosti, která byla před nimi již vystavěla trať Černovice-Novosielica, pro niž převzal stát za 
700.000 K kmenových akcií. Bukovinské místní dráhy mají velkou, stále stoupající přepravu dřeva, 
a jejich výsledky po několika hubenějších letech stále stoupají; r. 1906 činila dividenda priorit i 
kmenových akcií 5 % a superdividenda 1 %. Trať Černovice-Novosielica, jež byla pokračováním 
dráhy Lvov-Černovice-Jassy a měla význam mezinárodní, otvírajíc novou cestu z východu, byla již 
postátněna. Aby umožnila zřízení dráhy Lvov-Belzec, převzala státní správa kmenových akcií za 
1,800.000 K: také tato dráha se vyplácí, r. 1906 dividenda činila z kmenových i prioritních akcií 5 
%. Mimo tyto tratě byly uskutečněny linie Fehring-Fürstenfeld 21 km. ve Štyrsku, kde převzala 
státní správa za 850.000 K kmenových akcií, jež se v poslední době do jisté výše zúrokují, 
poněvadž dráha obstarává dopravu státní tabákové továrny ve Fürstenfeldu a některých jiných 
průmyslových závodů; v Horních Rakousích převzala státní správa za 600.000 K kmenových akcií 
linie Kremsmünster-Micheldorf 20,9 km., která byla vystavěna jako část tratě Linec-Steyerling: je 
dnes postátněna a součástí hlavní dráhy; v Čechách přispěl stát ke zřízení dráhy Aš-Rossbach 15 
km. převzetím kmenových akcií za 600.000 K, jež také v poslední době vykazují dividendu. 
Soustava podpory převzetím akcií byla zachována ve všech koncesích v této době udělených, také v 
těch, na jichž základě teprve později příslušné linie byly provedeny; teprve v příštím období se 
objevují záruky za zúročení jisté části kapitálu. 
 
 13) Délka koncesovaných železnic jest uvedena v ministerské publikaci Bahnen niederer Ordnung;   výši zaručených obnosů lze nalézti v 
příslušných zákonech v říšském zákonníku. V publikaci B. n. O. je také uvedeno, kdy na jednotlivých tratích byla doprava zahájena. Obnos 1,8 mil. K 
pro trať Lvov-Rawaruska je uveden v B. n. O. při dráze Lvov-Belzec, kam linie byla prodloužena. Pro bukovinské místní dráhy z obnosu 22 mil. K, 
povoleného pro 139 km. započten poměrný obnos pro tratě do r. 1887. uskutečněné, Hliboka-Berhomet a Karapcziu-Czudin v délce 71 km. 
 14) Dohodou z 12. listopadu 1882 společnost státní dráhy se zavázala mimo jiné, že bude spolupůsobiti při zbudování česko-moravské 
transversální dráhy doplněním chybějících částí pro spojení Požehnání Boží-Okříško a Vlárský Průsmyk-Židenice, i že zřídí (§ 14) za přiměřené 
účasti místních činitelů tyto místní dráhy: 1. Bohušovice-Terezín-Železná; 2. Minkovice-Zvoleňoves; 3. Sadská-Nymburk; 4. Dašice-Hrochův Týnec; 
5. Dašice-Holice s připojením na trať Choceň-Týniště; 6. z hlavní tratě k Mor. Třebové; 7. Rudoltice-Landškroun; 8. Brno-Tišnov; 9. z vhodného 
bodu hlavní tratě do Pušdorfu; 10. Grammat Neusiedl-Wiener Herberg. Mimo to slíbena společnosti podpora pro dosažení koncese Švechat-
Mannersdorf, jestliže společnost provede spojení Fischamend-Hainburg. 
 15) Jsou to: Bošice-Kouřím 2,9 km., Bošice-Svojšice l,9 km, Kralupy-Velvary 9,8 km, Čelákovice-Brandýs n./L. 8 km, Čelákovice-Mochov 
3,9 km., Minkovice-Zvoleňoves 7,8 km., Nymburk-Velelib 2,8 km., Červenka-Litovel 2,5 km , Rudoltice-Landškroun 3,7 km., Jenšovice-Lužec 3,2 
km. V r. 1888 přibyly Stožec-Pušdorf (Enzersdorf-Poysdorf), a doplnění Uh. Brod-Vlárský Průsmyk. 
 16) Úmluvou z 10. ledna 1885 a 17. srpna 1885 severní dráha se jednak zavázala k dalšímu doplnění t. ř. dráhy moravských měst (§§ 9. a 
19.); mimo to k spojení své hlavní tratě před Krakovem se státní tratí Skawina-Podgórcze (§ 15.); zavázala se, že za spoluužívání zařízení v 
připojených stanicích a služeb úředníků hlavní dráhy se strany místních drah, které jsou či budou zřízeny, nebude počítati náhrady nebo příspěvků (§ 
18.) a ze zřídí místní dráhy: 1. Střezenice-Čistějov, 2. Hodonín-tabáková továrna; 3. Rohatec-Strážnice, 4. Suchdol-Budišov, 5. Suchdol-Fulnek, 6. 
Studénka-Bílovec, 7. Opava-Benešov, 8. z vhodného bodu hlavní tratě do Nového Jičína, 9. Goleszów-Ustroń; 10. Bílsko-Wadowice (§ 16.) a že před 
koncem každého roku státní správě označí, které z těchto drah příštího roku zřídí (§ 17.). 
 17) Na základě úmluvy se státní správou z 1. listopadu 1882. 
 18) Srov. motivy k vládní předloze o postátnění trati společnosti státní dráhy atd , XVIII. zas., čís. pf. 1163, str. 45. 
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 19) Čáslav-Závratec 62.400 K, Pečky-Zásmuky 72.400 K, Chodová-Nýdek 124.000 K, Brandýs n. K.-Mochov 66.000 K, Smidary-Vys. 
Veselí 62.480 K, Königshán-Žacléř 83.800 K, Kaštice-Krásný Dvůr 77.400 K. 
 
 
 
 

Zákon ze 17. června 1887 č. ř z. 81. 
 
 § 11. Platnost zákona z 25. května 1880 byla omezena do konce r. 1882; byla však třikrát 
prodloužena a teprve r. 1887 došlo k zákonu novému. Zatím 22. listop. 1883 také správ. soud. dvůr 
učinil rozhodnutí č. 2386 (Budw. 1919), jež jasně ukazuje, jak nesprávně se pohlíželo na hosp. 
význam železnic, jichž vznik zákon měl umožňovati. Zamítaje stížnost buštěhrad. dráhy do udělení 
koncese rakouské společnosti místních železnic pro trať Loket-Kysibl, správní soudní dvůr praví, že 
v zákoně není definice, nýbrž pouze výklad slovy „sekundární dráhy, vicinální dráhy“, a „dle 
významu těchto slov dlužno jen souditi, že místní dráhou jest železnice, sloužící pouze místní 
dopravě, t. j. dopravě oblasti bezprostředně k dráze přilehlé, a při níž tedy doprava transitní, zájmy 
této oblasti opomíjející, vyloučena jest“. Správní soudní dvůr tedy chtěl železnice zákonem dotčené 
omeziti na malodráhy; tento názor byl ovšem nesprávný, a neměl také vlivu na další vývoj, jak 
ukážeme níže. 
 Před r. 1887 již byly podány dvojí vládní návrhy o místních drahách a oposiční návrh o 
tomto předmětu; jsou význačný z hospodářských hledisek, o něž nám jde. R. 1884 dne 14. března 
vláda předložila osnovu zákona o místních drahách, která vůči zákonu platnému vykazuje 
zajímavější změny v tom směru, že v I. čl. za slovo „místní dráhy“ (sekundární dráhy, vicinální 
dráhy a pod.) řadí slovo „parní tramvaj“; o silnicích, jež nenáležejí eráru bylo pojato ustanovení, že 
o jejich propůjčení pro trať nesmějí rozhodovati jiné ohledy než silniční policie, a kdyby se o jejich 
propůjčení nedohodl zemský výbor se zemským politickým úřadem, že rozhodne ministerstvo 
vnitra. Ve směru finanční účasti státu bylo v osnově pouze řečeno, že i nadále bude se rozhodovati 
zákonem o podpoře projektů, jichž zajištění přes dobrou vůli interesentů se soukromou cestou 
nemůže zdařiti. Správě státní se dávala plná moc, aby za paušální poplatek převzala provozování 
vedlejších železnic; naproti tomu se jí dávalo právo, aby peáží užila za přiměřenou náhradu tratí 
místních drah pro přilehlé tratě hlavní. Maximální doba pro osvobození od kolků a poplatků měla 
býti jen 20 let, kolek z osobních lístků měl býti změněn v 3 % percentuální poplatek z jízdného; 
nová omezení byla ustanovena pro vydávání prioritních obligací, jež do zahájení provozu mělo být 
vyloučeno vůbec, po zahájení dovoleno jen tehdy, až jejich zúročení a umoření bude kryto trvalými 
čistými výnosy dráhy. Jest zřejmo, že jednak výslovně  měla být odstraněna veškera pochybnost v 
tom, zda také malodráhy podléhají tomuto zákonu a mají být účastny jeho výhod; jednak ustanovení 
o možností peáže mluví o tom, že zákonodárce vidí možnost vzniku  tratí,  jež jsou a budou  
podstatnou součástí sítě. 
 V motivech20) čteme, že nebyly navrženy zvláštní normy pro silniční tramvaje, poněvadž 
není v tom směru domácích zkušeností; že nebyla pojata definice místní dráhy, poněvadž není 
shody o pojmu „místních drah a vedlejších železnic, jež jeví s ohledem na hlavní dráhy pouze 
graduelný rozdíl ve stavbě, výstroji, provozovací soustavě a dopravě, jíž mají zmoci“. O finanční 
účasti čteme, že od odstranění následků krise z r, 1873 není nouze o opatření kapitálu pro místní 
dráhy, jež slibují výnosnost, tak že může být ponecháno soukromé spekulaci za součinnosti 
interesentů. Pokud jde o důležité projekty, jež neslibují dostatečné rentability, jest státní správa 
povolána přímo přispěti tím spíše, poněvadž většinou nepatrná finanční oběť jest vyvážena 
národohospodářskými úspěchy, jichž možno dojíti a většinou také přímými finančními výhodami, 
na př. otevřením nových daňových zdrojů, posílením dopravy přilehlých tratí státních neb státem 
garantovaných, zajištěním železničních staveb, jež by jinak stát musil provésti a pod. 
 Při debatě o tomto návrhu se také politicky na vládě vymstila okolnost, jejíž nesprávnost 
jsme ukázali i na hospodářských skutečnostech, že totiž nebylo v zákoně onoho zásadního rozlišení, 
které povahou věci jest dáno. Z oposice, již tvořila levice proti ministerstvu hraběte Taaffa, vyšel 
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návrh posl. Neuwirtha, aby byla zkoumána koncese daná rakouské společnosti místních drah pro 
trať Tulln-Sv. Hypolit a tratě vedlejší; debata vrcholila v návrhu posl. Herbsta: „Železnicím jež v 
podstatě jsou určeny, aby sloužily transitní dopravě anebo jsou souběžny s kolejemi stávající hlavní 
dráhy, mohou být úlevy vytčené v čl. VIII. zákona z 25. května 1880 zajištěny pouze zvláštními 
zákony“. V návrhu se původně jednalo také o železnicích, jež spojují dvě stávající hlavní železnice; 
od toho Herbst však upustil. V debatě se vytýkalo, že při Tulln -Sv. Hypolit vlastně jde o třetí kolej 
dráhy cis. Alžběty a jedna odbočka že výslovně je uvedena jako druhá kolej dráhy Františka Josefa. 
Chápe prý oposice, proč se nepojalo do zákona omezení o spojovacích drahách, které je v zákoně 
uherském, proč se nepojala definice; jde o to, aby pod pláštíkem zákona o místních drahách se 
obohatila Länderbanka, jež má obdržeti také koncesi pro řadu dalších projektů a jež má koncesi pro 
trať Stryj-Podwoloczyska v délce 200 km.; dovolává se rozhodnutí správního soudu o koncesi 
Loket-Kysibl. Oposice tak vykládala zákon ve prospěch stanoviska, jež vidí v zákoně ustanovení o 
malodráhách; měla k tomu právo z jeho nepřesného znění a nedostatku kriterií; zastírala si však 
zúmyslně, že ve skutečnosti, pro niž zákon byl sdělán, šlo a musilo jíti přec v prvé řadě o doplnění 
sítě, a mimo to se ovšem velmi klamala o finančních možnostech vedlejších železnic. 
 Ještě v jiném směru se právem ukazovalo na nesrovnalosti v zákoně: že uniformuje 
ustanovení také pro silniční dráhy. Posl. Löblich, k němuž se připojil náměstek vídeňského 
purkmistra Steudel, si stěžoval, že linie vídeňské tramvaje uvnitř města byly subsumovány zákonu a 
obec vzhledem k dřívějším úmluvám jako vlastník silničního pozemku poškozena. 
 Zástupci vlády ovšem vůči politickému, teoreticky však nesprávnému návrhu oposice, 
ukázali, že z dosud koncesovaných místních drah 54 proc. spojuje dvě již existující tratě; vždyť šlo 
o doplnění sítě, která dnes ještě nemá té hustoty, aby nepotřebovala vedlejších železnic! Právem 
podotkli (za vládu mluvil dr. Wittek, tehdy sekční rada v ministerstvu železnic), že nelze určiti, kdy 
je transitní doprava podstatná: společnost státní dráhy má pouze 14 proc. transita při svojí přepravě 
nákladů! A pokud jde o souběžné tratě, ukázalo se prostě na § 9. lit b) koncesního zákona z r. 1854, 
kde ustanovení, jež navrhovatelé resoluce žádali, jest obsaženo. Resoluce padla, zákon o místních 
dráhách byl prodloužen. Měřily se ovšem síly politické, ale s hospodářského hlediska byla resoluce 
neudržitelná, poněvadž nechtěla změnu chybné formulace ve správnější, nýbrž chtěla chybné 
formulace využíti zastíráním jejího prvotného, třeba jen s výhradami vyjádřeného účelu doplnění 
sítě. Zvláštní povahy ovšem bylo opatření, dle něhož měla společnost místních železnic položiti 
druhou kolej dráhy Františka Josefa; zde nešlo o vedlejší železnici, nýbrž o jiné účely: k 
uskutečnění tohoto bodu koncese z 12. května 1884 však také nedošlo. 
 Otázka malodrah a s ní související otázky, zvláště užití silnic, žádaly řešení. Vláda se o ně 
pokusila tím, že podala 18. června 1886 dvě osnovy jednu o místních dráhách, druhou o silničních 
dráhách. Kriteriem pro rozlišení byla okolnost, že pohon těchto silničních drah se děje zvířecí silou 
a že slouží místní dopravě, to jest takové, jejíž předmětem není ani tak spojení prostorově 
oddělených středisk, jako doprava ve větších obvodech obecních a jejich blízkém okolí; tyto 
tramvaje měly býti koncesovanou živností; má-li silniční dráha sloužiti tohoto druhu dopravě, nechť 
rozhodne ministerstvo obchodu, koncesování mělo příslušeti místodržitelství, nebude-li překročen 
obvod obecní, jinak ministerstvu vnitra. Všecky ostatní železnice, tedy také tramvaje silniční, 
podléhají zákonu o místních dráhách, jehož návrh současně vláda podala. Proti návrhu dřívějšímu 
byly učiněny podstatné změny potud, že osvobození od daní a poplatků mohlo býti dáno na 30 let, 
že osvobození od kolků a poplatků se mělo vztahovati jen na smlouvy, při nichž místní dráha jest 
bezprostředně súčastněna, a že se měly poskytovat větší úlevy pro převzetí provozu státem a 
vydávání priorit. O užití silnic se měnil dřívější návrh potud, že místodržitelství může nalézti o 
vyvlastnění silnice, jestliže nedojde k dobrovolné dohodě se silničními úřady a jestliže stát uzná 
dráhu za všeobecně užitečnou. 
 V motivech návrhu21) se hlavně vykládá, proč silniční tramvaje jsou pojaty v jeden zákon s 
ostatními vedlejšími železnicemi. Pro zmatek v projevech jest výklad karakteristický. Jako nelze 
prý nalézti rozlišení místních drah od hlavních železnic, tak nelze nalézti ho také pro místní dráhy a 
parní tramvaje, jež vzhledem na svoje postavení v železniční síti se mohou jeviti jako pouhá odrůda 
místních drah. Mnohé parní tramvaje jsou doplněním a někdy i konkurenčním podnikem hlavních 
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drah a mohou pro vývoj sítě míti potud význam, že zřízení parní tramvaje, prostředku méně 
dokonalého, by mohlo zmařiti uskutečnění dokonaleji vypravené místní dráhy. Ohledy správní, jako 
dozor na stavbu a jednotnost železnictví vůbec také prý vedou k tomu, aby se jednalo s tramvajemi 
jen jako s místní dráhou nejnižšího řádu, zvláště obstarává-li také dopravu nákladů. Tyto názory 
jsou ovšem pouze důsledkem zásad o místních dráhách; jestliže se nepoznalo, že většina t. ř. 
místních drah jsou vedlejší železnice, jež musí plniti zcela jiné úkoly než malodráha, na níž záleží 
výhradně nebo z největší části jen místním činitelům - pak ovšem se nemohlo najíti měřítko pro 
odlišení malodráhy, které nalézti lze jak ukázal příklad pruský z r. 1892. Ovšem nemusí parní 
tramvaj být totožná s malodráhou: ale jest tomu tak v největší většině případů, poněvadž vedlejší 
železnici s možnostmi vývoje, které jsme poznali v prvém oddílu, užití silnice zpravidla nestačí. A z 
nedostatku hospodářských kriterií vláda si pomohla zcela libovolným vnějším znakem „zvířecího 
pohonu“, ačkoli tento znak byl roku 1886 již bezvýhradným průvodčím malodráh, nikoli však 
jediným. 
 Předlohy vládní se ani tentokráte nestaly zákonem; možnost vyvlastnění neerárních silnic 
vzbudila mocný odpor mimo parlament, který se přenesl také do železničního výboru, návrh na 
odlišení tramvají dle způsobu pohonu byl podroben kritice, a výsledek byl, že železniční výbor 
předložil sněmovně návrh zákona, který celkem obsahoval totéž jako zákon dosavadní s nevelkými 
jen změnami. Jako důvody tohoto postupu uvedl zpravodaj Biliński, že k vyřízení obou návrhů by 
bylo potřebí splnění tří podmínek: definice místní dráhy, jež není nemožná, ale velmi obtížná; 
úpravy práva na používání neerárních silnic; zásadní úpravy celého finančního zabezpečení 
místních drah. Ve státech s dobrými financemi jest otázka upravena, tak v Prusku a v Bavořích i u 
nás nejsou však poměry tak jednoduché, aby bylo možno rozhodnouti se hned pro přenesení 
belgického způsobu anuit na naše poměry. O účasti veřejných svazků byla přijata resoluce výboru: 
„Vláda se vyzývá, aby vzala ve zralou úvahu otázku zásadní úpravy financování místních drah, 
trvajíc na účasti státu, zemí, obcí a ostatních interesentů a berouc eventuelně ohled na princip 
anuitní, i budiž podán příslušný návrh zákona.“ Jak se oproti dřívějšímu stavu uplatňoval názor této 
resoluce v období nyní následujícím, vyšetříme podrobněji níže. 
 Oproti zákonu z r. 1880 jsou potud odchylky, že se vláda zmocňuje, aby povolila zmíněnou 
již přeměnu kolkového poplatku z osobních lístků v percentuálný tříprocentní poplatek z jízdného, 
aby místním dráhám do státních tratí ústícím zdarma dovolila společné užívání nádraží a zdarma za 
ně vykonávala službu staniční; naproti tomu se dává státní správě právo na peáži místní dráhy za 
přiměřené odškodnění, a ustanovují se také již svrchu uvedená omezení o vydávání prioritních 
obligací. O finanční účasti jest v zákoně pouze všeobecné ustanovení, že při podávání příslušných 
zákonů dlužno šetřiti zásady, že poskytnutí státní podpory musí předcházeti, poměrům jednotlivého 
případu odpovídající účast země, obcí a ostatních interesentů, jež se může uskutečniti bezplatným 
odstoupením pozemků nebo převzetím nákladu na jejich získání, bezplatným dodáním stavebního 
materiálu, účastí na opatření kapitálu, zajištěním záruky za výnos neb zúročení atd. 
 
 20) IX. zasedání, čís. př. 881. 
 21) X. zasedání čís. tř. 249. 
 
 
 
 

Vývoj v letech  1887-1894. 
 

 § 12. Na základě zákona z r. 1887 bylo koncesováno 1497 km. místních drah; dopravě 
odevzdáno bylo v období 1888 - 1894 místních drah jako takové koncesovaných celkem 1511 km. 
stavební délky. Mimo to zřídil stát přímo vlastním nákladem 121,5 km. vedlejších železnic. Obraz o 
finančním podkladu zřízení koncesovaných tratí jest však již značně jiný než v období předešlém; z 
oněch 1511 km. bylo hlavními železnicemi zřízeno 246 km.; z ostatních, bez jakékoli veřejné 
podpory, bylo zřízeno pouze 220 km., kdežto 774 km. mělo podporu státní nejrůznějších forem a 
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zpravidla zároveň podporu jiných veřejných činitelů, 270 km. podporu zemskou, v mnohých 
případech také ještě za účasti jiných činitelů. 
 Pokud jde o hlavní železnice jako zakladatele vedlejších, vystupuje v tomto období hlavně 
severní dráha, částečně plníc závazky převzaté v ujednání výše citovaném. Jednak prodloužila 
dráhu Kojetín-Bílsko do Polska zřízením tratě Bílsko-Kalvaria 58,7 km.; jednak zřídila krátké 
odbočky od hlavní tratě a to v Dolních Rakousích ze Střezenic do Čistějova 11,3 km., v Hodoníně k 
erární továrně tabákové 1,4 km. a odtamtud do Holiče 0,8 km.; z Rohatce do Strážnice 4,7 km., ze 
Suchdolu do Budišova 38,8 km., ze Suchdolu do Fulneku 9,4 km., ze Studénky do Bílovce 7,4 km.; 
z Opavy vedla odbočku do Benešova 29,6 km. a z trati Kojetín-Bílsko, jež z části předem se jevila 
jako zárodek hlavní železnice, odbočky Krásno-Rožnov 13 km., Hodslavice-Nový Jičín 10 km. a 
Goleszów-Ustroń 5,4 km. Do r. 1892 byly tyto linie vesměs odevzdány provozování. Společnost 
státní dráhy doplnila vlárskou dráhu dokončením Uh. Brod-Vlárský Průsmyk 46,5 km., vystavěla 
odbočku v Dolních Rakousích Stožec-Pušdorf (Enzersdorf-Poysdorf) 9,3 km., k níž se byla 
zavázala v citovaném ujednání a zřízením těchto tratí r. 1888 ustává její součinnost při zřizování 
místních drah; omezovala se nadále hlavně na to, že různým vedlejším železnicím svými požadavky 
stěžovala připojení ve svých stanicích. 
 Dráhy, jež byly zřízeny bez veřejné podpory, jsou z největší části malodráhy, jak z povahy 
věci jde. Jsou tu místní dráhy Solné komory: Išl-Strobl 12,7 km., Strobl-Sv. Vavřinec 12,7 km., Sv. 
Vavřinec-Solnohrad 28,1 km., Išl-Měsíčné jezero 3,6 km. a dráha na Schafberg 5,8 km.; tratě jsou 
vesměs úzkokolejné a hlavně slouží osobní přepravě; r. 1906 bylo na km. provozovací délky 
přepraveno 118.265 osobních km. a vedle toho jen 22.955 t. km.; akcie této společnosti jsou z 
největší části v portefeuillu mnichovské akc. společnosti místních drah a vykazují prioritní akcie 
dividendu kolísavou, kmenové dosud žádnou. Další malodráhy zřídila dříve již uvedená 
Solnohradská železniční tramvajová společnost (Salzburger Eisenbahn- und Tramway-Gesellschaft) 
a to kratší trať od Karlova mostu k stanici Parsch 1,7 km. a spojovací kolej 0,1 km., a mimo to 
tramvaj Solnohrad-Lamprechtshausen 25,3 km., k jejíž zřízení město Solnohrad přispělo obnosem 
12.000 K; také ona zprostředkuje z větší části osobní přepravu, vykazujíc 99.702 osobních km. vůči 
31.505 t. km. a značná část jejich akcií jest vlastnictvím berlínské Vereinigte Eisenbahnbau- und 
Betriebsgesellschaft, i náleží ke skupině Landauových malodrah. Stejnou hospodářskou povahu má 
tramvaj Inšpruk-Hall 12,1 km., jíž bylo přepraveno osobních km. 612.208 oproti 1544 t. km. na 
provozní km.; rentabilita byla 6,5 %. Elektrická dráha z Gmundenu-nádraží do Gmundenu-města 
2,5 km. sprostředkuje pouze osobní přepravu a čistý výnos činil 9,6 % zařazovacího kapitálu. 
Společnost brněnské místní dráhy (Brünner Local-Eisenbahn Gesellschaft) postavila v tomto období 
prvou ze svých tratí Přívoz-M. Ostrava 6 km. Z železnic bez podpory vzniklých povahu malodráhy 
má ještě krátká trať z Hustopeče-nádraží do Hustopeče-města 6,8 km.; pro spojení Gardského jezera 
s jižní dráhou byla zřízena úzkokolejná dráha Mori-Arco-Riva 24,5 km., pomýšlí se však na 
přestavbu, na normální rozchod a prodloužení, čímž by nabyla povahu vedlejší železnice; osobních 
km. přepravila 155.936 vůči 20.600 t. km. na provozní km., rentabilita byla 7,45 %; konečně 
společnost vídeňských místních drah vystavěla malodráhu Baden-Helenental 3,2 km. 
 Z vedlejších železnic zřízených bez podpory buďtež uvedeny předně dvě tratě rakouské 
společnosti místních drah, o níž jsme výše již se zmínili: Hadersdorf-Sigmundsherberg 43,4 km. a 
Herzogenburg-Kremže 19,8 km. V průmyslovém kraji na nejzazším severu Čech byla zřízena 
železnice Liberec-Jablonec-Tanvald 32,3 km.; má 14 vleček, r. 1906 byla její rentabilita 3,89 %. 
 Z nejrůznějších podpor, jež státní správa v tomto období pro železnice nižšího řádu 
vystřídala, nejméně citelnou pro státní finance byly hypotekarní zápůjčky, při nichž státní správa se 
vzdávala úroků z úroků; takové zápůjčky se dostalo rakouské společnosti místních drah pro trať 
Hanušovice-Ziegenhals 55,9 km. obnosem 1,200.000 K a pro trať Čes. Budějovice-Želnava 71,5 
km. obnosem 2,400.000 K; k zřízení této dráhy přispěla také země obnosem 100.000 K à fonds 
perdu a interesenti převzetím kmenových akcií za 400.000 K. Příslušné zákony jsou z r. 1883, resp. 
r. 1884. Pohledem na mapu lze přesvědčiti se, že jde výslovně o železnice vedlejší. Pro trať 
Častolovice-Rychnov-Solnice 15,2 km. povolila státní správa příspěvek 150.000 K, království 
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české à fonds perdu 200.000 K a mimo to příspěvek 50.000 K; pokud nedojde k prodloužení, jeví  
se hospodářsky jako malodráha pro připojení Rychnova zřízená. 
 Z ostatních tratí zaujímá výjimečné postavení Eisenerz-Vordernberg 19,4 km., jejíž finanční 
zajištění jest opatřeno zákonem z 5. července 1888 č. 110. Státní správa zaručila podniku čistý 
výnos, který by činil roční čtyřprocentní zúročení a umoření prioritní půjčky v nejvyšším obnosu 6 
mil. korun v 75 letech umořitelné a čtyřprocentní přednostní dividendu a umoření kapitálu 
prioritních akcií obnosem 2 mil. korun, s dodatkem, že roční obnos nesmí činiti v prvých 75 letech 
více než 333.374 K, v dalších 179.882 K. Podmínkou bylo, že země se súčastní příspěvkem ve 
dvaceti anuitách ročně po 40.000 K a že interesenti převezmou za 1,200.000 K kmenových akcií. 
Umořování půjčky se bude díti dle plánu vládou schváleného a obnosy vyplacené se pokládají za 
zálohu čtyřprocentní zúročitelnou. Trať jest pokračování odbočky Hieflau-Eisenerz od státní dráhy 
Sv. Valentin-Trbíž a sprostředkuje pokračování spojení do Lubna. 
 Tato úprava neměla prozatím dalších podobných v zápětí, a nastává do r. 1892 doba, kdy 
státní správa se účastní opět pouze převzetím kmenových po př. prioritních akcií. Z drah, 
provedených z části na základě koncesí z minulého období, buďtež uvedeny: z pokračování 
bukovinských vedlejších železnic trať Hatna-Kimpolung 67,5 km., na niž připadá kvóta 1,070.000 
K a 600.000 K z kmenových akcií státem per 2,200.000 K a zemí per 1,240.000 K převzatých pro 
čtyři tratě společnosti, jichž povahu jako železnic vedlejších jsme již uvedli; pro Linec-Urfahr-
Schlägl (Mühlkreisbahn) 57,7 km. stát převzal za 1,800.000 K kmenových akcií s podmínkou, že 
země převezme 100.000 K a interesenti 620.000 K kmenových akcií, země 300.000 K interesenti 
1,780.000 K prioritních akcií. R. 1900 převzala státní správa provozování této dráhy na vlastní účet 
s tím, že bere na sebe 31/2 % zúročení priorit (2,640.000 K) a přejímá bezplatně do vlastnictví 
kmenové akcie. Jako doplnění sítě místních drah kolem Welsu byla zřízena trať Wels-Unterohr 24,9 
km., od níž stát převzal kmenových akcií za 300.000 K; při zřízení dráhy ze Štýru do Hallu a 
Agonitz 47,6 km. převzal stát za 780.000 K kmenových akcií, jež ovšem z největší části nevykázaly 
dividendu - dráha je úzkokolejná a pocítí obtíže tohoto zařízení zvláště při připojení na dráhu 
pyrnskou v Klaus; rovněž úzkokolejná je místní dráha Unzmarkt-Mauterndorf 76,2 km., jejíž 
společnosti státní správa převzala za 800.000 K kmenových akcií dosud bez dividendy jsoucích. 
Prioritní akcie převzala státní správa od dráhy Fürstenfeld-Hartberg s odbočkou do Neudau 38,7 
km. za 1,500.000, i nesly dividendu kolísavé výše; jest částí linie, která je na přechodu k hlavní 
dráze, totiž Vídeň-Aspang-Hartberg-Št. Hradec. Úpravy, jež později byla vzorem pro zákonodárství 
jednotlivých království a zemí, bylo užito v tomto období již při dráze Lublaň-Kočevje s odbočkou 
na Nowa Město (Rudolfovo) 131,3 km., kde stát převzal kmenových akcií za 5 mil. K, kdežto země 
převzala záruku za zúročení prioritního kapitálu 14 milionů K a interesenti kmenových akcií za 
1,200.000 K. Tu se nám poprvé objevuje příklad úpravy, která vyznačuje následující období; země 
vlastně zřizuje železnici se státní subvencí a to vedlejší železnici, jako zárodek hlavního spojení s 
Dalmácií se vyvíjející, a tento první případ se zdařil pro zemi: výnos železnice stačil na zúročení, 
tak že země neměla dosud vůbec žádného zatížení, kdežto státní správa ovšem ročně ztrácí úroky z 
5 mil. K kmenových akcií, jež dosud nevynesly dividendy. Vývoj v tomto směru v jiných případech 
příštího období bude pro země podstatně horší. Budiž dodáno, že v tomto období r. 1880 byla 
odevzdána dopravě poslední část kremžské dráhy, o níž výše jsme se zmínili, totiž linie Micheldorf-
Klaus-Steyerling 6,4 km. 
 Roku 1892 nastává nový způsob státní podpory vedlejších železnic, totiž záruka na zúročení 
a umoření prioritních obligací. Touto zárukou zajištěny, byly odevzdány v tomto období dopravě 
tratě odbočující od státní dráhy Františka Josefa Strakonice-Vimperk 32,5 km. se zárukou i pro 
Vimperk-Volary za 5,280.000 K (země převzala kmenových akcií za 710.800 K, interesenti za 
300.000 K) a Vodňany-Prachatice 27,5 km. se zárukou i pro Prachatice-Volary 3,474.006 (země 
kmenových akcií za 498.000 K, interesenti za 402 000 K), jež obě jsou doplněním jihočeské sítě k 
dráze Františka Josefa připiaté. Jako odbočka od severozápadní dráhy vystavěna traf Německý 
Brod-Humpolec 25,2 km. se zárukou za 1,700.000 K (země 200.000 K, interesenti prioritních akcií 
za 200.000 K). Do této skupiny náleží také dráha Švarcenava-Telč, jejíž prvá část Švarcenava-
Bejdov 7,1 km. byla odevzdána již v tomto období dopravě; podrobnosti uvedeme v příštím období. 
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Na jihu zaručeny pro tratě Lublaň-Kamnik 23 km., jež měla připojiti státní prachárny v Kamniku, 
prioritní obligace za 1,600.000 K, pro Podklošter-Šmohor (Arnoldstein-Hermagor) 30,4 km., jež 
tvoří odbočku státní tratě Bělák-Trbíž, za 2,900 000 K a Tržič-Červinjan (Monfalcone-Cervignano) 
16,5 km, odbočující od jižní dráhy a zprostředkující významné spojení k státním drahám 
benátským, za 3,600000 K, kdežto země Gorice i Gradiška převzaly kmenových  akcií za  100.000 
K, interesenti za 340.000 K. 
 Poměr jednotlivých druhů přímé státní podpory jeví se tedy v tomto období takto: pro 127,4 
km byla poskytnuta hypotekární úročitelná zápůjčka 3,600.000 K; pro 15,2 km byl dán příspěvek 
150.000 K, pro uskutečnění 443,9 km. bylo převzato za 11,250.000 K kmenových akcií a pro 
zřízení 174,5 km. byla dána záruka za zúročení a umoření kapitálu 24,554 000 K. K tomu dlužno 
připočísti 121,5 km. železnic státem zřízených, jež vesměs jeví se jako odbočky pokračování 
železnic státních: jsou to Lípová Dolní-Bernatice 26 km., jejíž pokračování ústí v pruskou trať Nisa-
Kamenice, s příspěvky interesentů 395.840 K, Jaslo-Rzeszów 70 km. bez příspěvku interesentů a 
Schrambach-Kernhof 25,5 km. jako pokračování t. ř. dolnorakouských státních drah, jejichž historii 
jsme vylíčili. Všimneme-li si tratí, jež stát přímo nebo podporou umožnil, vyžaduje však zároveň 
účast země, vidíme, že šlo ve třech případech o tratě hlavně místního významu, totiž při místních 
dráhách welských, při odbočce Něm. Brod-Humpolec a Lublaň-Kamnik, při této však že opět státní 
správa měla zvláštní zájem. Přes to pozorujeme velmi značnou účast zemí při zřízení, jež 
znázorňuje tabulka III.; linie, jež jsou odbočkami nebo pokračováním sítě železnic státních nebo 
státem na vlastní účet provozovaných, jsou v ní uvedeny tučným tiskem. Tratě Strakonice-Vimperk 
a Volary-Prachatice budou zařazeny až v § 15., poněvadž finanční účast státu i zemí se týká zároveň 
také jejich pokračování. 
 

Tabulka III. 
Název dráhy 

Stavební 
délka 

Účast státu Účast zemí Účast interesentů 
Čistý výnos 

provozu roku 1908 

České Budějovice-Želnava 71,5 půjčka f. p. 100.000 k. a. 400.000 1,75 

Eisenerz-Vordernberg 19,4 zár. 12,000.009 f. p. 660.000 k. a. 1,400.000 **) 

Hatna-Kimpolung 67,5 k. a. 1,070.000 k. a. 600.000 *) 5,47 

k. a. 100.000 k. a. 620.000 
Linec-Urfahr-Schlägl 57,5 k. a. 1,800.000 

pr. a. 300.000 pr. a. 1,780.000 
**) 

Wels-Unterohr 24,9 k. a. 300.000 k. a. 200.000 *) **) 

Štýr-Hall-Agonitz 47,6 k. a. 780.000 k. a. 212.000 - 1,51 

k. a. 120.000 
Murská dráha 76,2 k. a. 800.000 

pr. a. 2,800.000 
k. a. 960.000 3,73 

Fürstenfeld-Hartberg 38,7 pr. a. 1,500.000 k. a. 500.000 k. a. 376.000 2,79 

Lublaň-Kočevje 131,3 k. a. 5.000.000 zár. 14,000.000 k. a. 1,200.000 2,77 

k. a. 100.000 
Něm. Brod-Humpolec 25,2 zár. 1,700.000 k. a. 200.000 

pr. a. 200.000 
- 

zár. 1,600.000 
Lublaň-Kamnik 23,0 

k. a. 400.000 
k. a. 100.000 - **) 

Podklošter-Šmohor 30,4 zár. 2,900.000 k. a. 200.000 k. a. 300.000 3,56 

Tržič-Červinjan 19,3 zár. 3.680.000 k. a. 100.000 k. a. 340.000 2,22 

  35.404.000 21,400.800   

*) Není specialisováno v Bahnen niederer Ordnung. 

**) U drah státních neb na účet státu provozovaných není specialisovaná v min. statistice výnosnost, a fonds perdu. 

Zkratky:  k. a. = kmenové akcie, pr. a. = prior. akcie, f. p. = subv. à fonds perdu 

 
 Zřízení některých železnic vedlejších se súčastnily přímou podporou pouze království a 
země, bez přímé účasti státní správy. Je tu předně moravská západní dráha Prostějov-Třebovice s 
odbočkami do Kostelce a Velkých Opatovic 97,7 km., jíž se dostalo podpory od země Moravy 
360.000 K; byla koncesována frankfurtské firmě Erlanger a syn a její 4 % priority převzala 
frankfurtská Eisenbahn-Renten-Bank, již firma Erlanger založila společně s Länderbankou a firmou 
Gebr. Sulzbach ve Frankfurtu. Akcie r. 1900 nevykázaly dividendy, po té nevelkou ve výši 3 K 
(znějí na 400 K nom.), kdežto prioritní obligace jsou řádně a pravidelně úrokovány a umořovány. 
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Tatáž frankfurtská banka má značnou část prioritních akcií dráhy Velké Březno-Ouštěk s odbočkou 
do Verneřovic 24,4 km., která odbočovala od severozápadní dráhy; země přispěla 100.000 K à 
fonds perdu, súčastněná města převzala záruku za minimum nákladů, jichž se dráze dostane. Tuto 
záruku s 30 % srážkou převzala zemská správa česká; zřízením vedlejší železnice Liberec-Řetenice, 
která jde přes Ouštěk, dráha březenská velmi utrpěla, prioritní akcie vykazují nevelkou dividendu, 
kmenové žádnou a společnost se musí opětovně dovolávati zemské záruky, nedosahujíc ani 
garantovaného minima nákladů. Království české také přispělo k odbočce od státní dráhy Frant. 
Josefa Votice-Sedlčany 16,6 km příspěvkem à fonds perdu 172 000 K, kdežto okres převzal záruku 
za zúročení a umoření hypotekární zápůjčky u zemské banky ve výši 1,096.000 K. Štýrsko převzalo 
za 200.000 K kmenových akcií dráhy Gleisdorf-Weiz 14,4 km, která odbočuje od linie Št. Hradec-
Fehring uherské západní dráhy; od r. 1902 vyplácí na kmenové akcie stoupající dividendy. Rovněž 
společnosti dráhy Radkersdorf-Luttenberg 25,4 km., jež jest odbočkou jižní dráhy, převzalo Štýrsko 
za 340.000 K kmenových akcií, jež dosud však jsou bez dividendy. Význam vedlejší železnice z 
nich má hlavně mor. západní dráha Prostějov-Třebovice. 
 Ke konci období, o něž nám jde, vznikly čtyři železnice ve Štyrsku jako zemské dráhy 
štýrské. Jsou to linie Celje-Velenje 39,3 km., která má povahu vedlejší železnice a tři úzkokolejné 
tratě nevelkého významu, z nichž Preding-Stainz 11,5 km. odbočuje od št.-hradecko-kovljanské 
dráhy. Také trať Kapfenberg-Seebach-Au nabude významu vedlejší železnice prodloužením a 
připojením k dolnorakousko-štyrské alpské dráze, a tu se ovšem pocítí stejně jako tam úzký rozchod 
jako nevýhoda. Železniční fond štýrský ovšem zajistil také svrchu zmíněnou murskou dráhu, jež 
byla stejně pramenem ztrát pro něj jako dráha Celje-Velenje; tato byla již předem projektována jako 
část spojení Zeltweg-Cejle a dlužno ji označiti jako doplnění sítě významu velmi značného. O 
důsledcích této účasti země pojednáme v kapitole třetí. 
 
 
 
 

Zákon z 31. prosince 1894, č. ř. z. 2 ex 1895. 
 

 § 13. Oposice z r. 1884 jevila značné obavy, aby koncesováním místních drah nebyla 
obohacována spekulace soukromého kapitálu. V desetiletí se ukázalo, že zřizování vedlejších 
železnic zpravidla není z nejvýnosnějších obchodů a příklady z Německa potvrdily tuto zkušenost; 
tendence obrací se v ten rozum, aby se dostávalo místním drahám největších úlev, a státní správa 
projevuje nutnost i zásadní ochotu k dalekosáhlé finanční účasti vlastní, a ještě větší ochotu přiměti 
k finančnímu zajištění příslušných projektů jednotlivá království a země. 
 Dříve než došla platnost dosavadního zákona, vyzvala poslanecká sněmovna 9. března r. 
1893 zvláštní resolucí vládu, aby předložila zákon rozšiřující a rozmnožující úlevy pro stavbu 
místních drah, aby si zjednala příslušné úvěry pro zajištění místních drah a uvážila o soustavném 
doplnění sítě jejich; podobné požadavky jsou vysloveny před tím ve zprávě železničního výboru z 
12. února 1893.22) Prozatím byla platnost dosavadního zákona prodloužena do konce r. 1894; v 
odůvodnění příslušného zákona23) čteme, že je třeba racionelní organisace stavby i provozování, při 
nichž prý se velmi osvědčily dráhy úzkokolejné, a že nutno docíliti zároveň finanční podpory 
jednotlivých království a zemí. 
 Připravujíc návrh nového zákona, vláda uspořádala anketu zemských výborů, různých 
korporací a železničních správ. Dobrozdání se z největší části obracela k dosažení větších úlev v 
tom či onom směru, zvláště se žádalo (tak zemský výbor český a štýrský), aby úlevy nastupovaly ex 
lege, ne dle dobrého zdání vlády, aby se místním dráhám dostávalo náhrady za vzrůst dopravy 
jejich přičiněním na hlavní dráze přivoděný a pod. Zásadního rázu byl projev vídeňského spolku 
pro podporu místních a silničních drah (Verein für die Förderung des Lokal- u. 
Straßenbahnwesens); dle něho dosavadní místní dráhy jsou vlastně vedlejšími železnicemi, jichž 
zřízení jen zřídka jest vyvoláno místní potřebou; ukládá prý se jim plnění jiných úkolů a kladou se 
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proto na ně příliš značné požadavky, jež znemožňují jejich rentabilitu; soukromý kapitál se proto 
straní účasti při jejich zřizování. Odpírá se jim svolení k hospodárné jednoduché úpravě stavby a 
provozování a nepovolují se jim pohyblivé tarify. V tom směru spolek žádal nápravu, zvláště kladl 
důraz, aby byly železnice nejnižšího řádu od místních drah odděleny s úlevami co největšími. 
Zemské výbory z Čech, Moravy, Štýrska a Dolních i Horních Rakous konaly ještě zvláštní poradu; 
štýrský zemský výbor tu žádal, aby všecky podpory, jež nejsou přímým zatížením státního 
rozpočtu, byly ponechány správnímu rozhodování a ve stavbě i tarifnictví aby se uplatnily 
nejjednodušší soustavy. 
 
 Ve schůzi poslanecké sněmovny 31. května 1894 vyložil ministr Wurmbrand, jenž byl 
vůdcem hnutí a jenž zvláště hnal země do železničních akcí velkého slohu, jak pohlíží na klasifikaci 
železnic a jejich hospodářskou povahu. Vedle „velkých“ hlavních drah rozeznává tři skupiny. 
Předně tak řečené hlavní železnice druhého řádu, jež mají být doplňujícími železnicemi existující 
sítě hlavních drah, jimž dlužno přiznati vojenský zájem a k jejichž výstavbě stát plným právem 
větším obnosem přispívá. Ve druhé skupině jsou „vlastní místní dráhy“, jež jako žíly existujících 
železnic otvírají  novou dopravní oblast a ji přivádějí k hlavním dráhám. Takové železnice možno 
mysliti si jako slepé dráhy, a nemají se hned, jak často se děje, zamýšleti jako spojovací dráhy s 
mnoha jinými, tak že by se z nich opět mohly vyvinouti tepny dopravy; tak by v mnohých 
případech jimi vznikly jen souběžné a konkurenční železnice, jež by ubíraly náklady dosavadním 
hlavním dráhám. Mohou být stavěny o normálním neb úzkém rozchodu, a pánové vědí, že ministr 
je přítelem úzkého rozchodu. Jako třetí skupina se konečně jeví soustava drah třetího řádu; mají 
tvořiti nejkrajnější výběžky železniční sítě, až k bezprostřednímu stanovišti výroby, k továrně. Jest 
záhadou, v čem viděl ministr rozdíl mezi svými místními drahami, jež jsou hlavními železnicemi 
druhého, řádu a mezi „vlastními drahami místními“, jestliže tyto mají otvírati nové dopravní oblasti 
a zásadně se lišiti od drah třetího řádu, zároveň však býti pokud možno slepými dráhami. 
Pozorujme vslepé odbočky severní dráhy mezi Brnem a Vídní: Hrušovany-Židlochovice, 
Vranovice-Pohořelice, Hustopeče nádraží-Hustopeče město, Břeclav-Lednice, Střezenice-Čistějov: 
která z nich otvírá novou dopravní oblast ? Nejsou spíše zřízeny, aby usnadnily dopravu, která již 
existovala, nebo dopravu jež by s něco větším ovšem nákladem, také bez nich hlavní železnici 
připadla ? Všimněme si však tratí, jež otvírají, aspoň do jisté míry, nové dopravní oblasti ! Má 
Tišnov-Německý Brod vyšší než pouze místní zájem ? Má jej spojení Skalice-Boskovice-V. 
Opatovice-Chornice ? Možno mluviti o něm při spojení Prostějov-Třebovice ? Lze popírati jej při 
úzkokolejné murské dráze Unzmarkt-Mauterndorf, která jest na mateřské půdě Wurmbrandovy 
železniční politiky ? Zajisté že mají tento zájem, zajisté že ho nelze popírati. Spadají proto právě 
uvedené tři dráhy do prvé skupiny Wurmbrandovy, ony odbočky do třetí. Kde jest pak 
Wurmbrandova skupina druhá ? Není jí, jest národohospodářskou nemožností; za její fantom však 
království české platí ročně několik milionů, určených na plnění zemského závazku z titulu zemské 
záruky. Také nešťastně vedené tratě mají na svědomí tyto názory. Neboť je zcela správno a nutno, 
pomýšlí-li se při vedlejší železnici na možnost dalšího spojení, a nebylo prozíravo,  jestliže o 
konkurenci mluvil ministr, který chtěl přivésti k uskutečnění postátnění velkých soukromých 
železnic. Okolnost, že na hlavních tratích se tarify propočítávají, kdežto na vedlejších nikoli, jest již 
ve značné míře ochranou hlavních železnic proti konkurenci vedlejších, jako vůbec tarifní politika 
hlavních drah v tom směru jest zbraní zpravidla vražednou. Dotkli jsme se ztroskotání pokusu 
francouzského o konkurenci vedlejších železnic velkým společnostem hlavních drah z prvé doby 
platnosti zákona o místních drahách, řekli jsme, jak těžce pocítily české obchodní dráhy tarifní 
konkurenci dráhy severozápadní. Také ze Štýrska lze ukázati na podobný příklad; když se 
nevyplácela dráha Celje-Velenje, bylo zřízeno pokračování Velenje-Dolní Trabek a Zeltweg-
Wolfsberg, aby se získala transitní doprava, jižní dráha však vyhlásila pro relaci Dolní Traberk-
Maribor zvláště nízké speciální tarify a úmysl konkurence v tomto směru byl zmařen. 
 Návrh zákona byl poslanecké sněmovně předložen 27. října 1894. V motivech24) se opět 
klade důraz na činnost zemských sněmů; ve finanční součinnost království a zemí vláda prý chce 
přenésti těžiště celé akce. Neboť lze prý očekávati, že jejich zastupitelstva a orgány osvědčí 
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důkladnou znalost poměrů, správně ocení význam jednotlivých projektů pro zájmy zemské a lépe 
vstoupí v přímý styk s bezprostředním okruhem interesentů. Je prý mimo to třeba největší 
individualisace, proto nutno také odlišiti místní dráhy od hlavních železnic, a rozšířiti plnou moc 
vlády pro správní rozhodování. 
 Zpráva železničního výboru25) správně upozornila, že „zákon se neomezuje na ony místní 
dráhy, jichž užší pojem je ostrým protikladem pojmu hlavních železnic prvého řádu, tedy na typy 
drah, jež vesměs možno nazvati dráhami vicinálními, nýbrž že spíše obsahuje všecky druhy 
železnic, jež nejsou hlavními železnicemi prvého řádu, a proto nejsou určeny, aby technicky, 
správně a vojensky odpovídaly zrovna nejvyšším požadavkům, pročež také všecky železnice 
tomuto návrhu subsumované v titulu po vzoru českého zákona ze 17. prosince 1892 jako železnice 
nižšího řádu označeny byly“. Zpráva vyslovuje právem očekávání, že stavba železnic v nejbližší 
době vesměs bude se díti na základě zákona, o který právě šlo. Návrh, aby udělování koncesí pro 
malodráhy bylo zůstaveno zemským vládám, výbor zamítnul, poněvadž by s ohledem na nutnost, 
aby ministerstvo obchodu nejdříve o povaze železnice jako malodráhy rozhodlo, a s ohledem na 
eventuelní kompetenci druhé instance udílení koncesí utrpělo průtah; klade se však důraz na to, že 
vláda při udílení takových koncesí má postarati se o největší zjednodušení. 
 Hlavním pokrokem a hlavním rozdílem nového zákona vůči dosavadním jest zásadní 
rozlišení místních železnic od malodrah. Za malodráhy (terciemi železnice) zákon prohlašuje „ony 
pro veřejnou dopravu určené místní dráhy, jež pro všeobecnou železniční dopravu mají menší 
význam“ (odbočné dráhy o normálném neb úzkém rozchodu, silniční dráhy s parním neb 
elektrickým pohonem, jinými mechanickými motory neb živočišnou silou, lanové dráhy atd.). 
Zvláště jsou malodráhy zpravidla takové železnice, jež zprostředkují místní dopravu v obci nebo 
mezi sousedními obcemi, jakož i všecky dráhy bez parního pohonu. Možno-li železnici pokládati za 
malodráhu rozhodne ministerstvo obchodu, jež také uděluje koncesi, a to pro autonomní svazky na 
90, pro koncesionáře na 60 let. Vliv státní správy se má omeziti na schválení všeobecného zařízení 
a trassy, zachování předpisů bezpečnostní policie a ochranu sousedů před poškozením. Tarify může 
si ustanoviti podnik dle svého uznání, ovšem zachovávaje rovnost pro všecky účastníky dopravy a 
jen překročí-li výnos 6 % zúročení a umoření zařizovacího kapitálu, smí státní správa žádati snížení 
sazeb. K povinnostem vůči vojenské správě lze míti malodráhu pouze na tolik, kolik dle zařízení je 
možno, jinak není podnik povinen než zdarma dopravovati dozorčí orgány a jejich zavazadla. 
Osvobození od daní platí pro malodráhy zpravidla pouze na 15 let, jen výjimkou na 25 let; 
procentuálný poplatek z jízdních lístků místo kolku se snižuje na 1 procento. Vůči autonomním 
korporacím vláda může vzdáti se státního práva zákupu a nápadu. 
 Mimo uvedené právě okolnosti platí pro malodráhy totéž jako pro místní dráhy. Úlevy v 
dosavadních zákonech pojaté nalezneme také v novém zákoně. Rozdíl je v ustanoveních přijatých 
hlavně ten, že osvobození od daně z příjmů, daně výdělkové a kupónového kolku má platiti nadále 
pouze na 25 let, naproti tomu však úlevy vůči ustanovením dopravního řádu z r. 1851 a různá 
osvobození od kolků a poplatků mají nastupovati ze zákona, nikoli dle dobrého zdání vlády; toto 
ustanovení je důsledkem změny, která teprve v železničním výboru vůči vládní předloze byla 
učiněna. Vedle menších změn jsou v zákoně hlavně tato ustanovení zásadního významu: obligace 
království a zemí, okresů, obcí a jiných autonomních korporací, vydané za účelem opatření kapitálu 
nebo příspěvku pro místní dráhy a příslušná vtělení jsou osvobozeny od poplatků, úroky z nich od 
daně z příjmů a kolku kupónového; obligace, vydané pro opatření kapitálu novým a investicí 
existujícím místním drahám ústavy se zemskou zárukou neb jinými, děje-li se tak se státním 
schválením a za státního dozoru, mohou být osvobozeny od poplatků, jsou-li dle předpisů zákona 
fundovány, a za dalších předpokladů mohou být prohlášeny zákonem vhodnými pro uložení 
sirotčích peněz; státní správa může převzíti provoz místní dráhy na vlastní účet za pevné pachtovné, 
jestliže lze pokládati výnos ke krytí jeho potřebný za zajištěn; místním dráhám vláda může odpustiti 
kvótu na náklady ústřední služby a staniční služby v přípojných stanicích, převzíti provoz za 
paušalovaný poplatek a čekati s jeho splacením, má-li se tak umožniti krytí kapitálových břemen za 
půjčky i prioritní akcie a lze-li očekávati, že tím nenastane trvalé zatížení státního pokladu; 
provedení nutných staveb v přípojné stanici, dodání stavebního a provozného materiálu a dodání 
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obozu může státní správa obstarati za náhradu režijních výloh, výjimečně i zdarma, lze-li očekávati, 
že zřízení místní dráhy způsobí větší výnos příslušných státních nebo státem na vlastní účet 
provozovaných železnic a tak oběti učiněné bude kompensovati; přepravu stavebního a provozného 
materiálu i obozu pro místní dráhy může státní správa železniční konati za tytéž snížené sazby jako 
vlastní režijní zásilky; konečně se může vláda à fonds perdu nebo za vydání titrů, a to ve formě 
roční subvence nebo kapitálu súčastniti na opatření kapitálu pro takové nové místní dráhy, jichž 
zřízením se jednotlivým odvětvím státní správy dostane číselně zjistitelných výhod, a to do 
nejvyššího obnosu těmito výhodami daného. 
 
 22) XI. zas. č. př. 608. 
 23) XI. zas. č. př. 792. 
 24) XI. zas., č. př. 982.  
 25) XI. zas., čís. př. 1032. 
 
 
 
 

Zemské zákony o podporování železnic nižšího řádu. 
 

 § 14. Štýrsko je východiskem různých zemských železničních akcí ve formách, jež v letech 
devadesátých nabyly. Názor o úkolu zemí při zřizování vedlejších železnic přenesl se do ostatních 
zemí a to jak přímo, tak také oklikou přes ministerstvo obchodu. Hrabě Wurmbrand byl od r. 1886 
zemským hejtmanem ve Štyrsku; r. 1893 vstoupil jako ministr obchodu do koaličního kabinetu 
Windischgrätzova, a odtamtud uplatňoval rozšíření zemské finanční politiky po vzoru štýrském. 
Dne 25. prosince 1893 na př. vyšel z ministerstva obchodu dopis zemským výborům, kde ministr 
upozorňuje, že nejširší účast zemí na opatření kapitálu pro místní dráhy, významné v prvé řadě pro 
země, a účelnou organisaci místního železnictví v jednotlivých zemích pokládá za nezbytnou 
podmínku pro finanční pomoc státu k zřízení sítě místních železnic v zemi. Bližší osvětlení tohoto 
dopisu máme v řeči hr. Czedika ve schůzi dolnorakouského zemského sněmu 19. února 1894. V 
rozmluvě s ministrem obchodu prý obdržel takový výklad citovaného oběžníku: Poněvadž řada 
zemí již o zákonech o železnicích nižšího řádu se usnesla, dostane se podpory v prvé řadě pouze 
oněm zemím, které tuto záležitost již uspořádaly a se vyslovily, jak hodlají přispívati. Vůči ostatním 
zemím se počká, až učiní totéž.26) Agitace v tomto směru nebyla tedy pouze v motivech vládní 
předlohy; dala se také přímo, jak svědčí oběžník, z něhož jsme citovali, i jeho výklad. Většina 
království a zemí ovšem ochotně souhlasila. 
 Jednotlivé zemské sněmy dříve již činně zasahovaly na toto pole. Tak moravský zemský 
sněm r. 1867 na zemský náklad připravil projekty „moravských zemských železnic“ Brno-Jihlava, 
Brno-Olomouc-Šternberk, Brno-uherská hranice směrem k Trenčínu. Haličský zemský sněm r. 
1872 se usnesl, že zřídí několik vicinálních drah a povolil za tím účelem 100.000 zl. na míli; 
usnesení však nebylo uskutečněno.27) V letech osmdesátých pak se příklady množí. Zvláště 
zajímavý vzhledem k dalšímu vývoji jest případ hornorakouský. Ve schůzi sněmu 12. června r. 
1880 bylo usneseno, aby devítičlenná komise označila tratě, jež odpovídají potřebám Horních 
Rakous a podala dobrozdání, jak země je má podporovati. Komise prohlásila, že nelze odporučiti 
převzetí akcií, poněvadž by bylo nutno za tím účelem uzavříti půjčku, že však by měla býti 
poskytována záruka za 3 % zúročení zařizovacího kapitálu, poněvadž tak bude možno všecky 
projekty uskutečniti. Finanční výbor však tento názor odmítnul,28) poněvadž záruka za zúročení 
nedává bezpečného měřítka pro závazky, jež země má převzíti. Je prý známo, jak výpočty 
rentability klamou, a jak i v občanském životě ručení zničilo nejsolidnější jednotlivce. Finanční 
výbor pak navrhnul, aby sněm o podpoře projektů zemským výborem prozkoumaných se usnášel a 
poskytl ji buď převzetím akcií, nebo zárukou, ale jen tehdy, když 331/3 % zařizovacího kapitálu 
přispějí interesenti. Tato podmínka byla sněmem přijata přes prudký odpor některých poslanců. Po 
osmi letech se tyto zásady revidovaly. Finanční výbor podával zprávu o nových;29) v ní uvedl, že dle 
dosavadních zkušeností není úspor na silnicích, které byly očekávány, a zdůraznil nutnost 
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rozeznávati jednak sekundární dráhy, jež spojují důležitější místa a zprostředkují všeobecnou 
dopravu, jednak místní dráhy ve vlastním slova smyslu, jež pouze odvádějí v určitý směr dopravu a 
konečně dráhy sloužící užšímu kruhu určitých interesentů (Interessentenbahnen). Sněm pak učinil 
usnesení, že pouze dráhy sekundární, tedy zřejmě vedlejší železnice v našem smyslu, mají míti 
nárok na podporu se strany země; mají býti stavěny zpravidla o normálním rozchodu a náklad má 
býti uváděn v rozpočtu jako potřeba mimořádná. Po šesti letech se opět setkáváme s definicí 
vedlejší železnice z těchto zásad vzatou; jest podkladem příslušnému zákonu hornorakouskému. 
Tyto snahy v jednotlivých zemích byly souběžný snahám v říšské radě, jež vyvrcholily návrhem 
Riegrovým a s jejichž, velmi ztlumeným ovšem, projevem setkáváme se opět v motivech návrhu 
Pattaiova z r. 1904. Heslem jejich bylo ovšem posílení zemské autonomie; ale skutečný účinek byl 
tentýž, k němuž směřovaly vládní snahy rázu více, méně fiskálního. 
 
 Soustavného zřetele zemské železniční akci ve směru finanční účasti zemí dostalo se od let 
osmdesátých ve Štyrsku, a tam také došlo k prvému zemskému zákonu o místních dráhách. Osnova 
jeho byla podána zemskému sněmu r. 1889. Motivy30) líčí příčinu dosavadních nezdarů při 
zřizování železnic nižšího řádu. Příspěvek státu neb zemí se dosud omezuje nejvýše na opatření 
třetiny zařizovacího kapitálu převzetím kmenových akcií, ostatní nutno opatřiti vydáním akcií 
prioritních, jichž hodnota však není zaručena při nejisté výnosnosti dráhy, tak že finanční kruhy při 
jich převzetí se snaží o pokud možno největší kursovní zisk. V nejlepším případě se docílí kurs 85 
%, což znamená 15 % přirážku k stavebnímu kapitálu. Podnikatel stavby si určí zpravidla ústav, 
který převzetím prioritních akcií podnik financuje; podnikatel mimo to musí z části na zaplacení 
převzíti kmenové akcie, proto dle výše převzatého obnosu počítá na zisk nikoli 5 %, nýbrž 10-15 %; 
a poněvadž si mimo to zpravidla musí opatřiti úvěr, dojde k další ztrátě kolem 10 %. Také hned 
zprvu se staví nákladněji z obavy, že na případné investice pozdější nebude prostředků; 
provozování obstarává hlavní železnice za paušální poplatek příliš vysoký a správa pohlcuje 
nepřiměřené obnosy. Místní dráhy však mají oprávněnost pouze tehdy, jestliže jako při veřejných 
silnicích prostředky opatří úplně účastníci, a to nejen účastníci místní, nýbrž také země a říše. Země 
nemá, jako dosud, poskytovati pouze příspěvky, za něž se jí nedostane skutečné hodnoty, ani 
značnějšího vlivu, nýbrž má zřizování místních drah, pokud nevznikají soukromou cestou, sama se 
ujati, jako koncesionář a stavebník, využíti svého dobrého úvěru, zachovati si vliv na zařízení a 
vytvořiti linie, jež odpovídají všem požadavkům hospodářským. Tak nejen se dostane zemi dobrých 
a rozumně provozovaných linií, nýbrž bude dle všeho očekávání jakékoli zatížení země přímo 
vyloučeno. 
 Železniční výbor ve zprávě o předloze31) se připojuje k názoru posléze uvedenému a 
vyslovuje přesvědčení, že při svědomitém a opatrném provádění zákon neuloží zemi žádných neb 
jen zcela nepatrných obětí, že však při očekávané vydatné podpoře státem zajisté bude míti 
požehnané následky pro zemi. Také v debatě při jednání o zákonu v plenu sněmovním 18. listopadu 
1889 bylo s několika stran vysloveno očekávání, že země nebude finančně obtížena provedením 
zákona. Jednak na místo dosavadní nesoustavné podpory kapitálovými obnosy nastoupí řádné 
studium jednotlivých projektů, a jednak se opatří lacino kapitál; stane se tak dle slov jednoho z 
účastníků debaty „formou, která zemi vůbec nic nestojí, totiž zemským úvěrem. Chceme postavit, 
pravil referent, všecky dráhy, jež postaveny býti mohou, v rámci tohoto zákona, a myslím, že s 
oněmi desíti miliony postavíme dráhy, k jichž zřízení je snad potřeba kapitálu pětinásobného.“ 
Dlužno zaznamenati však také z této debaty názor zástupce venkovských obcí, že není sice třeba 
obávati se o finance zemské a obecní na základě přijetí navrhovaného zákona; že však dlužno míti 
obavu o finance okresů, kde usnesení zastupitelstva nelze in merito bráti v odpor; garanční závazky 
mohou rozpočet okresů velmi obtížiti. Poslanec, jenž vyslovil tyto názory, podal návrh, aby v § 1. 
zákona byly tam, kde se vypočítávají interesenti, okresy vyškrtnuty; návrhu však se nedostalo 
dostatečné podpory. 
 Navržená osnova se stala zákonem (ze dne 11. února 1890, č. z. z. 28),32) jímž se také zřizuje 
štyrský fond místních železnic. Tvoří jej: výnos zemské železniční půjčky 10 mil. zl. = 20 mil. K, 
provozovací přebytky zemských místních interesentů a státu k stavbě jednotlivých drah, úroky 
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hotovostí, výnos z prodeje tratí, obnosy umořovacích splátek prioritních akcií, příjmy za vydané 
prioritní obligace. Z fondu se uhradí: náklad zřízení a zařízení místních drah dle zákona v život 
uvedených, náklad případných dalších investic, obnosy na zúročení a umoření zemské železniční 
půjčky, náklad správy fondu a zemského železničního úřadu. Úkolem fondu je umožniti zřízení 
drah levným úvěrem; výnosem drah a příspěvky interesentů má býti pokud možno zajištěno 4 % 
zúročení a umoření obnosu zemí investovaného, proto účast fondu jest vázána tím, že interesenti a 
stát buď zajistí třetinu celé potřeby příspěvkem à fonds perdu či za kmenové akcie, nebo se zaváží 
pro dobu trvání koncese, že doplní provozovací přebytky dráhy na 3/8 obnosu, jehož je třeba k 4 % 
zúročení investovaného kapitálu a jeho umoření za 90 let. Súčastní-li se interesenti neb stát 
převzetím kmenových akcií, utvoří se akciová společnost a země obdrží za náklad z fondu uhrazený 
prioritní akcie ve jmenovité hodnotě s právem na 4 % přednostní dividendu a umořovací kvóty před 
kmenovými akciemi. Železnice dle tohoto zákona zřízené budou provozovány a spravovány na účet 
země jako výhradního koncesionáře a může země pro ně vydati prioritní obligace, nejvýše 4 % 
zúročitelné a během koncese umořitelné. Stavba, pokud ji neprovede státní správa, budiž zadána 
zemským výborem cestou ofertní, provoz budiž za náhradu, po př. paušální, provozovacích vydání 
svěřen správě státních drah nebo přilehlé soukromé železnici, bezprostřední dozor na správu a 
provozování vykoná zemský železniční úřad, jemuž přísluší technicko-administrativní činnost 
vzhledem k místním drahám dle zákona zřízeným, jako výkonnému orgánu zemského výboru. 
 Jaký byl úspěch zákona, poznáme podrobněji v příští kapitole. Za méně než půl roku po jeho 
vyhlášení ukazuje na štyrský příklad v českém sněmu zemském dr. Mattuš podáním k zemskému 
výboru ze dne 30. června 1890. Důvody podání jsou klasickým dokladem zmatku, který v této 
otázce zachvátil i činitele jinak zkušené a prozíravé. Prospěšnost podpory železnic nižšího řádu dr. 
Mattuš ve svém podání k zemskému výboru33) dokládá mimo jiné poukazem na to, že vyhovuje 
zájmům příslušných krajin a v nemalé míře slouží zájmům velkých drah. Hlavně však dokazuje, že 
zemi vzejde pouze nepatrné zatížení rozpočtu, uskuteční-li akci. Dr. Mattuš počítal, že k projektu, 
vyžadujícímu náklad 2 milionů zlatých, interesenti by přispěli 20 proc. = 400.000 zl., stát deseti 
procenty = 200.000 zl. Že zbývajícího kapitálu by země zaručila zúročení a umoření zápůjčky do 50 
%, a posledních 20 % by se uhradilo vydáním prioritních akcií s právem na dividendu před akciemi 
kmenovými: z prioritních akcií pak země by převzala opět část do výše 5 % celého kapitálu - 
100.000 zl. Poněvadž při opatrném výběru tratí by z důvodu záruky zemi nevzešlo žádné nebo jen 
zcela nepatrné vydání, jevilo by se zatížení rozpočtu pouze převzetím oněch prioritních akcií. 
Kdyby ročně pět takových projektů se uskutečnilo, znamenalo by to vydání ročně 500.000 zl., jež 
by se umístilo v mimořádné potřebě a hradilo z půjčky 10 milionů korun v 50 letech umořitelné. Za 
deset let by se vystavělo v zemi tímto způsobem železnic za 100 mil. zl. a zemi by nevzešla na to 
vše oběť větší než 5 mil. zl. Z tohoto Mattušova návrhu vyšlo další jednání zemského výboru; státní 
správa odmítla závaznost příspěvku 10 proc. odporučujíc jednak, aby zemská záruka byla zvýšena, 
jednak aby byla ponechána možnost záruky státní. Dr. Mattuš sám podal r. 1891 návrh zákona, kde 
na stanovisko vládní vzal ohled; s některými změnami, jež učinila komise pro veřejné práce, byl 
pak přijat zákon dne 27. září 1892. Komise v odůvodnění se hlavně odvolala na podání Mattušovo k 
zemskému výboru; v plenu byl návrh její přijat bez debaty za zpravodajství posl. Boh. Bondyho.34) 
 Zákon určuje nejdříve všeobecně, že provedení železnic nižšího řádu (drah místních, drah 
podružných, parních tramvají) může země podporovati zárukou za zúročení a splácení prioritních 
obligací podnikatelstvem dráhy vydaných, ale mimo to také poskytnutím zápůjčky, převzetím 
kmenových neb prioritních akcií, anebo stavbou dráhy provedenou zemí ve vlastní správě. Pro 
případ, že podniku jsou zabezpečeny jinak příspěvky do 25 % stavebního nákladu se zařízením à 
fonds perdu neb za kmenové akcie, nebo že zaručen jest výnos 3/8 nákladu na zúročení a umoření 
základního kapitálu, se ustanovuje, že země do výše 70 procent buď zaručí zúročení prioritních 
obligací nebo poskytne zápůjčku; mimo to může zaručiti nejvýše 4procentní zúročení (nikoli 
umoření) prioritních akcií, jež se k doplnění stavebního nákladu vydají. Provedení železnic může se 
státi také stavbou ve správě zemské na základě koncese, kterou získal zemský výbor nebo na 
základě koncese, kterou jiní si vymohli. Kde jsou vydány kmenové akcie, utvoří se akciové 
společnosti, stavbu zaručených drah zadá zemský výbor. O provozování je ustanoveno, že má se 
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díti správou drah státních neb přilehlých drah soukromých; o provozování v zemské správě na 
rozdíl od štyrského zákona ustanovení v zákoně českém není. Sněmu je ponecháno, aby rozhodnul 
o stavbě jednotlivých drah, o jejich prodeji neb propachtování, o způsobu, jak opatřiti kapitál i o 
výši příspěvku zemského. 
 V haličském zem. sněmu 29. listopadu 1892 posl. Sczepanowski navrhnul resoluci, kterou 
zemský výbor se vyzývá, aby uvážil o uložení norem, dle nichž by se udělovaly podpory místním 
drahám. Navrhovatel pravil, že podpory se nyní již udělují, že však jde o to, aby se napříště tak dálo 
systematicky. Ve zprávě zemského výboru, kterou 31. března 189335) předložil sněmu návrh 
zákona, jeví se již onen opatrný a prozíravý duch, který ovládá celou haličskou akci. Čteme, že 
účast zárukou důchodů dlužno jako ze zákona plynoucí vyloučiti, poněvadž by mohlo vésti k 
nevypočítatelným a nevítaným výsledkům, kdyby nebyla v každém případě zvláště v rozumné 
hranice uzavřena. Také prý dlužno lišiti dráhy, zbudované soukromým podnikatelstvem samým; 
ačkoli by zřízení na vlastní účet mohlo vésti k dobrým výsledkům, přece zemský výbor chce 
ponechati pole iniciativě soukromé a zkoumati předložené projekty, neboť stavba ve vlastní režii by 
vyžadovala velkého vlastního personálu a vydání neúměrných dotací, již možno na železnictví 
nižšího řádu v rozpočtu věnovati, i nutno zůstaviti ji pouze výjimečným případům. Zároveň se žádá, 
aby byly učiněny změny v státním zákonu, poněvadž stát má na místních drahách nejméně stejný 
zájem jako země a bez vydatné jeho účasti by akce vůbec nemohla dojíti cíle. Železniční výbor36) ve 
své zprávě schvaluje stanoviska zemského výboru, a dokládá nutnost stavby místních drah 
okolností, že před r. 1880 Halič vůbec byla při stavbě železnic zanedbávána, kdežto pak se stavěly 
železnice s hlediska strategického, a nikoli hospodářského. Po krátké debatě byl zákon v plenu 
přijat. 
 Zákon uvádí, v důsledku stanoviska výše zmíněného, jako způsoby zemské podpory pouze 
poskytnutí zúročitelných zápůjček, převzetí akcií podnikatelstva zemí a provedení stavby ve vlastní 
správě zemské. O záruce důchodů není zmínky. Jako předpoklad podpory se uvádí, že interesenti 
(čítajíc v to stát) buď zajistí 1/3 zařizovacího kapitálu ať příspěvky à fonds perdu, ať za kmenové 
akcie ve jmenovité hodnotě, nebo se zaváží k roční rentě, jíž je třeba k zúročení a umoření třetiny 
zařizovacího kapitálu. Případné provedení stavby ve vlastní správě země může provésti na základě 
koncese získané zemským výborem nebo také osobami třetími. Provozování drah může býti 
svěřeno státní správě za paušální náhradu svéstojných nákladů. Pro dráhy, kde interesenti nebo stát 
převzali kmenové akcie, buďtež zřízeny zvláštní společnosti. Prioritní akcie jimi vydané mají právo 
na 4 % dividendu před akciemi kmenovými, kmenové a prioritní akcie převzaté zemí nesmějí dříve 
býti prodány než za 2 léta. O stavbě drah, prodeji neb propachtování, o způsobu opatření peněz a 
výši příspěvku rozhoduje sněm. Jako výkonný orgán zemského výboru pro technicko-
administrativní službu se zřídí zemský železniční úřad. 
 Zemský výbor dolnorakouský sám rozeslal 10. září 1891 ostatním zemským výborům dotaz, 
jaký jest stav železnictví nižšího řádu v jejich zemích a příslušná zákonná úprava; 15. března 1892 
vyšel také ze sněmu návrh, aby zemský výbor se otázkou zaměstnával a sněmu zprávu předložil. 
Tak se stalo zprávou z 15. března 1893,37) kde stav v různých zemích se vyličuje. Ve schůzi 20. 
května 1893 zemský výbor byl pak resolucí vyzván, aby předložil v příštím zasedání již návrh 
zákona Při tom posl. Lindheim však pravil, že země nikdy nemá vystoupiti jako stavebník a 
koncesionář. O vyjednávání zemský výbor předložil zprávu z 2. prosince 1893,38) kde vyličuje stav 
ve Štyrsku a neodporučuje zřízení vlastního železničního fondu, poněvadž by prý byl nutný zvláštní 
zákon k dosažení osvobození od daně; jest prý výhodnější vydávati pro příslušné dráhy prioritní 
obligace zemí zaručené a tak vypravené, aby stát mohl převzíti je k placení. Ve schůzi 19. února 
1894 bylo jednáno o zásadách pro příští zákon, a také o tom, aby prozatímně byl získán odborník a 
jemu dány k ruce síly pro přípravu příštího železničního úřadu. Posl. Richter v tom viděl nebezpečí, 
že se budou vyhledávati projekty, aby se zaměstnal železniční úřad. Referent měl za to, že novým 
zákonem nebude země příliš obtížena. Jest pravdě podobno, že rentabilita drah bude činiti nejméně 
2 % - zaručí-li země 660.000 zl., bude nejméně 20.000 zl. výnosem dráhy uhrazeno, a bude-li 
rentabilita 21/2 nebo 23/4 %, nevzejde pro zemi vůbec zatížení. Dne 21. prosince zemský výbor 
podal návrh zákona,39) kde pojetí možnosti provozování železnic ve vlastní správě odůvodňuje 
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jednak poukazem na příznivé prý zkušenosti ve Štyrsku, jednak tím, že možnost sama pohne správy 
soukromých drah k příznivějším podmínkám při uzavírání provozovacích smluv. Železniční výbor 
ve zprávě o návrhu40) se omezil na výklad říšského zákona a jednotlivostí. Debata ve sněmovním 
plenu byla provedena 20. ledna 1895. Proti názoru, že akcí železniční zemský rozpočet časem bude 
velmi zatížen, pravil referent Czedik, že ani zatížení 200.000 až 400.000 zl. nelze očekávat; náklad 
nemůže býti tak značný, poněvadž zemský výbor má předkládati pouze projekty, jež s bezpečností 
slibují rentabilitu nejméně 2,5 %. V téže schůzi návrh zákona byl přijat. 
 
 Zákon ustanovuje, že země může železnice nižšího řádu podporovati: 1. Zárukou za čistý 
výnos k zúročení a umoření prioritních obligací nebo hypotekární zápůjčky, po př. převzetím 
prioritních obligací zemí; podmínkou je jednak, aby nejméně 30 % jmenovitého zařizovacího 
kapitálu přispěli interesenti a pokud nestačí, tedy stát, à fonds perdu neb za kmenové akcie v 
jmenovité hodnotě, jednak aby bylo zjištěno, že na základě vyšetřování, provozovacích smluv, 
záruky dovozného či příjmů je zabezpečeno nejméně 2 % až 5 % přednostní části kapitálu zemí 
zaručené. 2. Povolením hypotekární zápůjčky, 4 % zúročitelné a umořitelné; podmínkou jest, aby 
šetřením, provozovacími smlouvami, zárukami příjmů a dovozného neb státní zárukou čistého 
výnosu přiměřené zúročení a umoření zápůjčky bylo zabezpečeno. 3. Převzetím prioritních neb 
kmenových akcií do výše 15 % zařizovacího kapitálu, jestliže opatření, zúročení a umořování 
ostatní části zařizovacího kapitálu jinak je zajištěno. 4. Příspěvky à fonds perdu, najednou neb v 
anuitách, jestliže stavbou dráhy vzejdou zemskému fondu úspory, jež číselně lze určiti, zvláště na 
udržování silnic, a jestliže příspěvky nepřekračují těchto úspor. 5. Provedením technického a 
komerčního šetření, po případě zhotovením projektů, provedením stavby a převzetím správy, 
jestliže skutečné náklady tím vzešlé interesenti ponesou. Jinaké úlevy mohou být přiznány pouze 
zvláštním zákonem. Stavba může být provedena státem, zemským výborem neb koncesionáři za 
dozoru zemského výboru, a budiž zadána cestou ofertní v malých částech. Provoz budiž buď na 
základě provozovacích smluv svěřen správě státní neb přilehlých soukromých železnic, nebo veden 
na účet železniční společnosti zemským výborem ve vlastní režii. Kde interesenti převzali prioritní 
akcie, budiž zřízena zvláštní společnost; prioritní akcie mají nárok nejvýše na 4 % dividendu před 
kmenovými, a pokud jsou převzaty zemským výborem, nebuďtež prodány dříve než za rok po 
zahájení provozu. V případech, kde zemskému výboru náleží schvalovati povolení k užívání 
okresních a obecních silnic, platí zásada, že za užití se nežádá náhrady a že mají platiti všecky 
úlevy, jež se poskytují dle norem pro říšské silnice. Zemskému sněmu přísluší usnésti se a 
rozhodnouti o zřízení železnic, jich prodeji a propachtování, o způsobu opatření peněz a výši 
příspěvku, o složení a působnosti zemského železničního úřadu a zemské železniční rady. Jako 
výkonný orgán zemského výboru pro záležitosti technické a správní se zřizuje zemský železniční 
úřad. 
 Vyli čovati podrobně zákonodárství ostatních království a zemí není pro náš účel nutno, 
poněvadž akce jejich přes všeobecná ustanovení zákonů, nepříliš rozdílná, při podpoře železnictví 
nižšího řádu se omezila, mimo zcela řídké výjimky, na příspěvky à fonds perdu nebo za kmenové 
akcie, jak níže poznáme. Sluší uvésti nejvýše případ tyrolský, kde sněm vyslovil názor, že není 
třeba usnášeti se o zákonu, dokud zkušenosti ostatních zemí nedosvědčí jeho prospěchu; spíše prý 
stačí jednati o jednotlivých případech. V hornorakouském zákonu pak jest naprosto odchylná 
definice železnic, jimž se může dostati podpory; mohou to býti pouze „železnice nižšího řádu, jež 
jsou určeny, aby buď hlavní železnice mezi sebou neb s většími oblastmi spojovaly, anebo celé 
oblasti země k sobě přibližovaly, dopravu různými směry zprostředkovaly a tak všeobecné dopravě 
sloužily.“ Tato definice jest založena na zásadách z r. 1889, jež svrchu jsme vyložili, a jest 
zajímavo, že zemský sněm, který před ostatními vyslovil zásady o podpoře, s nimiž se později 
shledáváme v různých zákonech, v době, kdy vlny Wurmbrandovy akce nejvýše bily, s velkou 
rozhodností odmítnul nejen zřízení zemského fondu železničního, nýbrž dokonce i zemské 
železniční rady. 
 Zvláštních zákonů vůbec nemají mimo Tyroly také Bukovina, Dalmácie, Istrie, Gorice i 
Gradiška, Korutany, Vorarlberk a Terst. 
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 Mimo čtyři země, kde akce zvláště intensivně byla vedena, zřídily ve svých zákonech také 
Morava a Kraňsko zemskou železniční radu různého složení jako poradní sbor; ve Štyrsku je mimo 
to zřízen zvláštní poradný sbor tříčlenný při zemském výboru. 
 
 26) Srov. stenografické protokoly dolnorakouského sněmu, VII. volební perioda, IV. zasedání, 26. schůze, str. 820. 
 27) Srov. také  řeč posl. Kozlowského ve schůzi poslanecké sněmovny 7. března 1880. 
 28) Příl. č. 59 z roku 1881. 
 29) Př. 111 z r. 1889. 
 30) Čís. příloh 67 z roku 1889. 
 31) Čís. příloh 117 z roku 1889. 
 32) Všecky zemské zákony otištěny v Manzově kapesním vydání rakouských zákonů sv. XVII., část prvá. 
 33) Otištěno ve zprávě komise pro veřejné práce z 2. dubna 1892 č. t. LXXV. 
 34) Stanovisko ministerstva obchodu k podání Mattušovu je vysloveno výnosem z 12. října 1892, čís. 34.961; návrh Mattušův byl podán 3. 
ledna 1891 pod č. t. XXXIV.; poněvadž nebyl vyřízen, zemský výbor jej předložil znovu zprávou z 2. března 1892, č. t. LIIL, komise pro veřejné 
práce podala o něm zprávu z 2. dubna 1892 č. t. CLXXX. a poněvadž nebyla vyřízena, předložila ji znovu 7. září 1892. Srov. také Pamětní spis zem. 
výboru, str. 6 a n. 
 35) Čís. příloh z r. 1892/1893. 
 36) Příloha 193 z r. 1892/1893. 
 37) Příl. LXV., VIL volební perioda. 
 38) Příl. XXVI., VII. vol. perioda. 
 39) Čís. XLV. z roku 1894/95. 
 40) Čís. př. LXXIII. z roku 1894/95. 
 
 
 
 

Vývoj od r. 1894. 
 

 § 15. V období, jež bylo zahájeno heslem veřejné podpory, a to v prvé řadě podpory zemské, 
byly také některé linie zřízeny přímo státní správou.41) Jsou většinou ve Slezsku a na severní 
Moravě, odbočujíce od státních tratí bývalé moravské pohraniční a moravskoslezské ústřední dráhy, 
r. 1894 převzatých, a od tratě Hanušovice-Ziegenhals, koupené státem s ostatními tratěmi rakouské 
společnosti místních drah. Od moravské pohraniční dráhy odbočuje trať Králíky-Šilperk 16,4 km. (s 
podporou interesentů 400.000 K = 26 % zařizovacího kapitálu); v minulém období dotčená odbočka 
od tratě Hanušovice-Ziegenhals, totiž Lípová Dol.-Bernartice, prodloužena do Javorníka 5,1 km. (s 
příspěvkem interesentů 100.000 K = 22 %) a zřízena od ní další krátká odbočka Hukovice-Vidnava 
4,5 km. (s příspěvkem interesentů 90.000 K = 21 %), i byl náklad státní stavby jedné i druhé vzat z 
investičního fondu rakouské společnosti místních drah; od hlavní tratě Hanušovice-Ziegenhals pak 
vedena odbočka Mikulášovice-Cukmantl 8,7 km. (s příspěvkem interesentů 140.410 K = 12 %), 
jejíž náklad státní správa rovněž uhradila z uvedeného investičního fondu; od moravskoslezské 
ústřední dráhy zřízeny odbočky Beroun-Dvorec 11,4 km. (s příspěvkem interesentů 135.284 K = 17 
%), Bruntál-M. Morava 17,1 km. (s příspěvkem interesentů 401.511 = 30 %), Třemešná-Osoblaha 
20,6 km. (s příspěvkem interesentů 574.000 K = 41 %), a část tratě Opava-Ratiboř, již spravuje 
pruské železniční ředitelství v Katovicích. V Horních Rakousích byla zřízena krátká trať Linec-
Urfahr 2,1 km. (s příspěvkem interesentů 748.000 K = 30 %); stát převzal totiž za podmínek v § 13. 
uvedených v provozování na vlastní účet trať Urfahr-Aigen (t. ř. Mühlkreisbahn), a bylo nutno 
zjednati jí spojení na hlavní trať císařovny Alžběty přes Dunaj do Lince. Konečně byla jako 
odbočka státní dráhy přes Karavanky, obsažené v investičním programu z r. 1901, zřízena odbočka 
Weizelsdorf-Ferlach 5,5 km. (s příspěvkem země a interesentů42) 300.000 K = 46 %), jejíž náklad 
státní správu obtěžující byl uhrazen z úvěru investičního programu. 
 Z hlavních železnic severní dráha císaře Ferdinanda zřídila další odbočky, většinou jako 
malodráhy se jevící, od svých hlavních tratí, a to z Břeclavi do Uher na Kúty 9,5 km., z Vranovic do 
Pohořelic 8,3 km., z Hrušovan do Židlochovic 2,3 km., z Kojetína do Tovačova 10,5 km., v 
ostravsko-karvínském revíru zřídila úzkokolejnou trať Petrovice-Karvín. Také vedlejší železnice 
českou severní drahou zřízené se jeví jako odbočky, po př. pokračování odboček od její hlavních 
tratí; jsou to Chotětov-Dolní Cetno 8,3 km., která se připojuje na transversální dráhu Mělník-St. 
Paka, o níž níže se zmíníme, pak Cvikov-Německé Jablonné 12 km., jež pokračujíc v odbočce 
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Röhrsdorf-Cvikov, zprostředkuje spojení k vedlejší železnici Liberec-Řetenice, a konečně 
pokračování z Mikulášovic k hranici král. českého na Sebnici 6,3 km. Vedlejší železnici značného 
významu zřídila správa ústeckoteplické dráhy, trať Liberec-Řetenice, jež transversálně spojuje 
Teplice s Libercem; společnost ústeckoteplické dráhy koupila za 2,600.000 K od státu trať Česká 
Lípa-Mimoň, jež náležela kdysi rakouské společnosti místních drah a pojala ji do spojení, jež měří 
tak 149 km. (z toho 16,3 km. tratě Česká Lípa-Mimoň). Je dnes hlavní drahou s rychlíkovým 
spojením, požívající výhod zákona o místních drahách. 
 
 Dráhy, jež státní zárukou za zúročení a umoření prioritního kapitálu byly zabezpečeny, a 
vlastně jako státní dráhy s příspěvkem interesentů se jeví, dlužno seskupiti zajisté v prvé řadě s 
hlediska státu jako vlastníka hlavních drah, tedy vlastníka základních linií, od nichž síť dále se 
rozvětvuje. Tu pozorujeme předně odbočky od dráhy císaře Frant. Josefa: v Dolních Rakousích 
Absdorf-Štokerava 16,4 km., jež spojuje přilehlou hlavní trať státní s hlavní tratí severozápadní 
dráhy, Kypřiče-Zigharec-Rakousy n. D. (Göpfritz-Gr. Sieghardts-Raabs) 19,4 km., Švarcenava-
Světlá-Martinsberg 57,5 km.; v Čechách odbočují Vodňany-Týn n. Vltavou 20,9 km., jež setká se s 
odbočkou rovněž státní dráhy Tábor-Bechyně-Týn n. V., odbočka ze Strakonic do Vimperka 
prodloužena drahou Vimperk-Volary 37,7 km. a Volary-Prachatice 28,3 km., kde se připojuje na 
dříve zřízenou dráhu z Vodňan do Prachatic a tak uzavírají síť vedlejších železnic jihočeských; 
spojení s buštěhradskou dráhou zprostředkuje trať Mariánské Lázně-Karlovy Vary 52,7 km., jež 
není ani vedlejší, nýbrž hlavní železnicí, poněvadž spojuje světové lázně a jest zároveň konkurenční 
linií buštěhradské dráhy, a má rychlíkové spojení i - zemskou subvenci převzetím kmenových akcií 
poskytnutou; odbočkou od linie z Cmuntu do Prahy je dráha Benešov-Vlašim-Královice Dol. 46,6 
km. Od dráhy císařovny Alžběty odbočuje Mauthausen-Grein 30,7 km., kde se k ní připojuje 
zřizované spojení Kremže-Grein, čímž vznikne vedlejší železnice po levém břehu dunajském v 
délce přes 100 km.; rovněž v Horních Rakousích odbočuje Lambach-Haag 21,8 km. Od dráhy 
korunního prince Rudolfa odbočuje v Dol. Rakousích úzkokolejná trať Bejdov n. Ybbsou 
(Waidhofen a. d. Y.)-Gaming 76,4 km. Zde končí odbočka z Pöchlarn na dr. cís. Alžběty, tak že 
opět jde o vedlejší železnici v délce přes 100 km.; ve Štyrsku odbočuje Zeltweg-Wolfsberk 49,7 
km., kde se připojuje na dřívější spojení do Dolního Traberku na jižní dráze dlouhé 38 km., 
odtamtud dále pak jde spojení (formálně téže společnosti jako Zeltweg-Wolfsberk náležející) Dolní 
Traberk-Velenje 35,9 km., kde navazuje na zemskou dráhu štyrskou, zatím v provoz státní na 
vlastní účet státu převzatou z Celje do Velenje, tak že tím vznikla transversální vedlejší železnice o 
délce 153 km.; v Korutanech odbočuje úzkokolejná traf Treibach-Glödnitz 28,9 km., t. ř. dráha 
údolím Krky (Gurktalbahn). Zřejmě povahu vedlejších železnic mají tratě, jež spojují dráhu Karla 
Ludvíka a haličskou transversální dráhu, neb od jedné z nich odbočují; jsou to jednak Tarnopol-
Zbaraž 22,4 km., jednak t. ř. východohaličské místní dráhy: Tarnopol-Ropyczyńce 71,7 km., Biala 
Czortkówska-Zaleszczyki 51,2 km. a Wygnanka-Iwanie puste 58,5 km. s odbočkou Teresin-Skalla 
14 km., tedy celkem 195,5 km. Na tomto místě budiž uvedena také trať z Krakova do 
Koczmyrzówa 18,9 km., jako vedlejší železnice k pruské hranici. Síť českomoravské transversální 
dráhy doplňuje trať Jindřichův Hradec-Nová Bystřice 30,4 km., jejíž pokračování do Ličova v 
Dolních Rakousích by uskutečnilo úzkokolejné spojení až do Cmuntu; od transversální dráhy 
odbočuje také trať Kostelec-Telč-Slavonice 53,7 km., jejíž pokračováním do Švarcenavy se 
uskutečňuje spojení na dráhu Frant. Josefa vedlejší železnicí o délce 87,5 km. Důležité spojení dvou 
hlavních tratí státních, české západní a pražsko-duchcovské, uskutečňuje trať Louny-Rakovník 44,6 
km., kde končila trať z Berouna; toto spojení, jímž se uskutečňuje důležité spojení transversální o 
délce 87,5 km., bylo v příslušné předloze označeno jako nezbytnost státních drah, což dlužno 
připomenouti proto, že přes to země se súčastnila značným obnosem 780.000 K za kmenové akcie. 
Konečně buďtež uvedeny menší odbočky, a to od vorarlberské dráhy Bregenz-Bezau 35,4 km., jako 
pokračování odbočky Aše do Rossbachu na saské dráhy Rossbach-Adorf 11,8 km., která se ovšem 
jeví také jako spojení významných linií; síť istrijských státních drah pak byla doplněna linií Terst-
Poreč 22,9 km. Obraz o účasti státu a zemí při všech těchto dráhách podá tab. IV. 
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Tabulka IV. 

Název dráhy 
Stavební 

délka 

V 
provozování 

od roku 
Účast státu Účast zemí 

Účast 
interesentů 

Čistý 
výnos 

provozu r. 
1908 

Absdorf-Štokerava 16,4 1904 zár. 1,120.000 k. a. 80.000 k. a. 400.000 0,71 

Kypřiče-Zigharec-Rakousy 19,4 1895-1900 zár. 1,240.000 k. a. 126.000 k. a. 460.000 0,47 

Švarcenava-Světlá-Slavonice- Martinsberg 17,5 1891-1906 zár. 8,460.000 k. a. 796.000 k. a. 1,792.000 2,16 

Vodňany-Týn n./V. 20,9 1898 zár. 1,320.000 k. a. 400.000 k. a. 200.000 0,34 

Strakonice-Vimperk 32,5 k. a. 929.000 

Vimperk-Volary 37,7 
1893-1899 zár. 5,280.000 k. a. 710.800 

pr. a. 500.000 

Vodňany-Prachatice 27,5 k. a. 402.000 

Volary-Prachatice 28,3 
1893-1899 zár. 3,474.000 k. a. 498.000 

pr. a. 200.000 

1,75 

Mar. Lázně-Karlovy Vary 52,7 1898 zár. 9,840.000 k. a. 680.000 k. a. 1,871.800 3,77 

Benešov-Vlašim-Královice 46,6 1895-1902 zár. 3,690.000 k. a. 430.000 k. a. 846.000 2,59 

Mauthausen-Grein 30,7 1898 zár. 2,400.000 k. a. 100.000 k. a. 340.000 2,80 

Lambach-Haag 21,8 1901 zár. 1,240.000 k. a. 100.000 k. a. 500.000 0,36 

Bejdov u. Y.-Gaming 78,4 1896-1899 zár. 7,294.000 k. a. 552.000 k. a. 660.000 1,07 

Zeltweg-Wolfsberg 49,7 

D. Traberk-Velenje 35,9 
1899-1900 zár. 14,370.000 k. a. 1,100.000 k. a. 900.000 0,70 

Treibach-Glödnitz 28,9 1898 zár. 1,306.000 k. a. 200.000 k. a. 200.000 4,56 

Tarnopol-Zbaraž 22,4 1906 zár. 1,635.000 k. a. 600.000 k. a. 255.000 1,02 

Východohal. m. dráhy 195,5 1896-1898 zár. 20,000.900 k. a. 1,000.000 k. a. 1,000.000 1,72 

Krakov-Koczmyrzów 18,9 1899-1900 zár. 1,600.000 k. a. 200.000 k. a. 80.000 0,16 

J. Hradec-N. Bystřice 30,4 1897 zár. 2,000.000 k. a. 270.000 k. a. 136.000 0,05 

Kostelec-Telč-Slavonice 53,7 1898 -1902 zár. 4,572.000 k. a. 813 000 k. a. 727.000 0,49 

Louny-Rakovník 44,6 1904 zár. 7,500.000 k. a. 780.000 k. a. 779.200 2,33 

Bregenz-Bezau 35,4 1902 zár. 6,988.000 k. a. 266.000 k. a. 734.000 0,83 

Rossbach-Adorf 11,8 1906  *)   

Terst-Poreč 22,9 1902 zár. 14,020.000 k. a. 1,400.000 - 0,71 

zár. 9,200.000 
Nové m. dráhy bukov. 155,8 1889-1898 

k. a. 3,100.000 
k. a. 3,032.000 k. a. 2,260.000 5,33 

Hartberg-Friedberg 27,7 1905 zár. 5,640.000 - f. p. 122.000 0,75 

Schönwehr-Loket 15,3 1901 zár. 3,280.000 k. a. 240.000 k. a. 840.000 0,33 

zár. 900.000 k. a. 300.000 
Zillerská m. dráha 32,0 1900-1902 

k. a. 300.000 
k. a. 200.000 

pr. a. 1,100.000 
3,73 

   113,773.000 12,633.600 19,214.200  

*) Není specialisováno vůči trati Aš-Rossbach. 
 
 

 Pro naši otázku stejný význam jako dráhy státní mají dráhy, jež stát na vlastní účet 
provozuje, nebo jichž výnos ve větší či menší míře garantuje. Tu se předně připojují na hlavní dráhu 
Lvov-Černovice-Jassy, státem na vlastní účet provozovanou, t. ř. nové místní dráhy bukovinské 
Hadikfalva-Radaut 8,1 km. a Radaut-Brodina 41,3 km., tvořící jednu vedlejší linii, Lužany-
Zaleszczyki 42,6 km., kde se připojuje k výše uvedené linii do Bialy czortkowské na haličské dráze 
transversální, tvoříc tak spojení o délce 93,8 km., pak Nepolokiwci-Wyžnicia 43,8 km., a dvě menší 
odbočky Hliboka-Sereth 15,1 km. a Itzkany-Suczawa 4,7 km., jež má vlastně povahu malodráhy; 
nové bukovinské místní dráhy vykazují velmi značnou dopravu dřeva a r. 1908 činil čistý výnos 
provozu 5,3 %. Od předlitavské části uh. západní dráhy, již také provozuje stát na vlastní účet, z 
Fehringu do Hartbergu jdoucí odbočka byla prodloužena o část Hartberg-Friedberg 27,6 km, jejíž 
pokrač. na Aspang uskuteční nové přímé spojení z Vídně do Štýrského Hradce, a proto nejen není 
místní drahou, nýbrž spíše na přechodu mezi vedlejší a hlavní železnicí. Povahu místní průmyslové 
dráhy má odbočka od státem garantované dráhy Karlovy Vary-Mariánské Lázně směrem k 
buštěhradské Schönwehr-Loket 15,3 km., kde pokračuje od společnosti místních drah státem 
převzatá Loket-Nové Sedlo. Jonbachem na péážní trati Inšpruk-Wörgl prochází zillerská 
úzkokolejná malodráha Achenské jezero-Meyerhofen 32 km., sloužící hlavně osobní přepravě, tak 
že r. 1906 vykazovala na km. provozovací délky 59.929 osobních km. a 12.878 t. km. 
 Ze všech drah v této skupině uvedených hospodářsky jako malodráhu lze uvésti jen dráhu 
zillerskou a snad ještě Lambach-Haag. Všimněme si však dle tabulky IV., jak značná byla účast 
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zemí na zařizovacím kapitálu těchto drah, mimo nové bukovinské místní dráhy přímou výnosnost v 
nepatrné míře vykazujících ! 
 Státní správa však umožnila poskytnutím záruky v tomto období také dráhy, jichž zřízení v 
dobách, kdy mohla uplatniti svůj vliv, měla uložiti hlavním železnicím. Je to předně dráha Tišnov-
Německý Brod 92,3 km., jež trať společnosti státní dráhy z Brna do Tišnova vede dále na 
severozápadní dráhu do Německého Brodu, tvoříc s ní vedlejší železnici velkého významu o délce 
120,6 km. Rovněž spojením těchto dvou hlavních drah se jeví vedlejší železnice Svitavy-Polička-
Skuč 51,9 km. Od severozápadní dráhy samotné odbočuje na Moravě trať Moravské Budějovice-
Jemnice 20,6 km., a v Čechách Chlumec-Králův Městec 12,8 km., kde nastupuje dříve již uvedené 
pokračování do Křince na českých obchodních dráhách, tak také při ní jde o část rozvětvené sítě 
vedlejších železnic, Od české severní dráhy odbočuje trať Turnov-Rovensko-Jičín 39,7 km., odkud 
dříve již jde spojení do Ostroměře na severozápadní dráhu, tak že trať z Turnova jest opět jen částí 
významné vedlejší železnice, spojující města značného významu hospodářského. Připojení na saské 
dráhy zprostředkuje trať Karlovy Vary-Janov Jiřetín 35,8 km., jež má tak dokonce i význam pro 
spojení zahraniční. Z odboček od jižní dráhy větší význam vedlejší železnice má trať Trident-Tezze 
64,8 km. (Valsuganabahn), jež má připojení na dráhy italské; menšího významu jsou dráha údolím 
Vipavy Gorice-Ajdovščina (Haidenschaft) 25,9 km., ačkoli projektované pokračování jí zajisté 
dodá ráz vedlejší železnice, a dvě kratší trati Sinča Vas-Železná Kapla (Kühnsdorf-Eisenkappel) 
17,6 km. a Lublaň-Vrhnika 11,5 km. Konečně jako pokračování soukromé dráhy 
bozenskomeranské dlužno uvésti v této skupině ještě trať Meran-Mals (Vintschganbahn) 60,4 km., 
jež s ní spolu tvoří vedlejší železnici od jižní dráhy odbočující v délce 91,2 km. Obraz podá tabulka 
V. 
 

Tabulka V. 

Název dráhy 
Stavební 

délka 

V 
provozování 

od roku 
Účast státu Účast zemí 

Účast 
interesentů 

Čistý výnos 
provozu r. 

1908 
Něm. Brod-Tišnov 92,3 1898-1905 zár. 8,936.000 k. a. 1,690.000 k. a. 850.000 1,29 

k. a. 450.000 
Svitavy-Polička-Skuč 51,9 1896-1897 zár. 3,236.000 

f. p. 36.000 
k. a. 868.000 0,60 

Mor. Budějovice-Jemnice 20,6 1896 zár. 1,140.000 f. p. 110.000 k. a. 320.000 0,15 

Chlumec-Kr. Městec 12,8 1901 zár. 850.000 k. a. 82.000 k. a. 320.000 0,37 

Turnov-Rovensko-Jičín 39,7 1903 zár. 2,870.000 k. a. 200.000 k. a. 616.000 0,19 

Karl. Vary-Janov-Jiřetín 35,8 1898-1899 zár. 5,660.000 k. a. 500.000 k. a. 1,360.000 0,05 

k. a. 1,000.000 
Trident-Tezze 64,8 1896 zár. 12,340.000 k. a. 400.000 

p. a. 1,600.000 
0,06 

Gorice-Ajdovščina 25,9 1902 zár. 3,032.000 k. a. 200.000 k. a. 100.000 1,91 

Sinča Vas-Železná Kapla 17,6 1902 zár. 1,100.000 k. a. 120.000 k. a. 180.000 0,38 

Lublaň-Vrhnika 11,5 1899 zár. 800.000 k. a. 40.000 k. a. 60.000 3,48 

Meran-Mals 60,4 1906 zár. 14,290.000 k. a. 400.000 k. a. 600.000 0,81 
   54,254.000 4,228.000 7,974.000  

 
 Při dráhách zemí garantovaných dlužno prokázati, pokud lze je zařaditi mezi vedlejší 
železnice, či pokud jde snad o pouhé malodráhy. Je to zajisté důležito pro finančně-politické 
posouzení věci. Největší síť tu vykazují Čechy, a dlužno předem říci, že tu jde buď o celé sítě 
vedlejších drah, buď o linie, jež mají ráz vedlejších železnic jako spojení hlavních linií. 
 Typickým příkladem vedlejších železnic, směstnaných tu pod široký pojem místních drah, 
jsou různé části dráhy posázavské, vesměs se zemskou zárukou dle zemského zákona z r. 1892 a říš. 
zákona r. 1894 vystavěné. Nejdříve byla zřízena dráha Modřany-Čerčany s odbočkou na Dobříš 
74,4 km. (s gar. za 75 %), jež se připojuje k trati Nusle-Modřany bývalé rakouské společnosti 
místních železnic, a ve Vraném se dělí na křídlo jdoucí k Dobříši a linii posázavskou do Čerčan na 
dráze Frant. Josefa; odtud sleduje Sázavu až do Kácova část dráhy Kolín-Čerčany 80 km. (gar. za 
75 %), a tam opět nastupuje dráha Světlá-Ledeč-Kácov 47,5 km. (s gar. za 75 %), k níž ve Zruči se 
připojuje odbočka od severozápadní dráhy Sedlec-Kutná Hora-Zruč, po výkupu bývalé Tellerovy 
malodráhy ze Sedlce do Kutné Hory 33,8 km. dlouhá (s gar. za 70 %). Tak se nám tyto dráhy jeví 
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jako linie vedlejší železnice Nusle-Vrané-Čerčany-Rataje-Kácov-Zruč-Ledeč-Světlá, s odbočkami 
na Dobříš, do Kolína (resp. Poříčan), a do Sedlce; svou zárukou zřídilo království české z této 
souvislé sítě 235,4 km. Jiným příkladem vedlejší železnice utvořené třemi „místními drahami“ jest 
spojení Mělníka na sev.-záp. dráze se St. Pakou na severozápadní a jihosevero-německé spojovací 
dráze. Tu je nejstarší trať Mělník-Mšeno 29,8 km. (se zárukou za 72,1 %) a její pokračování 
Mšeno-Dolní Cetno 14,4 km. (se zárukou za 73,2 %), kde setkává se s odbočkou od severozápadní 
dráhy Chotětov-Dolní Cetno; ze stanice Sudoměř-Skalsko tratě Mšeno-D. Cetno jde pak třetí z 
těchto drah Sudoměř-Skalsko-St. Paka 73,5 km. (se zárukou za 75 %). Tak zřídilo království české 
vedlejší železnici v délce 117,4 km., železnici pasivní, jejíž největší část nekryje ani provozovacího 
nákladu, obtěžujíc provozovacími schodky a garančními zálohami neustále zemský rozpočet. 
Zřízení této dráhy, jež ovšem prochází z části městským okresem poslance velmi vlivného, bylo bez 
většího významu a naprosto předčasno; není pochyby, že po provedeném postátnění státní a 
severozápadní dráhy by bylo bývalo možno mnohem výhodněji stavbu její provésti. Jinou vedlejší 
železnicí jest dráha Rakovník-Bečov s odbočkou do Bochova 103,4 km. (záruka za 72,5 %), jež 
spojuje linii státních drah Praha-Most a buštěhradské dráhy z Rakovníka s linií Plzeň-Duchcov v 
Blatně a s linií Karlovy Vary-Mariánské lázně v Bečově. Na základě požadavků vojenské správy 
byla tato linie vystavěna dle pravidel pro stavbu hlavních železnic druhého řádu; úhrn garančního 
dluhu koncem r. 1907 činil 3,908.608,49 K ! Hospodářsky je bezvýznamná, kraji vůbec nijak 
neprospěla. Uvedené dvě dráhy z Rakovníka s toutéž státní dráhou plzeňsko-duchcovskou, jako v 
předešlém případě, jen v bodě o málo jižněji než Blatno položeném, spojuje dráha Rakovník-
Mladotice 37,2 km. (se zárukou za 74,7 %), lež dosud vykazovala většinou dokonce provozovací 
schodek. Doplněním dosti řídké sítě jihočeské je dráha Březnice-Strakonice s odbočkami do 
Rožmitálu a Nepomuk 79,9 km. (se zárukou za 74,9 %); její provozovací přebytky poněkud 
stoupají, ovšem garanční saldo je dosud pasivní. Spojení severozápadní dráhy se státní po levém 
břehu Labe, dosud z Čelakovic do Brandýsa n. L. započaté, bylo dokončeno dráhou Brandýs n. L.-
Neratovice 15,2 km. (se zárukou za 70 %); podobný ráz, zprostředkující spojení existujících již 
železnic a to většinou železnic hlavních, mají dráhy Zadní Třebáň-Lochovice 26,5 km. (záruka za 
75 %), spojující státní dráhu Praha-Plzeň se státní dráhou Zdice-Protivín, pak trať Roudnice-
Hospozín 23,6 km. (záruka za 75 %), jež setkává se s odbočkou od pražsko-duchcovské tratě 
Zlonice-Hospozín a náleží ke dvěma tratím splácejícím z přebytků svůj garanční dluh; k odbočce 
Lovosice-Libochovice od tratě společnosti státní dráhy připojuje trať pražsko-duchcovskou místní 
dráha Louny-Libochovice 19,4 km. (se zárukou za 70 %), jejíž pokračováním k jinému bodu 
společnosti státní dráhy je trať Libochovice-Jenšovice 37 km. (se zárukou za 70 %); v 
nejsevernějších Čechách jsou dráhy Mikulášovice-Rumburk-Krásná Lípa 24,4 km. (záruka za 70 
%), spojující jednotlivé stanice české severní dráhy, a Česká Lípa-Šenov Kamenický 21,7 km. 
(záruka za 70 %), jež setkává se s odbočkou Česká Kamenice-Šenov Kamenický od tratě české 
severní dráhy Podmoklí-Warnsdorf; síť českomoravské transversální dráhy doplňuje úzkokolejná 
trať Jindřichův Hradec-Obratany 44,3 km. (se zárukou za 75 %), jejíž pokračování do Nové 
Bystřice má být prodlouženo do Ličova v Dol. Rakousích, tak že by tu vznikla transversální 
úzkokolejná železnice v délce přes 100 km.; úkol dráhy Obrnice-Čížkovice 36,4 km. (se zárukou za 
70 %) vyznačuje již název její: mostecko-lovosická spojovací dráha. Spojení buštěhradské dráhy se 
státní tratí z Plzně do Duchcova zprostředkuje trať Kadaň-Vilémov 18,2 km. s odbočkou Vilémov-
Doupov 13,3 km., jež ve Vilémově jest připojena k trati Kaštice-Vilémov bývalé rakouské 
společnosti místních drah; různé linie severozápadní dráhy a společnosti státní dráhy spojuje 
chrudimsko-holická místní dráha Heřmanův Městec-Chrudim-Moravany-Holice-Borohrádek 56,6 
km., připojujíc z význačnějších svých stanic k dosavadní síti pouze město Holici, neboť všecka 
ostatní spojení již měla, pročež také rentabilita je nepatrná. Typem drah této skupiny jest však prvý 
z projektů, jež zemskou zárukou byly uskutečněny, totiž dráha Postoloprty-Louny 10,6 km. Nešlo 
tu o malodráhu, jak by se dalo souditi z nevelké délky; dráha spojuje trať Duchcov-Plzeň s tratí 
Praha-Moldava, jichž dosavadní spojení přes Obrnici činilo 32 km. Proto měla hned zprvu také 
transitní dopravu, a část její byla používána jako peážní trať pro spojení Obrnice-Rakovník. Již v 
šestém roce nebylo třeba užíti zemské garancie, a r. 1905 byla postátněna. Naproti tomu ostatní 
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dráhy královstvím českým garantované jsou slepými tratěmi. Ale i tu nutno rozeznávati, pokud jde 
o pouhé části projektovaného spojení dalšího. Tak bude elektrická dráha Tábor-Bechyně 23,6 km. 
jednak prodloužena do Týna n. Vlt., kde končí trať z Vodňan - ovšem přímé připojení nebude tu asi 
provedeno, poněvadž dráhy budou končiti na protilehlých stráních nad Vltavou, jednak z Tábora do 
Mladé Vožice. Od dráhy Frant. Josefa na trati z Plzně do Chebu odbočuje Svojšín-Bor 15,1 km., 
jejíž prodloužení se projektuje na bavorskou hranici s připojením na dráhy bavorské, mimo to bude 
Bor spojen s Tachovem a Domažlicemi dráhou, na níž také bude konečná stanice odbočky od české 
západní dráhy Staňkov-Ronšperk 19,5 km., tak že obě budou částí větší sítě vedlejších železnic. 
Jako slepé dráhy bez spojení pro nejbližší dobu zůstávají pouze odbočky od buštěhradské dráhy  
Tršnice-Schönbach 20,3 km., Ostrov-Jáchymov 8,4 km., Karlovy Vary-Merkelsgrün, odbočky od 
dráhy Františka Josefa Nákří-Netolice 13,2 km. a Nový Dvůr-Bezdružice 23,5 km.; konečně 
odbočky od severozápadní dráhy Doudleby-Rokytnice 19,9 km. a Polná-Štoky-Polná město 5,6 
km., jež je vlastně malodráhou spojující město s hlavní tratí ne příliš odlehlou. Přehled o účasti státu 
a země podává tabulka VI., kde dráhy od státních odbočující nebo jejich síť doplňující jsou 
vytištěny proloženě (tučně vytištěno). 
 

Tabulka VI. 

Název 
Délka 

stavební 

Kdy 
zahájeno 

provozování 
Účast státu 

Zemí 
garantovaná 

zápůjčka incl. 
gerant. 

prioritních akcií 

Účast 
interesentů 

Čistý 
výnos 

provozu r. 
1908 

Postoloprty-Louny 10,6 1895 - 1,226.000 526.400  

Netolická místní dráha 13,3 1895 - 680.600 278.000 0,80 

Ostrov-Jáchymov 8,5 1896 - 644.800 433.200  

Čerčany-Modřany-Dobříš 74,0 1897-1900 920.400 7,920.800 1,720.000 1,61 

Rakovník-Bečov-Bochov 103,4 1897-1898 420.000 7,369.000 2,366.000 0,72 

Rakovník-Mladotice 37,2 1899 375.400 2,870.950 614.000 0,38 

Mělník-Mšeno 29,8 1897 - 1,906.000 737.400 0,82 

Mšeno-Dolní Cetno 14,4 1897 - 1,226.200 448.400 0,05 

Strakonice-Březnice s odb. 79,9 1899 508.000 5,840.200 1,441.600 0,66 

Chrudim-Holice 56,7 1899 - 5,093.000 1,732.000 0,91 

Tršnice-Vildštein-Schönbach 20,4 1890 127.000 1,839.400 492.200 3,97 

Kolín-Čerčany-Kácov 80,0 1900-1901 864.000 7,935.800 1,781.200 1,31 

Nový Dvůr-Bezdružice 23,5 1901 332.000 2,229.400 411.200 0,50 

Most-Lovosice 36,4 1899 80.000 2,973.400 1,194.600 0,96 

Brandýs n. L.-Neratovice 15,2 1899 - 1,488.200 638.000  

Zadní Třebáň-Lochovice 26,5 1901 320.000 1;939.609 326.800 0,96 

Tábor-Bechyně 23,7 1903 400.000 2,085.400 309.600 0,47 

Světlá-Ledeč-Kácov 47,6 1903 858.000 4,404.000 610.000 0,14 

Karlovy Vary-Merkelsgrün 13,2 1902 80.000 1,442.800 538.600 3,19 

Staňkov-Ronšperk 19,5 1900 132.000 1,582.000 546.600 2,93 

Roudnice-Hospozín 23,6 1900 - 2,040.400 728.800 4,58 

Svojšín-Bor 15,1 1903 50.000 1,117.400 428.900 2,16 

Kadaňské místní dráhy 33,4 1902-1903 64.400 3,247.400 1,018.200 0,05 

Louny-Libochovice 19,4 1902 - 1,965.600 842.600 0,90 

Polná-Štoky-Polná město 5,6 1904 80.000 581.600 152.400 1,72 

Sudoměř-Skalsko-Stará Paka 73,8 1905-1906 959.000 6,617.600 1,247.000 0,54 

Mikulášovice-Rumburk-Krásná Lípa 24,4 1902 298.000 2,586.400 810.500 1,04 

Sedlec-Kutná Hora-Zruč 33,8 1905 765.400 3,215.000 612.600 0,81 

Česká Lípa-Šenov Kamenický 21,7 1903 410.000 1,976.300 437.000 3,73 

Doudleby-Vamberk-Rokytnice 19,9 1906 610.000 1,863.800 188.900 0,06 

Jindř. Hradec-Obratany 44,3 1906 245.000 2,212.400 492.600 0,67 

Jenšovice-Libochovice 37,0 1907 520.000 3,047.800 786.200 0,32 

Opočno-Dobruška 5,3 1908 120.000 502.100 95.200 0,37 

Summa 1.125,7  9,538.600 93,671.350 24,986.100  
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 Méně překotná byla zemská akce v Haliči, jak poznáme také z rozboru finančního. Jako 
spojení různých linií haličské transversální dráhy a severní dráhy císaře Ferdinanda se jeví trať 
Trzebinia-Skawce 59,2 km., různé tratě severní dráhy spojuje Pila-Jaworzno 25,8 km., státní dráhu 
ze Stanislavi k uher. hranici s dráhou Lvov-Černovice-Jassy a s vedlejší tratí Biala Czortkowska-
Zaleszczyki-Lužany spojuje vedlejší železnice Delatyn-Kolomyja-Stefanówka 112,6 km.; jako 
odbočky značného významu se jeví od haličské transversální dráhy Chabówka-Zakopane 64,3 km., 
jejíž část zprostředkuje zároveň spojení na uherskou hranici do stanice Suchahora; od dráhy Karla 
Ludvíka na ruskou hranici Tarnów-Szczucin 48,6 km., na nejzazším východě haličském Borki 
Wielkie-Grzymalów 33 km., mimo to úzkokolejná Przeworsk-Bachórz (Dynów) 46,2 km., jejíž 
zřízení o úzkém rozchodu jest ovšem osudným omylem, jehož opakování, zamýšleného pro další 
projekt, zavčas se zemská železniční politika haličská uvarovala. Z povahy uvedených železnic 
haličských a z povahy málo rozvětvené sítě haličské plyne, že mají také značnou dopravu transitní; 
jejich rentabilitě to ovšem velmi prospívá, jak ukazuje tabulka VII, a jejich povaha, jako železnic 
vedlejších, je tím jasně dotvrzena. 
 

Tabulka VII. 

Název dráhy 
Stavební 
délka v 

km. 

V 
provozování 

od roku 
Účast státu Účast zemí 

Účast 
interesentů 

Čistý výnos 
provozu r. 

1908 

Borki Wielkie-Grzymalów 33,0 1897 k. a. 420.000 zár. 1,200.000 k. a. 180.000 1,39 
zár. 4,040.000 

Trzebinia-Skawce 59,2 1899 k. a. 1,149.000 
pr. a. 266.000 

k. a. 840.000 5,90 

k. a. 4,728.000 
Chabowka-Zakopane 43,0 1899 

pr. a. 470.000 
zár. 2,260.000 pr. a. 470.000 2,64 

Delatyn-Kolomyja-Stefanówka 112,6 1899 k. a. 2,001.800 zár. 6,100.000 k. a. 1,869.600 2,33 
k. a. 232.000 

Pila-Jaworzno 25,8 1900 k. a. 365.000 zár. 1,628.000 
f. p. 29.000 

8,60 

Tarnów-Sczucin 48,6 1906 k. a. 900.000 zár. 2,000.000 k. a. 500.000 3,78 
Przeworsk-Bachórz 46,2 1904 k. a. 1.152.000 zár. 2,964.000 k. a. 330.400 1,01 
Celkem 368,4  11,185.800 20,478.000 4,450.600  

 
Lupków-Cisna 25,3 1898 - zár. 1,050.000 530.000  

 
 Do značných rozměrů roste zemská politika dolnorakouská, kde země železnice garantované 
také sama provozuje. Jde o vedlejší železnice většinou jako celé úzkokolejné sítě zbudované. Jsou 
tu předně t. ř. Waldviertelbahn Cmunt-Ličov s odbočkou na Haidenreichenstein 39 km., a Cmunt-
Gr.-Gerungs 43 km., celkem 82 km., o jejímž prodloužení do Čech až na českomoravskou 
transversální dráhu u Pacova bylo již řečeno. Dolnorakousko-štyrská dráha vychází ze Sv. 
Hyppolitu do Mariacele, odkud je projektováno spojení k jižní dráze do Kapfenbergu, jehož částí by 
byla štýrská zemská dráha Kapfenberg-Au-Seewiesen; koncem r. 1906 bylo z této sítě dostavěno 
110,9 km., vesměs úzkokolejných; pro elektrický pohon celé dráhy byla zřízena zemská elektrárna 
ve Wienerbrucku, jež využitkuje značných tamějších vodních sil. Třetí soubor tvoří místní dráhy na 
moravském poli Stammersdorf-Auersthal 22 km., Gänserndorf-Gaunersdorf 22 km., Korneuburg-
Ernstbrunn 30 km., Ernstbrunn-Cáhnov s odbočkami na Pušdorf a Gaunersdorf 82 km.; spojují 
vesměs hlavní linie tratí k Vídni se sbíhajících. Obraz o finanční účasti jednotlivých činitelů podává 
tabulka VIII. 
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Tabulka VIII. 

Název dráhy 
Stavební 
délka v 

km. 

V 
provozování 

od roku 
Účast státu Účast zemí Účast interesentů 

Čistý výnos 
provozu r. 

1908 

Cmunt-Ličov-Heidenreichenstein  

Cmunt-Gr. Gerungs 
82,10 1900-1903 k. a. 1,010.000 zár. 4,153.000 k. a. 770.000 2,39 

zár. 11,110.000 k. a. 1,280.000 

k. a. 700.000 Dolnorakousko-štýrská alpská dráha 118,0 1898-1907 k. a. 630.000 
k. a. 1,200.000 

(Štýrsko) 

1,87 

Stammersdorf-Auersthal 21,8 1903 - zár. 1,200.000 k. a. 540.000 0,22 

Gänserndorf-Gaunersdorf 22,4 1903 k. a. 180.000 zár. 1,260.000 k. a. 360.000 1,42 

Korneuburg-Ernstbrunn 29,9 1904 k. a. 200.000 zár. 1.680.000 k. a. 520.000 1,47 

Ernstbrunn-Cáhnov-Pušdorf-Gaunersdorf 82,7 1906-1907 - zár. 4.900.000 ? 2,60 
Celkem   2,020.000 25,423.000 4,170.000  

 
 Mimo uvedené byla zřízena jediná zemí garantovaná dráha v Solnohradsku Zell na jezeře-
Krimml 52,8 km., jež byla již převzata státem. 
 Z železnic bez záruky státu neb země, ale s jinakou jejich podporou vystavěných, dlužno 
jako vedlejší železnice uvésti předně pokračování bukovinských místních drah v předešlém období 
vzpomenutých Kimpolung-Valeputna 18,8 km., Valeputna-Dorna Watra 22,8 km. a Pozoritta-
Luisenthal 6,8, jež tvoří vesměs část téže linie ve stanici Hatna, od dráhy Lvov-Černovice-Jassy 
odbočující. Za pomoci země byla dostavěna trať Lvov-Jaworów 48,7 km. Na Moravě společnost 
Brněnských místních drah vystavěla trať Mutěnice-Kyjov 16 km., jež odbočujíc od vedlejší 
železnice Zaječí-Hodonín, doplňuje síť dosti řídkou v tomto kraji; země poskytla subvenci po 10 let 
ročně 8000 K; od hlavní tratě severní dráhy odbočuje Otrokovice-Zlín-Vizovice 24,7 km., jejíchž 
kmenových akcií země převzala za 198.000 K, interesenti za 44.000 K; význam ryze místní mají 
odbočky od moravské pohraniční dráhy Hanušovice-St. Město 9,4 km.; jejíž kmenových akcií 
převzal stát za 350.000 K, země za 200.000 K, interesenti za 125.000 K, a Petrovice-Kouty 13,2 
km., s účastí za kmenové akcie státu 400.000 K, země 200.000 K, interesentů 200.000 K. Význam 
malodráhy spojující luhačovské lázně s tratí sp. st. dr. na Vlárský průsmyk, má dráha Újezd-
Luhačovice 9,7 km. s podporou země 200.000 K za kmenové akcie, kdežto interesenti převzali 
kmenových akcií za 246.000 K a prioritních za 35.000 K. Ve Slezsku byla zřízena trať významu 
malodráhy Opava-Hradec 5,4 km. s podporou státu za kmenové akcie 132.000 K, země a fonds 
perdu 40.000 K, interesentů za kmenové akcie 153.000 K, za prioritní akcie 300.000 K. Vedlejší 
železnicí se jeví Planá-Tachov 11,8 km., odbočující od dráhy Frant. Josefa na trati z Plzně do 
Chebu, neboť je pouze prvou částí další, trati do Domažlic na české západní dráze; země převzala 
za 120.000 K kmenových akcií, jež r. 1906 nesly dividendu 8,20 K, zřízení pak bylo umožněno tím, 
že okresní výbor a město Tachov zaručily solidárně zúročení a umoření půjčky 820.000 kor. u 
zemské banky království českého. Část Tanwald-Grünthal 7,1 km. jest dokončením tratí společnosti 
Liberec-Jablonec-Tanwald z předešlého období a zprostředkuje spojení s drahami pruskými. 
Vedlejší železnicí jest rogatecká místní dráha Grobelno-Rogatec 34,2 km., jejíž připojení na 
chorvatské dráhy do Krapiny jest otázkou vyjednávání s firmou, jež provedla stavbu; stát převzal 
kmenových akcií za 600.000 K, země za 80.000 K, interesenti za 400.000 K, bude však zajisté 
nutno, zařizovací kapitál zvýšiti. V Tyrolsku trať Schönbichl-Reutte 14,5 km. jest připojena na 
würtenberské dráhy a jest projektováno její spojení do Inšpruku, čímž by vznikla vedlejší železnice 
značné délky; kmenových akcií převzal stát za 100.000 K, země za 100.000 K, interesenti za 
370.000 K, mimo to interesenti prioritních akcií za 900.000 K. V Dolních Rakousích uskutečněna 
berlínským konsorciem dráha na Sněžník z Vídeňského Nového Města, její prioritní akcie převzala 
však společnost Vídeň-Aspang, dokončila tratě a převzala provoz, zaručivši zároveň zúročení a 
umořování až do r. 1917; dosud vždy z tohoto titulu doplácela, r. 1907 bilance vykazovala ztrátu i s 
přenosy z minulých let 1,339.256 K. Síť místních drah welských v Horních Rakousích byla 
doplněna tratí Sathlet-Grünau 30 km., s účastí za kmenové akcie státu 118.000 K, země 78.900 K. 
Celá síť welských lokálek byla státu pachtována za roční obnos 286.200 K. Konečně buďtež 
uvedeny čtyři dráhy menšího významu: odbočka od dráhy císařovny Alžběty Lambach-Eggenburg 
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11 km., s účastí za kmenové akcie státu 268.000 K, země 40.000 K, interesentů 263.000 K, v 
Tyrolsku malodráhy Inšpruk-Fulpmes s účastí za kmenové akcie státu 350.000 K, země 220.000 K, 
interesentů 380.000 K, a Bozen-Kaltern 10,8 km. s účastí země za kmenové akcie 100.000 K. 
Konečně ve Vorarlberku malodráha Bludenz-Schrunz 12,2 km., s účastí za kmenové akcie státu 
60.000 K, země 60.000 K, interesentů 300.000 K a mimo to za prioritní akcie 570.000 K. Celkem 
tedy v této skupině většinou již jde buď o malodráhy, neb o železnice vedlejší nevelkého významu, 
jak délka jejich již ukazuje. 
 
 Bez podpory země a státu byly zřízeny v Čechách frýdlantské okresní dráhy, a to za pomoci 
německého konsorcia firem Bank für Handel und Industrie v Darmštatě a Heřman Bachstein v 
Berlíně; je tu jednak krátká odbočka od jihoseveroněmecké spojovací dráhy Raspenava-Weissbach 
6,2 km., jednak úzkokolejné spojení Frýdlantu s říšskou hranicí do Hermsdorfu 10,4 km. a k 
Heinersdorfu 25,7 km., jichž provozování vede podnikatelství Heřman Bachstein v Berlíně. 
Zúročení a umoření prioritních obligací, jež bylo nutno vydati k zaplacení dluhu u konsorcia, 
neměly však ve výnosu drah dostatečného podkladu, proto byla nutná záruka okresu frýdlandského; 
tížila okres do té míry, že se musil obrátit k vládě o pomoc. Na Moravě byly zřízeny Zaječí-Čejč-
Hodonín 30,1 km., jež je částí rozvětvené sítě, k níž náleží také Mutěnice-Kyjov a Čejč-Ždánice a 
proto vedlejší železnicí; největší část kmenových akcií má Vereinigte Eisenbahnbau- und 
Betriebsgesellschaft. Na severu Čech od severozápadní dráhy odbočuje Jilemnice-Rochlice 20,2 
km.; pracuje se zárukou dovozného se strany interesentů, a r. 1907 činil příjem z tohoto titulu 
28.888 K. V majetku Vereinigte Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft je krátká odbočka 
významu malodráhy od tratí severní dráhy z Kojetína do Bílska Verneřovice-Štramberk, hlavně 
dopravu vápenných lomů štramberských zprostředkující. Na Moravě a ve Slezsku leží tratě 
společnosti brněnských místních drah (Brünner Lokal-Eisenbahn-Gesellschaft). Původně jí náležela 
první tramvaj Královo Pole-Brno-Pisárky, již prodala rakouské elektrické společnosti Union s 
knihovním ziskem 400.752 K. Vedle trati Mutěnice-Kyjov jí náleží odbočka od severní dráhy 
Břeclav-Lednice, jež byla zřízena se zárukou dovozného obcí Lednice za 4000 vagónů po 16 K, 
vykoupenou r. 1905 jednou pro vždy za kapitál 113.000 K. Nevelkou rentabilitu obou linií, z 
Mutěnic do Kyjova i z Břeclavi do Lednice, nahrazují výnosy sítě tramvají na Ostravsku, a to vedle 
dříve uvedené tratě z Přívozu do Vítkovic, M. Ostrava-Lhotka (Hulvaky) 2,7 km. a tratě z M. 
Ostravy k mostu nad Ostravicí 0,7 km.; zprostředkují hlavně osobní přepravu tohoto obvodu, jehož 
průmyslový život dosahuje nejvyšších stupňů intensity; r. 1906 na provozovací km. přepravily 
1,198.614 osobních km. a 15.956 t. km., i činila jejich rentabilita 7,28 %. Z téhož důvodu prospívá 
malodráha moravskoslezské společnosti místní dráhy Polská Ostrava-Hrušov 4,2 km., jež však 
mimo značnou přepravu osob vykazuje také četnou přepravu zboží (206.515 os. km., 226.750 t. 
km.) a jejíž rentabilita r. 1906 byla 4,29 %. Na Moravě také jest krátká trať významu malodráhy 
Brno-Líšeň 6,7 km., jejíchž kmenových akcií interesenti odebrali za 334.400 K. Soubor tramvají 
Inšpruk-Hall byl doplněn různými tratěmi rázu malodrah v délce 4,6 km., síť solnohradské 
železniční a tramvajové společnosti tratí Solnohrad-Lamprechtshausen 25,3 km., síť vídeňských 
místních drah v předešlých obdobích zmíněná tratěmi v nejbližším obvodu Vídně v délce celkem 
22,4 km. Konečně budiž uvedena odbočka od haličské transversální dráhy Tlumacz Palahicze- 
Tlumacz město 6,3 km. a v Čechách od buštěhradské dráhy Vikvice-Kysibl 8 km., obě s povahou 
malodráhy. U této skupiny, kde není veřejné podpory, jde již z největší části o malodráhy, a v 
několika případech se opět pracuje se zárukou dovozného, jako jsme pozorovali v období 1880-
1887. Ale změna, kterou pozorujeme, jest úplná. Dráhy zřízené se zárukou čistého výnosu se strany 
státu neb země jsou pravidlem, bez ní a bez veřejné podpory vůbec zřízené jsou výjimkou. 
 Pro náš účel mělo hlavní význam, abychom určili různé složky celkového vývoje aspoň v 
tom rozsahu, jak se právě stalo; opírali jsme se o statistiku ministerskou, znázorňující stav koncem 
r. 1906. Tímto rokem nastává zároveň nové období, jež se vyznačuje postátněním velkých 
výnosných drah, dotud soukromých. K rozboru připojujeme povšechný obraz, a to jednak koncem r. 
1906, jednak koncem r. 1909.43) 
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Tabulka IX. 
Účast státu Účast zemí 

Způsob účasti 
r. 1906 r. 1909 r. 1906 r. 1909 

1. Zárukou za zúročení a umoření prioritního kapitálu 208,097.000 277,175.000 147,259.850 164,889.750 
2. Převzetím kmen. akcií 39,724.000 49,175.000 24,207.800 30,445.400 
3. Převzetím prior, akcií 1,970.000 1,970.000 3,166.000 5,316.000 
4. Podporou à fonds perdu 150.000 150.000 4,796.893 4,796.893 

 
 Na základě převzaté záruky vyplatil do konce r. 1908 stát 44,186.104 K, země 31,012.900 K 
(a to Dolní Rakousy 2,026.203 K, Čechy 26,735.070 K, Halič 2,506.868 K, Štýrsko 144.819 K). 
Ztráta na úrocích z převzatých kmenových akcií za r. 1906 obtížila země sko 4.800, Štýrsko 
125.600, Korutany 7.800, Krajina 1.600, Přímoří 68.000, Tyrolsko s Vorarlberkem 70.040, Čechy 
234.180, Morava 109.720, Slezsko 0, Halič 84.000, kdežto Bukovina přijala na úrocích z důvodů 
výše uvedených 35.120); stát 843.562 K. 
 
 41) Srov. Bahnen niederer Ordnung str. 93. Tam jsou uvedeny také dalmatské dráhy Split-Sinj , Uskoplje-Gruž, Glavska-Zelenika. 
Neuvádíme jich zde z důvodů již dříve uvedených, stejně jako bychom neuvedli mezi vedlejšími železnicemi dráhy bosenské. Síť dalmatsko-
bosenská jest ve vývoji, možno-li vůbec o síti mluviti; jsou to vlastně disiecta membra, svědčící o všem jiném než o cílevědomé železniční politice. 
Provésti za těchto poměrů klasifikaci dle hospodářských měřítek nelze, jak plyne z vývodů na prvých stránkách této knihy. Proto jsme také v 
předešlém období neuvedli tratě Siverič-Knin. 
 42) V Bahnen niederer Ordnung str. 93 vůbec příspěvek interesentů není uveden. Ze zákona z 15. července 1903, čís. ř. z. 151 a z hlavní 
železn. statistiky za r. 1907, str. 262-263 jde však na jevo skutečné rozdělení zařizovacího kapitálu. 
 43) Pramenem je tu jednak min. publikace Bahnen niederer Ordnung jednak citovaná již zpráva železničního výboru panské sněmovny z 
července 1910 (č. př. 64, zas. XX., r. 1910). 

 
 
 
 

Zákon z roku 1910. 
 

 § 16. Ustanovení zákona z r. 1894, jehož působnost byla vymezena do konce r. 1904, byla 
třikráte obnovena,44) naposledy s působností až do vydání nového zákona o železnicích nižšího 
řádu. Přípravy k uskutečnění nového zákona, v původní lhůtě však se daly, a nejvýznačnější z nich 
je schůze zástupců zemských výborů, kteří 27. května 1904 svoje přání vůči připravované předloze 
zákona společně formulovali. Ve výzvě, kterou ministerstvo železnic zemským výborům 20. dubna 
1904 rozeslalo, aby se o obnově zákona vyjádřily, čteme, že větší účast státu při zřizování železnic 
nižšího řádu než dosud, jest vyloučena. Zástupci zemských výborů většinou opakovali staré stesky a 
požadavky. Protestovali proti požadavkům vojenské správy, poněvadž železnice, o něž jde, nemají 
sloužiti účelům strategickým, nýbrž místní a malé dopravě; žádali, aby tarifní úprava pro místní 
dráhy byla samostatná vůči úpravě pro hlavní železnice, aby však používání místních drah k 
transitní dopravě bylo beze všeho připuštěno, státní správa aby se nestavěla proti jejich přijetí do 
železničních svazů; investice v přípojných stanicích aby nesly hlavní dráhy a pod. Zásadního 
významu jest návrh, který v konferenci podal člen zemského výboru haličského Dabski: aby 
koncese místním dráhám se udělovaly jen v dohodě s příslušnými zemskými výbory. Tento návrh 
však byl všemi proti dvěma hlasům zamítnut a přijato pouze přání, aby zástupci zemského výboru 
byli také členy komisí pro revisi tratě, staniční i polit, pochozí. Zem. výbor haličský pak rozeslal 
ostatním zemským výborům dodatek k usnesením konference, kde opakoval návrh, aby koncese 
místním drahám se udělovaly v dorozumění se zemským výborem neb aspoň po jeho slyšení; žádal 
dále, aby koncese pro malodráhy udělovaly zemské vlády, a sídla drah státem zaručených, aby 
nebyla nadále vesměs ve Vídni. 
 
 Vládní návrh nového zákona, jak byl během r. 1904 podán,45) rozšiřuje a soustavněji 
upravuje různé dosavadní úlevy; zásadnějších změn vůči dosavadnímu stavu v něm není; pouze 
okolnost, že jako místní dráhy jsou stavěny železnice nejrůznější povahy, jeví se ve zmocnění 
vlády, aby s ohledem na daň z jízdních lístků pro místní dráhy menšího významu, jež zprostředkují 
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výhradně místní dopravu v obci neb jejím nejbližším okolí, užila předpisů o malodráhách. V 
motivech předlohy jako nejpodstatnější činitel vývoje od vydání posledního zákona se uvádí 
poznání, že za daných poměrů finanční zajištění místních drah, zvláště mají-li větší rozsah a potřebu 
většího kapitálu, lze zpravidla umožniti jen vydatnou přímou podporou (zárukou zúročení či 
kapitálovou subvencí) země neb státu. O malodráhách se uvádí, že podstatně se různí od kategorií 
železnic nižšího řádu, jež s tímto jménem existují jinde, zvláště v Prusku; okolnost, že vláda je 
zmocněna užíti pro některé místní dráhy předpisů o malodráhách, vysvětluje se tím, že takové 
železnice, ač povahou malodráhy, přece z formálních důvodů, na př. pro souvislost s podnikem 
místní dráhy, nikoli jako malodráhy, nýbrž jako místní dráhy jsou koncesovány. 
 
 Vládní předloha byla přikázána železničnímu výboru, ale nebyla vyřízena. Referentem v 
železničním výboru byl zvolen  dr. Pattai, jenž měl také železniční referát v dolnorakouském 
zemském výboru. Vypracoval pro železniční výbor vlastní návrh s obsáhlou motivací, jež byla i 
zvláště tiskem vydána a z Dolních Rakous všem zemským výborům k posudku rozeslána. Došla 
jich všeobecného souhlasu. Návrh i motivace jsou v nejednom směru základem dalšího vývoje, a 
pro celou otázku mají význam zásadní.46) Jejich stanovisko vyjadřuje věta: „Jest všeobecnou a 
oprávněnou snahou, aby železnice, jako dávno již silnice, přešlý v majetek veřejných činitelů. 
Hlavní linie náležejí v majetek státu, místní dráhy v majetek zemí, místní dráhy silniční v majetek 
obcí. Tohoto sociálně-politického vývoje nelze zadržeti; lze jej pouze podporovat.“ Důsledků 
tohoto názoru, jež by se musily jeviti v prvé řadě v ustanovení o koncesi, jaké žádal Dąbski, a o 
nápadu, jaké částečně navrhoval svého času Rieger, v Pattaiovu návrhu však není. Omezuje se v 
tom směru na to, že navrhuje, aby osvobození od kolků a poplatků bez časového omezení se dostalo 
smlouvám, listinám a podáním za účelem převodu vlastnictví podniku místní dráhy nejen na stát, 
nýbrž také na království a země a vůbec na veřejné korporace nadané právem vypisovati přirážky. 
Mimo to navrhuje, aby ke komisím pro revisi tratě, staniční a politické pochozí komisi byl přibírán 
zástupce zemského výboru, jako člen oprávněný hlasovati. Provedení návrhu Dąbského Pattaiova 
motivace označuje za nemožné, poněvadž udělovati koncese bylo vždy uznáváno jako výsostné 
právo státu, na čemž § 11. zákona z 21. prosince 1867 č. ř. z. 191 ničeho nezměnil. To není ovšem 
vyvrácením Dąbského; neboť šlo mu právě o to, aby nastala změna v tom, co dosud bylo o udílení 
koncesí „seit jeher anerkannt“. O tom ostatně povíme ještě více; tolik jest jasno, že zásada o trojím 
rozdělení jest provedena více v motivaci než v textu Pattaiovy osnovy. Jinak obsahuje návrh 
přesnější formulaci mnohých dosavadních ustanovení a přiznání větších výhod; zvláště mění 
výhody dosud fakultativní v imperativní. 
 
 Ve schůzi 22. října nového zasedání r. 1907 dr. Pattai podal iniciativní návrh zákona o 
železnicích nižšího řádu;47) podkladem byl text, jejž před třemi lety byl navrhnul v železničním 
výboru. Vůči tehdejšímu návrhu však opět byly učiněny jisté změny; týkaly se většinou formulace a 
úpravy různých lhůt, pouze jedna byla významu zásadního. Na podnět jednotlivých zemských 
výborů bylo do návrhu pojato ustanovení, že království, země a jiné tuzemské korporace právem 
vypisovati přirážky nadané, mohou na místě státu vykonati právo zákupu, jestliže slibem placení, 
rukojmím, zárukou čistého výnosu, zápůjčkou nebo jinakým příspěvkem nebo několika z těchto 
způsobů zároveň zaručily neb opatřily více než polovici kapitálu pro podnik místní dráhy a jestliže 
nároky odtud plynoucí v této výši ještě trvají. V důvodech byla opakována zásada o rozdělení mezi 
stát, země a obce. Nové ustanovení o právu zákupu bylo uvedeno poukazem, že jest zřejmou 
anomálií, jestliže břemena z veřejného úkolu plynoucí se uvalují na země, kdežto práva jim 
odpovídající zabírá stát. Ohled na státní právo zákupu ovládá prý celou naši železniční politiku 
vzhledem k místním dráhám, každé opatření se zkouší, bude-li pro stát s ohledem na zákup 
znamenati dobrý či špatný obchod. Tento konflikt jest důsledkem nespravedlivé věty: tomu veřejné 
břemeno, onomu prospěch. Tomu odpomoci má nově navržené ustanovení, jehož se domáhaly 
zvláště zemské výbory český, tyrolský, hornorakouský a istrijský. 
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 Zasedání však opět uplynulo a návrh nebyl vyřízen. Proto poslanci Axmann, Dobernig, 
Pergelt a soudruzi (dr. Pattai zatím byl zvolen předsedou poslanecké sněmovny) jej podali beze 
změny v textu i motivaci v příštím zasedání znovu.48) Byl odkázán železničnímu výboru, kde dr. 
Wittek byl zvolen referentem, ale k jeho vyřízení před koncem opět nedošlo a opět bylo nutno 
vystoupiti v novém zasedání s iniciativním návrhem. Učinili tak poslanci Wittek, Axmann, 
Dobernig, Pergelt a soudr. ve schůzi 30. dubna r. 1909.49) Do nového návrhu byly pojaty všecky 
zásadní změny z návrhu Pattaiova (i Axmannova, který nebyl než jich opakováním), tak že Pattaiův 
návrh v celku jest základem i tohoto návrhu nového. Mimo změny ve formulaci a určení různých 
úlev a lhůt, přece však některými notami se liší nový návrh od Pattaiova. Jednak předesílá celému 
textu pokus o definici, která však hospodářské povahy otázky se vůbec nedotýká: za místní dráhy 
prohlašuje ony dráhy nižšího řádu, jež v řízení předcházejícím udělení koncese ministerstvem 
železnic jako místní dráhy byly uznány, nebo jimi v koncesní listině výslovně prohlášeny jsou, nebo 
na nichž dodatečně provozování dle předpisů o místních drahách bylo zavedeno. Při debatě o 
dolnorakouských tratích rakouské společnosti místních drah koncesovaných svého času Herbst 
ironicky navrhoval, aby se do zákona pojalo ustanovení, že místní dráhou jest každá, již 
ministerstvo jako místní prohlásí; definice předeslaná návrhu, o němž jednáme, jest podobným 
určením. Ovšem zároveň obsahuje důležité přiznání všech výhod nového zákona také železnicím 
dříve zřízeným, na nichž místní provoz dodatečně byl zaveden. Důležitou novotou jest zmocnění, 
jehož se v návrhu dostává vládě, aby zaručila 4 % zúročení a umoření přednostní části kapitálu 
místní dráhy, jestliže dle uvážení vlády tím nevzejde trvalé zatížení státního pokladu, jakož aby za 
stejného předpokladu předsevzala zákup místních drah. Dle dosavadního stavu (který ovšem zůstal 
zachován, jak poznáme) bylo možno uskutečniti pouze zákonem, co v tomto návrhu se ponechává 
cestě správní. Při výpočtu výhod, jež zákonem místním dráhám možno přiznati, se dodává, že při 
výši jejich má se bráti ohled na náhradu větších nákladů, jež místní dráze vzejdou požadavky 
vojenské správy, které neslouží zároveň zájmům dopravy. Ustanovení o zákupu zemí se přejímá s 
dodatkem, že státní právo zákupu tím nijak nemůže býti dotčeno. Motivace návrhu omezuje se na 
vylíčení dosavadního vývoje. 
 
 V železničním výboru došlo v zásadním ohledu ke změně hlavně při zmocnění vlády k 
poskytnutí záruky a k zákupu cestou správní. Ministr financí sám prohlásil, že vláda nehodlá 
převzíti tak obsáhlou plnou moc, jež znamená změnu v příslušnostech státním základním zákonem 
určených, a jež by vládu vydala obtížné situaci vůči návalu interesentů. Oboje zmocnění pak bylo z 
textu vyloučeno. Definice místní dráhy byla nahrazena novou, jež se určení hospodářskému zcela 
nevyhýbá. Nový text označuje jako místní dráhy železnice, jež technickým zařízením a výkonností 
hlavních drah nedosahují, přece však dopravu v širším okruhu, zvláště dovoz k hlavním železnicím 
zprostředkují a v koncesní listině jako místní dráhy označeny jsou. Pokus označiti blíže širší oproti 
užší dopravě tu není, zvláště se vyhýbá definice vyslovení, že jde také a vůči malodrahám zvláště o 
tratě, jež spojují stávající železnice hlavní, jsouce podstatným doplněním jejich sítě - tak že vlastně i 
zde ještě nejdůležitější částí definice jest, co a contrario plyne z dalšího označení malodrah jako 
železnic nižšího řádu, jež pro všeobecnou železniční dopravu mají menší význam, zvláště těch, jež 
hlavně zprostředkují místní dopravu v obci neb mezi sousedními obcemi. Přece však je tu pokrok, 
schopný dalšího vývoje. Zásadního významu nabyl spor o to, má-li právo, při dosažení jisté výše 
zúročení zařizovacího kapitálu malodrah ustanoviti snížené maximální tarify pro dopravu osob a 
zboží, býti vládě přiznáno také oproti malodrahám, jež se provozují na účet autonomních korporací. 
Vláda žádala, aby uvedené právo také vůči autonomním svazkům jí bylo ponecháno, poněvadž prý 
tak plyne s hlediska nejvyššího státního práva dozoru na hospodaření autonomních svazků. 
Stanovisko výboru, jež ovládlo, odůvodňují motivy zprávy výborové tak, že „vůči zásadnímu 
stanovisku nejvyššího státního dozoru - i když nepřihlížíme k státoprávnímu postavení zemí, jež 
nasvědčuje zvláště opatrnému jednání při tohoto druhu otázkách - možno uvésti slušnost ohledu, 
aby po případě autonomním svazkům, jež ve shodě s dnešními společenskohospodářskými názory 
vzaly na se nebezpečí i břemena ve veřejném zájmu žádoucího obecnohospodářského provozování 
železnic, byly výsledky jejich ponechány v té míře, kterou ony samy pokládají za přiměřenou, 
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jsouce zároveň zástupci obyvatelstva železnice užívajícího.“ Tento spor poněkud připomíná 
podobný konflikt při jednání o pruský zákon z 14. července 1893, kde bylo zamítnuto jakékoli 
omezování obcí ve zvyšování cen v plynárnách. Správně Cohn o tom poznamenává, že tu jde 
vlastně o dávku obecní, a že jest vůči tomu nedůsledno, jestliže daň ze spotřeby plynu pruským 
obcím se nedovoluje. Stejnou povahu má zisk obcí z provozování malodrah, a jest karakteristické 
pro toto pojetí, že motivace železničního výboru se staví proti omezení obcí v tomto směru proto, že 
jde o zástupce těch, kteří vyšší jízdné budou platiti; upozorňuje se tím na zásadní rozdíl mezi obcí 
jako podnikatelem a mezi podnikatelem soukromým. Jinak budiž z motivů železničního výboru 
uvedeno, že označuje za upřílišněnu přednost, kterou Pattaiova zpráva přiznává podnikům 
autonomních svazků oproti státu, jehož nezištné péči a podpoře prý také tyto podniky přec děkují za 
svůj vznik a další rozkvět. 
 
 Návrh, aby poskytnutí 4 % záruky zúročení a umoření a výkon státního práva zákupu byl 
ponechán cestě správní, lze-li očekávat, že tím státnímu pokladu nevzejde trvalé zatížení, převzal z 
původního návrhu Wittkova, v užším výboru opuštěného, do širšího výboru posl. Kuranda jako 
vlastní návrh; nedošel však souhlasu většiny. Debata v plenu pak byla z největší části tomuto 
stanovisku věnována. Navrhovatel dokazoval, že je nutno starati se o možnost rychlého postupu při 
výkonu zákupu, jednak s ohledem na dráhy, jež neprospívají, jednak na dráhy, jimž se příliš dobře 
vede. K oněm náleží hlavně pachtované dráhy; stát je provozuje na vlastní účet, nemají 
individuálního života, ale přec se platí na správní paušál kremžské dráze 25.000 K, dráze Urfahr-
Aigen-Schlägel 18.000 K, welským místním drahám 25.000 K, ačkoli by škrt péra stačil, aby přešly 
do vlastnictví státu a tak ročně 68.000 K se ušetřilo. Jsou dráhy jako Novi Targ-Suchahora, kde stát 
má všecky akcie v rukou; dráhy jako Terst-Poreč s provozovacím koeficientem 160, jež nutno 
rychle postátniti, a to při celé řadě sporných zájmů lze nejlépe cestou správní. Plná moc, kterou 
sněmovna vládě by tak dala, není větším projevem důvěry, než zmocnění posečkati s náhradou 
paušálu za provozování. K druhé skupině náležejí dráhy, jež příliš dobře prospívají. Tak Hartberg-
Gleisdorf, Pila-Jaworzno, Trzebinia-Skawce: to jsou dráhy, jichž výnos prudce stoupá od 5 k 10 
procentům, a jež snad skončí s výnosem 15 až 20 procent. Rychlé postátnění znamená tu pro stát 
dobrý obchod. Také možnost, poskytnouti cestou správní záruku čistého výnosu, jest významná: za 
půjčku asi 1 milionu korun pro zillerskou dráhu byl nabízen bez státní záruky kurs 85 %, jakmile 
obdržela státní záruku, byla v den, kdy vypukla již ruskojaponská válka, v Inšpruku převzata za 
99.70 proc. Odpůrci návrhu uvedli, že záruky, které mají být předpokladem, při němž vláda 
zmocnění uvedených by směla užíti, jsou právě velmi vratký; bilance lze zbarvovati. Je pak velmi 
lehce možno, že by se rozhodovalo dle různých vedlejších vlivů, na zakročení jednotlivých 
poslanců, dle směru, který se tak často s každou vládou mění. Parlament by se vzdával tím 
důležitého práva, a toho nemůže učiniti pro tu neb onu finanční výhodu. Posl. Kuranda netrval v 
plenu na zvláštním minoritním návrhu, a osnova byla přijata tak, jak vyšla z výboru, a poněvadž 
také panská sněmovna beze změny schválila návrh ve znění, s nímž vláda v poslanecké sněmovně 
souhlasila, nelze pochybovati, že stane se zákonem.  

 

 44) Zákonem z 16. května 1905 č. ř. z. 81 do konce r. 1905, z 24. prosince 1905 č. ř. z. 216 do konce r. 1908 a konečně zákonem z 29. 
prosince 1908 na dobu svrchu uvedenou. 
 45) Čís. 2049 příloh XVII. zasedání 1904. 
 46) Obojí otištěno také v předloze čís. 420, XVIII. zasedání 1907.  
 47) Čís. 420 příloh XVIII. zasedání 1907. 
 48) Čís. 574 příloh XIX. zasedání 1909. 
 49) Čís. 37 příloh XX. zas. r. 1909. 
 
 
 
 
 
 
 



Finanční účast království a zemí při zřizování vedlejších železnic předlitavských 
 

 
www.securityprinting.org 65

 

III. Vývoj a kritika finanční účasti království a zemí při zřizování 
vedlejších železnic. 

 
 

Finančně-politická povaha vedlejších železnic zemí neb státem zaručených. 
 

 § 17. Ukázali jsme, že z povahy vedlejších železnic plyne jejich menší výnosnost oproti 
železnicím hlavním, a že poměr, ve kterém výnosnost vedlejší železnice zůstává zpravidla za 
výnosností železnice hlavní, jest pro zvláštní hospodářskou povahu železných drah mnohem 
nevýhodnější, než zpravidla poměr průmyslové velkovýroby a malovýroby běžného typu. Zároveň 
však vznik velké části vedlejších železnic byl nutnou potřebou pro zdárný vývoj těch kterých 
oblastí, a jest ještě značný počet linií (vedle ještě většího počtu zbytečných), jichž zřízení bude 
nepopiratelným hospodářským prospěchem v zemi a doplní síť. Jest pak otázka, kdo má opatřiti 
část nákladu, jež v začátcích velké většiny linií bude bez úroků. Tato otázka se stává složitější tím 
(nač se často zapomíná), že nelze s více neb méně přesnou pravděpodobností určiti, jak velká bude 
ona část, a že proto vůbec většinu nutného kapitálu cestou u jiných podniků obvyklou nelze opatřiti. 
Skutečnost v našich zemích dala odpověď, obsaženou v předešlé kapitole. Mimo výjimečné případy 
na pouhé daňové úlevy se omezující, které však měly z valné části ráz malodrah, byly v posledním 
období vedlejší železnice zřizovány buď hlavními železnicemi, částečně s příspěvkem interesentů, 
buď za vynikající účasti státu a zemí opět s podporou interesovaných činitelů místních. 
 
 Z povahy věci jde, že hlavní železnice jsou v prvé řadě povolány, aby se postaraly o 
doplnění sítě vedlejších linií. Jednak mají přímý zisk ze vzrůstu dopravy, který se při liniích 
rychlejšího rozvoje schopných zpravidla dostavuje, jak ukázal příklad jižní dráhy francouzské a 
doklady Burletovy; to je příčina zřízení vedlejších železnic, často i z vlastní iniciativy železnic 
hlavních. Jednak státní správa udělením koncese poskytuje podniku hlavní železnice nejen právní 
monopol pro určitý směr spojení, zavazujíc se, že pokud trvá koncese, nepovolí spojení těchtýž 
konečných bodů bez obsáhnutí nových strategicky, politicky neb obchodně důležitých mezistanic (§ 
9. lit. b) zákona z 14. září 1854 č. ř. z. 238). nýbrž poskytuje mu zároveň faktický monopol pro 
dopravní ovládnutí rozlehlých oblastí, plynoucí ze samé povahy železné dráhy. Z této okolnosti jde, 
že stát, když již tato mimořádná práva, jež od samých začátků sobě měl vyhraditi, poskytoval 
soukromým podnikům, měl také trvati na řádném doplnění sítě z prostředků hlavních železnic. 
Vědomí této nutnosti bylo; svědčí o tom příklady, jež jsme již uvedli, tak moravské pohraniční 
dráhy, kde nehospodářský postup při zřízení však zabránil provedení podmínek, tak severní a státní 
dráhy. Právě při těchto dvou však jsme také viděli, jak nedostatečně státní správa postupovala. 
Situace při obnově privilegia severní dráhy byla taková, že také tratě Vsetín-Vel. Karlovice, 
Otrokovice-Zlín-Vizovice, Vsetín-Val. Klobouky-Bilnice by byla přijala do podmínek k tratím 
dříve zmíněným; také při schválení změny stanov společnosti státní dráhy se mělo žádati další 
doplnění sítě o významnější odbočky v předešlé kapitole uvedené. Jinou příležitostí, kdy stát mohl 
působiti v tomto směru, bylo schvalování pro emise prioritních obligací; poznáme, že při takové 
příležitosti přiměl jižní dráhu a štýrsko-hradecko-kovljanskou dráhu ke garančním závazkům vůči 
zemským dráhám štýrským. Úplně se vymknula jakékoli povinnosti v tomto směru severozápadní 
dráha. Odbočky, jež zřídila před r. 1880 a na nichž dodatečně bylo dovoleno zavésti sekundární 
provoz, požívaly státní záruky za 5 % zúročení zařizovacího kapitálu; linie doplňovací sítě pak jsou 
pouze stejně významným doplněním hlavních spojení. O doplnění sítě vlastních vedlejších železnic 
severozápadní dráha se nestarala, a státní správa ji k tomu nedonutila, ačkoli na př. úmluvou ze 7. 
května 1885 zvýšila záruku za kmenovou síť severozápadní dráhy o záruku 5 % zúročení a umoření 
prioritní půjčky 11 milionů zlatých, z nichž pouze 31/4 milionu státní správě mělo býti vráceno. 
Také ve věci vedlejších železnic se tak ukázal nedostatek pevného a cílevědomého postupu vůči 
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železničnímu velkokapitálu: státní a zemské rozpočty pak byly obtíženy obnosy, jež mohly a měly 
se ocitnouti v účtech ze ztráty a zisku velkých akciových společností hlavních železnic. 
 Tato kapitola je však téměř uzavřena. Převzetím tratí společnosti státní dráhy, severozápadní 
i jihoseveroněmecké spojovací dráhy a zřízením druhého spojení Vídně s Terstem po státních 
tratích nastal přechod k soustavě státních drah, a tím také zásadní změna ve finančně-politickém 
postavení železnic v soustavě státního hospodářství. Dříve šlo o podniky státu, jichž vřadění mezi 
soukromo-hospodářské podniky státní finanční věda mohla odůvodňovati; při čisté soustavě 
státních drah jde nepochybně o část hospodářské správy státní, příjmy státních železnic nabývají 
povahy příjmů správních, přebytky státních drah povahy státní daně. Hledisko o daňové povaze 
přebytků správy železniční, jež hlavně Cohn1) podrobně provádí, naráží ovšem v literatuře ještě na 
značný odpor. Tak i Adolf Wagner se proti němu staví. V systému finanční vědy2) praví, že 
železnice mají být spravovány dle zásady soukromohospodářské, ale pouze tehdy, jestliže renty 
vyšší než je třeba k zúročení a umoření velkého v nich vězícího kapitálu, nedocilují výjimečným 
postavením monopolním, vyloučením oprávněných konkurenčních tratí a pod, nýbrž volným 
utvářením dopravy, jestliže tedy vyšší renta jimi docílená není daní, nýbrž jako při soukromých 
železnicích podnikatelským ziskem. V kritice Ulrichovy  knihy o státních železnicích a průplavech 
v Prusku3) obrací se přímo k výrazu Ulrichovu  (a tedy i Cohnovu), kterým jest ona vyšší renta 
označena jako dopravní daň (Verkehrssteuer), a praví že proti tomuto výrazu, aniž by věc samu 
zcela chtěl potírati, má námitky pro jeho důsledky. Neboť pak prý by vyšší kapitálový a 
podnikatelský zisk (vyšší dividenda) soukromých podniků, jak těch, jež na způsob železnic požívají 
jistý druh faktického monopolu, tak ostatních, zisk, jejž uznáváme za oprávněný, rovněž musil 
nazývat daní. Tak prý činí hospodářská nauka socialistická, ale právě proto jest lépe, vyhnouti se 
tomuto výrazu, poněvadž přebytky správy státních drah, pokud jsou vyšší rentou železničního 
kapitálu, nejsou přec příjmem jiného druhu, než ze státních dolů, lesů, domén atd.: příjmem 
soukromohospodářským. Máme za to, že Cohnův názor může býti vůbec sporný jen tam, kde jde o 
vpravdě smíšenou soustavu,4) jaká byla v předlitavské části říše před postátněním velkých linií na 
severovýchod a severozápad od Vídně vedoucích. Dnes, kdy mimo dvě uhelné dráhy v Čechách a 
jednu ve Štyrsku z velkých linií trvá v soukromém provozu pouze jižní dráha, jež přímo volá po 
převzetí státem, máme čistou soustavu státních drah stejně, jako máme zlatou měnu přes to, že jsou 
v oběhu staré stříbrné zlatníky. A tu jde i z toho, co jsme z Wagnerovy finanční vědy uvedli, na 
jevo, že nelze dále mluviti o soukromohospodářském zisku, poněvadž fakticky  jde o monopol ve 
státní správě, o monopol podobné povahy, jaký existuje právně při dopravě poštovní a telegrafní.5)   
V nauce o správním právu bude zřetel na právní stránku ovšem vynikající; pro posouzení finančně-
politických důsledků musíme však věc ukázati tím, čím hospodářsky vskutku jest a nikoli, čím 
právně býti se jeví. Proto náklad na železnice v Prusku a v předlitavských rozpočtech rakousko-
uherské říše jest nákladem správním a stejně příjem z nich; jejich přebytek pak jest nebo by byl 
stejně formou zdanění, jako přebytek solního monopolu a pod., a význam jejich deficitu, že většina 
občanů, která nemá žádného nebo má poměrně nevelký přímý zisk z dopravy železniční, přispívá 
svými daněmi těm, kteří mají z železnic zisk přímý.6) 

 
 Za tohoto stavu, kdy správa železniční sítě jest oborem státní správy, jest nám zodpověděti 
otázku o finanční účasti státu a zemí, jež jest stěžejnou otázkou této monografie. Jaká byla tendence 
vývoje, jaké předpoklady a motivy o něm rozhodovaly, poznali jsme již. Jaký jest význam 
skutečností tuto daných, můžeme však oceniti pouze tehdy, jestliže také vůči nim užijeme postupu, 
jímž Cohn a jiní určují a určovali postavení železnic v soustavě financí toho či onoho evropského 
státu, jestliže tedy zjistíme také povahu zemského finančního hospodářství v předlitavské části této 
říše, a vliv, který podpora vedlejších železnic na zemské finance jevila a jeví. 
 
 Předem však dlužno ještě objasniti vlastní povahu vedlejších železnic státem neb zemí 
garantovaných. Velké období předlitavské železniční politiky jest karakterisováno státní zárukou 
čistého výnosu soukromých železnic; důsledkem tohoto období dle Ederova7) výpočtu ke dni 31. 
prosince 1893 byl obnos 485,63 milionu zlatých jako „dobropis“ státu z důvodu záruky, jehož 
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realisace musila být prováděna - odpisem. Záruka, jež byla příznakem tohoto období, dle Kaizlova8) 
určení jevila se tak, že „stát vůči podniku se zavázal čisté výnosy železnice až do určeného maxima 
doplňovati zúročitelnými zálohami (zápůjčkami), jež dlužno potud splatiti, pokud čisté výnosy 
uvedené maximum překročí; jestliže tedy na př. stát zaručil pětiprocentní čistý výnos (úroky) 
zařizovacího kapitálu a čistý výnos dosáhne pouze 3 %, jest stát zavázán, zápůjčkou výnos doplniti 
do onoho obnosu, který činí 5 %; výnos zařizovacího kapitálu, t. j. zapůjčiti podniku obnos 2 % 
zařizovacího kapitálu; jestliže však v pozdějším roce čistý výnos podniku překročí zaručené 
maximum, tedy na př. dosáhne 61/2 %, jest podnik povinnen výnos, který zaručené maximum 
přesahuje, t. j. 61/2 - 5 = 11/2 % zcela nebo z části jako srážku na kapitál a úroky záručně zápůjčky 
státu odvésti. Smlouva mezi státem a železničním podnikem uzavřená je tedy - právnicky 
definována - podmíněným slibem podmíněně splatné zápůjčky.“ Příčiny, proč důsledky těchto 
záručných závazků pro státní finance byly ták neblahý, známe z dějin předlitavské železniční 
politiky. Formulaci tehdejších záruk však uvádíme zde celou, poněvadž právní definice dnešních 
slibů záruky se strany státu a zemí vůči vedlejším železnicím jest stejná. Věcně je však rozdíl 
naprostý. Stavba, zařízení a provoz oněch garantovaných železnic byly v rukou příslušných 
společností, a důsledky této okolnosti známe; byly tak nesnesitelný, že se musilo sáhnouti k užití 
sekvestračního zákona a postátnění valné části oněch linií. Naproti tomu při záruce, o niž nám jde, 
stavba se koná za takového vlivu garantujícího činitele, že ji vlastně provádí státní či zemská správa 
za účasti koncesionářů. Dle reversu, který na př. českému výboru zemskému podpisuje zařizující 
družstvo železnice královstvím českým garantované9) (a dle garanční smlouvy, která se uzavírá po 
té akciovou společností), družstvo musí předložiti zemskému výboru k schválení úmluvu s 
inženýrem, jenž vypracuje podrobný projekt, pak projekt sám dříve, než se předloží ministerstvu 
železnic za účelem politické pochozí komise; podrobný rozpočet s příslušnými přílohami musí 
rovněž včas býti předložen k prozkoumání, a zemský výbor si vyhrazuje zadání stavby, jež opatří v 
omezeném konkursu řízením ofertním; rovněž opatří zadání dodávek (pražců, kolejnic a pod.), určí 
soupis podmínek a popis stavby, zemské technické oddělení železniční pak na útraty společnosti 
obstarává veškerou agendu technickou, komerční a správní, jež se stavbou a provozováním dráhy 
dle platných zákonů spojena jest, i vůbec veškerou agendu, již koncesionář neb jeho stavební správa 
provésti má, na př. výkup pozemků, budov a jiných objektů, ujednání o provozování a výši 
maximálních sazeb, jež dle koncese určiti se mají; společnost nemá práva ani po čas stavby ani po 
zahájení vozby bez svolení zemského výboru stavby prováděti neb jakékoli zařízení či sazby 
měniti; vůbec je třeba, aby družstvo nebo akciová společnost opatřily si svolení zemského výboru 
ke každému opatření, které má míti vliv na zvýšení rozpočteného nákladu stavebního neb na 
rozmnožení provozovacích zařízení, i vyhrazuje si vůbec zemský výbor převzíti i před ustavením 
dotyčné akciové společnosti celou agendu uchazečů o koncesi (koncesionářů) neb určitý její díl k 
vlastnímu obstarání. V zásadě stejného rozsahu jsou oprávnění, jež si vůči garantovaným dráhám 
vyhrazují jednak zemský výbor haličský a dolnorakouský, jednak státní správa, kdežto zemský 
výbor štýrský vedlejší železnice zemí zajištěné prostě sám vystavěl jako jejich koncesionář a 
bezprostřední vlastník. Rozdíl mezi těmito zemskými železnicemi štýrskými a jinými vedlejšími 
železnicemi státem či zemí garantovanými jest finančně pouze ten, že Štýrsko při výnosu 
přesahujícím roční úrok a umořovací kvótu z železnic na vlastní nebezpečí zřízených, může míti 
také zisk, kdežto ostatní veřejné svazky, jež garantují železnice formálně samostatným akciovým 
společnostem, nesou pouze nebezpečí a mohou v nejlepším případě dosáhnouti toho, že z titulu 
garancie nebudou obtíženy; eventuelní větší zisk obdrží akcionáři, a země pouze na tolik, pokud 
vedle záruky převzala také prioritní neb kmenové akcie. Nad to tratě státem zaručené také zpravidla 
státní správa provozuje, i nese tedy i provozovací schodky jejich, tak jako při tratích zemí 
zaručených provozovací schodky by připadly k tíži zemi, kdyby státní správa jich neuvěřovala.10) 
Poněvadž tedy celé nebezpečí zaručené části kapitálu a veškeren vliv na vznik i správu železnic 
zemí neb státem zaručených jest v rukou garantujícího činitele, možno označiti je jako státní či 
zemské železnice, zřízené za příspěvku interesentů a interesováných veřejných svazků s tím, 
že při eventuelním přebytku, nad 4procentní zúročení a umoření zaručeného kapitálu a 
splátku vzrostlého snad již garančního dluhu, bude už i to k zúročení a umoření těchto 
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příspěvků. Akciové společnosti, které jsou pro příslušné železnice zřízeny, jsou pak pouze 
prostředkem pro účast občanského živlu ve správě té které železnice, jinak státním neb zemským 
úřadem vedené. V tom smyslu by bylo možno užíti o těchto akciových společnostech výrazu, jehož 
Stein11) zcela neprávem užívá o společnostech hlavních železnic: správní společnosti. Jsou pouze 
určitou formou samosprávy na poli vedlejších železnic; toho účelu ovšem by se došlo stejně 
zřízením samosprávných sborů, z železničních interesentů složených, při zemském výboru nebo 
příslušných ředitelstvech státních drah a zřízením příslušných tratí jako železnic státních neb 
zemských. Že by se tím docílilo značného zjednodušení správy, jest nepochybno, a slyšeli jsme 
důvody pro to i v citované již řeči Kurandově v poslanecké sněmovně. 
 
 1) Gustav Cohn, Zur Geschichte und Politik des Verkehrwesens str. 384-385. - Týž. Eisenbahnüberschüsse und Steuern im preussischen 
Haushalte 1. c. - Také u Webera se vyskytuje toto stanovisko. V Privat-, Staats-und Reichs-Bahnen str. 52 a n. praví pro případ, že výnos státních 
železnic nestačí na zúročení vydaných papírů: „pak nezbude, než na úhradu schodku buď zdaniti všecky poplatníky ve prospěch majitelů efektů, nebo 
zvýšením dopravních sazeb zdaniti ve prospěch celku ty, kdo užívají dopravních prostředků.“ 
 2) Adolf Wagner, Finanzwissenschaft 3 Aufl. I. § 268. 
 3) V Archiv für Eisenbahnwesen. 1898, str. 835 a n. 
 4) Cohn namítá opět vůči Wagnerovi, že o podnikatelském zisku lze mluviti pouze tam, kde podnikatel nenáleží okruhu osob, kterým své 
zboží nabízí, nýbrž kde stojí vůči nim se zájmem jim cizím a jimi nesdíleným. Chce nejvíce vydělati, nejméně ztratiti, ale těch, kdo odebírají zboží 
jeho, se tato snaha netýká; sám má zisk, sám nese ztrátu. Při státních železnicích správa náleží k těm, kteří zboží odebírají, jest jejich orgánem, oni 
nesou ztrátu, jim připadne zisk, poněvadž není nikoho mimo ně, kdo by měl právo žádati jej. Zisk je vlastně omylem správy, není-li zvláštního 
ustanovení; ale není podnikatelským ziskem; k srovnání Cohn jako příklad uvádí spotřební spolek s obchody výlučně na členy omezený, který na 
nich vydělává a na konec jim to rozdělí. (Srov. Cohn, Eisenbahnüberschüsse und Steuern im preussischen Staatshaushalte v Zeitschr. für die gesamte 
Staatswissenschaft.) 
 5) Zásady hospodářské při provozování státních železnic budou všem zcela jiné než při správě poštovní (srov. Weber, Der Staatl.-Einfluss, 
str. 20 a n.) To však pro povahu schodků neb výtěžků té neb oné správy jest lhostejno. 
 6) O diskusi, jíž zvláště také Kaizl  se súčastnil, srov. pro tuto otázku Gruber , Finanční principy moderních prostředků dopravních. V Praze 
1901. 
 7) Albert Eder, Die Eisenbahnpolitik İsterreichs nach ihren finanziellen Ergebnissen. Vídeň. 1894. Str. 83. O námitkách vůči postupu, 
kterým Eder této číslice došel, srov. Kaizl , Staatsbahnen und Staatsfinanzen, v Zeitschr. für Eisenbahnen u. Dampfschiffahrt, 1895, jenž však uznává, 
že obnos dle metody namítané vypočtený by se od Ederova příliš nelišil. 
 8) Josef Kaizl , Die Verstaatlichung der Eisenbahnen in İsterreich. Lipsko 1885. 
 9) Formuláře  pro  tyto a ostatní  smlouvy  jsou  obsaženy v tištěné instrukci zemského výboru král. Českého.  10) Kde garantující činitel tak činí, jde vlastně o záruku důchodů, ne pouze o záruku za zúročení a umoření prioritního kapitálu. 
 11) Lorenz von Stein, Verwaltungslehre, str. 408, 408-409. Srov. také Sax 1. c. I. 78-84 a II. 152. 
 
 
 
 

Zemská finanční hospodářství a jejich statistika. 
 

 § 18. Pro porozumění dalšímu výkladu o skutečném stavu zemských železničních akcí a 
jejich vlivu na zemské finance je nutno podati obraz formálního uspořádání zemského finančního 
hospodářství.12) Rozpočty a závěrky, jež zemským sněmům jako rozpočty a závěrky zemského 
fondu se předkládají, nepodávají úplného přehledu o zemských příjmech a vydáních, resp. 
potřebách a úhradě jako státní rozpočty a závěrky předlitavské. V zemském hospodářství jsou pro 
jednotlivé různé potřeby také zvláštní fondy, jež mají svoje vlastní hospodaření, předkládají vlastní 
rozpočty a závěrky; t. ř. zemský rozpočet a závěrka účtů byly a v převážné většině zemí dosud jsou 
také jen závěrkou jednoho fondu, t. ř. fondu zemského, který jest základem zemského hospodářství 
hlavně ovšem proto, že formálně v jeho prospěch se vypisují z největší části zemské přirážky a 
dávky. Z hospodaření jednotlivých fondů vedlejších se pak objevují v rozpočtu a závěrce fondu 
zemského pouze deficity, jež z jeho příjmů nutno krýti, nebo dotace, jež mezi jednotlivými fondy 
jakoby samostatnými subjekty se vyskytují, tak totiž, že fondy mezi sebou dokonce si „půjčují“ a 
jeden druhému pak úroky poukazují. Vznik tohoto hospodářství dlužno vysvětliti historicky. K 
stavovským fondům nevelkého významu (na př. domestikálnímu fondu v Čechách) přibyl 
nejvyšším rozhodnutím ze 7. března 1852 zemský fond jako prostředek státní administrativy 
předlitavské, nadaný právem vypisovati přirážky, aby se tak jeho prostřednictvím platily náklady 
správních oborů, jež mají být opatřovány „pomocí místně odlišné, ale státní povahu mající 
administrace.“ Únorový patent z r. 1861 přenesl tento fond do zemského hospodářství, jemuž dal 
ráz hospodářství samostatného státoprávního útvaru. Vedle zemského fondu pak vznikaly různé 
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fondy, jež mají jednak povahu fondů správních, jsouce založeny na nařízeních a zákonech (k nim 
náležejí také níže osvětlené tři fondy železniční), jednak povahu fondů nadačních, vzniknuvše 
soukromým věnováním; mezi oběma lze uvésti t. ř. fondy sběrné (Sammelfonds, dle Schmida a 
Mischlera), jež vznikly původně z nejrůznějších věnování, ale pro jednotný účel a rostoucí význam 
nabyly povahy fondů správních, jako na př. velké fondy humanitní. Tyto nejrůznější fondy s 
pestrými vzájemnými dotacemi však nemohou být pokládány za samostatné subjekty, s výjimkou 
nadací; subjektem všech finančních povinností a oprávnění jest země, a povinnosti s jednotlivými 
fondy spojené, jichž tituly sahají v dobu staré stavovské správy, by musila plnit i bez existence 
fondu, neboť nastoupila v příslušná práva a povinnosti.13) Okolnost, že určitá vydání poukazují ty 
neb ony korporace od země odlišné (na př. ve školské správě), nemůže být uvedena jako doklad 
samostatnosti fondu již proto, poněvadž příslušné fondy zpravidla nedostačují a deficit zaplatí přece 
jen země (pod názvem zemského fondu). Rozdrobení v četné fondy, jež nemá opory právní, s 
hlediska finančněpolitického způsobuje, že zemský rozpočet z části se nejeví jako bruttobudget, kde 
jsou vykázány a specialisovaný všecky příjmy a všecka vydání, nýbrž jako nettobudget, vykazující 
v určitých částech pouze čisté výsledky.14) Poněvadž se tím vzbuzuje také nesprávný obraz o 
povaze a poměru fondů, jako by tu byly různé právnické osoby, ačkoli jednotný zemský fiskus je 
subjektem příslušných práv i povinností,15) přikročily některé země k značnému zjednodušení, 
sloučivše celou řadu fondů v jednotný zemský rozpočet dle oborů zemské správy uspořádaný.16) 
 Je hlavně důsledkem okolností právě uvedených, že jednotná statistika o zemských 
financích, jež by nám měla podati obraz o vlivu železničních akcí na zemské finance, jest velmi 
nedokonalá, pokud vůbec existuje. Od r. 1890,17) kdy zemské železniční akce vznikají, máme obraz 
hospodaření zemských fondů do r. 1892 v publikacích ústřední statistické komise Oesterreichische 
Statistik, sv. XL., seš. 3., kde v úvodě jsou vydání na železnice uvedena zvláště za r. 1888, 1890, 
1892. Rok 1893 je zpracován článkem Friederifelsovým;18) pak nastává přestávka, vyplněná 
přípravami k vydávání samostatné publikace, jež pod názvem Statistisches Jahrbuch der autonomen 
Landesverwaltung19) vychází jako ročenka od roku 1900 a dosud obsahuje zpracování zemského 
finančního hospodářství za léta 1896-1906. Léta 1894-1896 nejsou tedy pro náš účel vůbec 
statisticky zpracována. Ale také údaje, jež v uvedené ročence máme, nepodávají vysvětlení, kterých 
k posouzení otázky nezbytně potřebujeme. Finance a dopravnictví jsou sice zpracovány každého 
roku. Vykazují se však pod názvem příspěvků na železnice prostě obnosy na železnice vůbec přímo 
ze zemského fondu věnované, poněvadž právě výkazy v ročence jsou podrobným zpracováním 
pouze zemských fondů, uvádějíce vedlejší fondy toliko sumárně. Poněvadž ve třech zemích existují 
železniční fondy v rozpočet nepojaté, jest obraz, který bychom si o těchto zemích z ročenky odnesli, 
naprosto nesprávný; a to tím více, poněvadž náklad na zvláštní železniční oddělení jest vykazován 
opět zvláště v nákladu na zemskou správu, a náklad na zemské dráhy štýrské také je vykazován 
jinde a jinak, než náklad na železnice zeměmi garantované. Nesprávnost dosavadního postupu 
vynikla uveřejněním ministerské publikace o zemském hospodářství, kde do vydání dle oborů 
správních byly rozděleny všecky fondy také v rozpočty zemského fondu nepojaté, ovšem po 
vymýcení vzájemných dotací, a tak podán správnější obraz. Železniční fondy (stejně jako zemské 
peněžní ústavy) však ani sem nebyly pojaty, poněvadž ve Štyrsku a Dolních Rakousích účtují 
dopicky; jejich bilance a účet ze ztráty a zisku jsou však otištěny. Od r. 1908 budou výkazy v 
uvedené ročence zpracovány na podobném základě, jako ministerská publikace, tak že text pro 
kapitolu XI. C. na straně vydání bude takto upraven: 
 a) zemská železniční rada a zemský železniční úřad; 
 b) dotace zemskému železničnímu fondu; 
 c) podpora místních železnic: 
  1. příspěvky à fonds perdu; 
  2. převzetím kmenových akcií; 
  3. zálohami z důvodu záruky; 
  4. jiným způsobem; 
 d) ostatní.20) 
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 Teprve tyto výkazy, dle finančně-hospodářské povahy jednotlivých položek rozčleněné, 
podají správný obraz, jejž ovšem bude také nutno doplniti bilancemi a účty ze ztráty a zisku tam, 
kde jsou železniční fondy zvláště účtující. Pro čtyři země, o které hlavně nám jde, za léta 1890-
1907, nelze tedy opříti se o jednotnou statistiku, i dlužno vybrati příslušná čísla ze zemských účtů 
(závěrek), z výkazů příslušných železničních fondů i zpráv zemských výborů, jak zemským 
sněmům jsou předkládány.21) 
 
 12) Podrobný rozbor, i kritiku názoru o zemském finančním hospodářství v anketě 12. března 1908 v ministerstvu financí konané 
pronesených, podává moje kniha „K jednání o nápravě zemských financí“ (zvl. otisk ze Zemědělské Politiky r. 1908-1909). - Srov. také Ernst 
Mischler, Der öffentliche Haushalt in Böhmen, Lipsko a Vídeň 1887. - Dr. Vavřinek, O státoprávní povaze království a zemí na říšské radě 
zastoupených, Praha 1906. Kap. VII. - Stan. Gląbiński, Idea samodzielnosćia a finanse Galicyi. Lvov 1902. - Schmid, Das Fondsprinzip in der 
österreichischen Landesverwaltung und seine Bedeutung für die Landesfinanzen. V İsterr. Zeitschrift für Verwaltung roč. XXV. - Ernst Mischler, 
Selbstverwaltung (finanzrechtlich) v İsterr. Stwb. - J. Pražák, Ústavní právo, kniha II. - Albert Bervid, Zemské finance markrabství moravského. 
Brno 1901. - Zimmeter-Treuherz, Die Fondsanstalten und Geschäfte der Tiroler Landschaft. Inšpruk 1894. - Materiál ze všech království a zemí 
nejúplněji snesen v publikaci ministerstvu financí Die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, Vídeň 1907 v 18 svazcích. - Viz také 
stenografický protokol o zmíněné anketě a protokol o předcházející poradě zástupců zemských výborů. 
 13) Srov. Mischler, Der öffentliche Haushalt in Böhmen str. 20 a n. 
 14) Srov. Heckel, Das Budget str. 18 a n. 
 15) Srov. podobný výklad a důkaz u Vavřinka, 1. c. str. 435 a n. 
 16) Tak Štýrsko, Čechy, Tyroly, Korutany, Morava. Podrobný výklad v ministerské publikaci o zemských hospodářstvích. 
 17) O vývoji dřívějším a literatuře srov. moji  knihu, str. 7 a n. - Nejnověji Paul Grünwald . Zur Finanzstatistik der autonomen 
Selbstverwaltung in İsterreich. Ztschr. für Volksw., Sozp. u. Verw. 1910, str. 68 a n. 
 18) Josef Freiherr von Friedenfels, der Landeshaushalt in İsterreich, insbesondere im Jahre 1893. V Statistische Monatsschrift 1897. 
 19) Vývoj jejího uspořádání a jednání příslušných konferencí, k nimž zástupci zemských výborů každoročně se scházejí, vyličuje Karl 
Berthold: Die Entstehung Entwicklung und Tätigkeit der Konferenz für Landesstatistik. Brno 1909 (zvl. otisk ze Statistische Monatsschrift 1908-
1909). Srov. také moji  cit. knihu str. 8.  20) Srov. Auszug aus dem Protokolle der Konferenz für Landesstatistik. Elfte Tagung.Vídeň 1909. Str. 37. Tam otištěn celý formulář. 
 21) Publikace ministerstva železnic Die österreichischen Bahnen niederer Ordnung. Vídeň 1908 (a částečně každoroční ministerská 
statistika) podává údaje o tom, jak na zařizovacím kapitálu jednotlivých drah jsou súčastněny stát, země a interesenti; podává také výkaz o tom, kolik 
do konce roku 1916 železnicím na subvencích z důvodu záruky bylo vyplaceno, i kolik činila ztráta úroků z kmenových akcií převzatých státem a 
zeměmi. To však není vystižení, jehož potřebujeme pro svůj účel. Jednak jsou to výsledky podávané s hlediska akciových společností, jež pro 
jednotlivé tratě byly utvořeny, tak že ostatní náklad zemský na př. z tohoto důvodu se vyskytující (na př. na železniční úřad) vůbec není vyjádřen. 
Mimo to počet ztráty úroků z převzatých kmenových akcií by bylo správno činiti tehdy, kdyby šlo opravdově o soukromohospodářské podniky 
zemské; tomu však při nevýnosnosti největší většiny těchto drah tak není. 
 
 
 
 

Železniční akce štýrská. 
 

 § 19. Základem štýrské akce byl a z části dosud jest zemský železniční fond, upravený 
zákonem výše citovaným. Kapitál pro něj byl opatřen půjčkou 20 mil. K, jejíž I. série r. 1891 k 
veřejné subskripci byla vyložena ve jmenovité hodnotě 4 mil. zl. (docílivši kursu po odečtení 
nákladů 97,2 %), II. série r. 1893 ve výši 16 mil. zl. štýrskou eskontní bankou a dolnor. eskontní 
společností za kurs po odečtení nákladů 97,5 % převzata a III. r. 1895 ve výši 4 mil. zl. umístěna za 
99,1 %. Úkolem fondu samotného jest nésti náklad na zúročení a umoření vydaných papírů 
železniční půjčky, náklad na zemský železniční úřad, náklad na stavbu železnic zemí jako 
koncesionářem a stavebníkem zřizovaných i na převzetí akcií společností, jež země tímto způsobem 
z železničního fondu podporovati měla. Železniční fond tedy vede celkem život samostatný. 
Zemský výbor si vyhradil pouze formální kontrolu účetnickou, jinak veškera agenda připadla 
obchodnicky zařízenému železničnímu úřadu. Účtování fondu vedlo se nejdříve dle zásad 
kameralistiky; poněvadž se při tom zemskému sněmu nedostávalo přesného obrazu o ztrátě a zisku 
uplynulého ročního období, bylo od r. 1893 zavedeno dopické účtování, a veškery dosavadní 
kameralisticky uspořádané výkazy dopicky převedeny. Tento přechod a úprava obchodnického 
vedení knih působily značné obtíže; r. 1896 se ukázalo, že v bilanci byly mimo jiné chyby vykázány 
jako pasiva odpisy ze zařizovacího kapitálu zemských železnic, ačkoli se tam zároveň jako pasivum 
objevovalo zúročení a umoření půjčky, kterou kapitál byl opatřen; bylo nutno tuto chybu napraviti 
dobropisem 114.170,83 K, který se nám v tabulkovém přehledu objeví.22) Očekávalo se, že pro 
zřízené linie časem se utvoří akciové společnosti a zpeněžením jich papírů že se opatří prostředky 
pro stavbu nových železnic, že tedy fond sám se zúročí, umoří a při tom veškerý náklad železniční 
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akce uhradí tak, aby země, až léta s léty se sejdou, měla železnice bez jediného haléře trvalých 
vydání. Proto ovšem se nepomýšlelo na to, aby zisky neb ztráty fondu se preliminovaly v 
rozpočtech neb vykazovaly v zemských závěrkách, ačkoli přec byly příjmem či vydáním zemského 
fisku. 
 
 R. 1890 byl určen stavební program pro linie, jež v nejbližší době jako zemské dráhy mají 
býti zřízeny; byly to Celje-Velenje, Preding-Wieselsdorf-Stainz, Pöltschach-Gonobitz, Unzmarkt- 
Mauterndorf, Kapfenberg-Au-Seewiesen, Grobelno-Rogatec, Dolní Traberk-Velenje a Zeltweg-
Wolfsberg. Země zřídila jako stavebník a koncesionář z nich pouze dráhy Celje-Velenje, Preding- 
Wieselsdorf-Stainz, Pöltschach-Gonobitz, Kapfenberg-Au-Seewiesen, a převzala prioritní akcie 
dráhy Unzmarkt-Mauterndorf. 
 
 Příznačná pro postup při zřízení čtyř vlastních železnic, pro něž akciové společnosti nebyly 
utvořeny, jest opora o záruky soukromníků a okresů, předepsaná alternativně v zákonu zemském o 
železnicích nižšího řádu. Při zřízení tratě Celje-Velenje zavázali se vlastníci uhelných dolů u 
Velenje, že doplatí každého roku zemi obnos, který se bude nedostávati ke 4 % zúročení a umoření 
skutečně užitého zařizovacího kapitálu. Pokud jde o Pöltschach-Gonobitz, zavázal se okres 
Gonobitz, že zaplatí zemi každého roku, co bude se nedostávati ke 4 % zúročení a umoření, nejvýše 
však 12.000 K; podobně okres Stainz se zavázal do nejvyššího obnosu 10.400 K, při linii 
Kapfenberg-Au-Seewiesen pak okres Aflenz převzal stejnou záruku do výše 24.000 K ročně, vedle 
soukromých interesentů, ručících do 5.700 K; tento závazek byl však sněmem tak změněn, že 
schodek po zaplacení obnosu interesenty garantovaného zbývající měla nésti země s okresem v 
poměru 75:2523) Skutečné postavení garantujících okresů, ač právně jejich záruka opět má tutéž 
povahu, jak udána v Kaizlově definici, ovšem jest zcela jiné, než jinde postavení garantující země: 
okres je tu interesentem jako jiný, nemá podstatného vlivu na další provádění a zadávání stavby, a 
nese také následky překročení původně ustanoveného kapitálu, čímž se ovšem původní rozpočet o 
pravděpodobném obtížení okresu z titulu záruky podstatně zhoršuje. Tato soustava záruk také 
nebyla sněmem přijata bez odporu; ve schůzi 21. listopadu 1890 zástupce venkovských obcí okresu 
Stainz pravil, že z 16.860 obyvatel tohoto okresu většina navrhované železnice vůbec nikdy 
nepoužije, poněvadž mají spád k hlavní trati jižní dráhy a v téže schůzi byla vyslovena pochybnost, 
zda nepřebírá okres Gonobitz příliš velké břemeno, kdyžtě se vlastně při zřízení dráhy jedná o 
jedinou obec v okresu.24) Soustava záruk však byla největšími většinami schvalována; pramenem 
ztrát se přece stala. Dráha Celje-Velenje pracovala s deficity a garanti zůstávali dlužni. Po deseti 
letech přešel závazek na jediného z nich, jenž opět špatně platil, i bylo pro zemi vysvobozením, že 
stát již r. 1903 užil zmocnění ze zákona o železnicích nižšího řádu plynoucího a převzal dráhu za 
roční pachtovné 221.920 K v provozování na vlastní účet, při čemž země vyplatila státu 745.000 K 
za to, že bude zbavena povinnosti dalších investic, obnos dluhu garantova byl porovnán na 530.000 
K ve lhůtách splatný a knihovně zjištěný, a 142.579,17 K bylo garantovi sleveno z dluhu;25) tento 
odpis je umořován v zemských rozpočtech při železnicích, kdežto obnos 745.000 K byl uhrazen v 
kapitole úvěrního a kapitálového hospodaření.26). Také záruky okresů však jsou stálým pramenem 
ztrát; okres Gonobitz několik let vytrvale neplatil, až zemský výbor v dohodě s místodržitelstvím 
předepsal mu k tomu účelu vybírání nejdříve 10 %, pak 15 % přirážky, a teprve potom okres 
ujednal se zemským výborem vyrovnání, dle něhož okres ihned hotově zaplatí 30.000 K a v pěti 
bezúročných dalších lhůtách každoročně 15.000 K, kdežto zemský výbor mu odepíše 7.041,86 K.27) 
Ale ani to nestačilo; r. 1906 by okres byl musil zaplatit na garančním příspěvku 12.600 K, na anuitě 
z půjčky k uvedenému vyrovnání uzavřené 1.500, na splátce 3000 K, tedy 17.100 K, i byl by musil 
jen k tomuto účelu vypsati 20 % přirážku k přímým daním 85.000 K; zemský výbor proto navrhnul, 
aby ve prospěch okresu bylo na účet železničního fondu za r. 1906 odepsáno 8.600 K.28) Poměry 
nebyly lepší v jiných okresech, tak že státní správa přišla zemskému výboru na pomoc a přiměla 
jižní a hradecko-kovljanskou dráhu, že převzaly část garančních závazků. Jižní dráha (u příležitosti 
konverse 5 % priorit) zavázala se, že bude platiti ročně obnos, jehož by se nedostávalo k zúročení 
polovice zařizovacího kapitálu tratí Pöltschach-Gonobitz a Kapfenberg-Seebach-Au, s výhradou, že 
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ročně nezaplatí více než 24.000 K a že její povinnost nastoupí jen tehdy, když oné polovice nebude 
dosaženo výsledky obou drah společně súčtovanými;29) když přebytek linie jedné vyvážil deficit 
linie druhé, nebyla tedy jižní dráha zavázána k ničemu a příslušný okres musil svůj podíl z titulu 
garancie zaplatit celý; mezi okres Gonobitz a zemi příspěvek jižní dráhy se rozděluje v poměru 3:1, 
mezi okres Aflenz a zemi 1:3. U příležitosti konverse svojí půjčky také hradecko-kovljanská dráha 
se zavázala, že deficity dráhy Preding-Wieselsdorf-Stainz bude krýti ročně do výše 4000 K,30) jež 
mezi okres a zemi jsou rozdělovány v poměru 3:1. Skutečné obtížení garantujících okresů z tohoto 
důvodu v poměru k zemskému jevilo se takto (číslice tučně vytištěné znamenají přebytky): 
 

  1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 

okr. 12.600,- 12.600,- 12.600,- 12.600,- 12.600,- 12.600,- 12.600,- 4.496,43 
Gonobitz 

země 8.532,- 11.448,54 15.254,58 10.970,32 22.814,- 17.228,- 29.900,- 17.527,98 

okr. - - 4.887,46 3.572,36 2.990,- 2.722,- - - 

 - - 5.700,- 5.700,- 5.700,- 5.700,- - - Aflenz 

země - - 14.662,38 10.417,10 9.046,- 8.166,- - - 

okr. 10.400,- 10.400,- 10.400,- 10.400,- 10.400,- 10.400,- 10.400,- 10.400,- 
Stainz 

země 691,24 4.800,80 2.411,76 7.697,06 10.176,- 9.308,- 9.120,- 5.913,16 

 
  1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 

okr. 3.164,75 196,34 2.148,29 5.174,16 1.390,91 4.000,- 12.600,- 
Gonobitz 

země 14.158,89 10.843,77 18.399,01 8.475,27 18.033,05 17.507,65 17.790,53 

okr. 2.889,55 831,67 75,43 - 
 5.700,- 5.700,- 5.500,- - Aflenz 

země 8.768,66 2592,02 

10.291,02 230,01 

226,28 - 

39.176,25 

okr. 10.400,- 10.400,- 7.400,- 7.400,- 7.400,- 4.449,22 
Stainz 

země 5.881,95 - 8.074,74 505,10 1.412,03 - 
2.698,80 

 

 
 Již z těchto číslic jde na jevo, že každým rokem rostlo konto ztráty na příští rok vždy 
přenášené. K tomu dlužno připočísti ztráty z převzetí prioritních akcií Unzmarkt-Mauterndorf 
železničním fondem, poněvadž příjem z jejich zúročení nedosahoval nákladu na anuity, 
odpovídající příslušné části zemské železniční půjčky.31) Připočteme-li náklad na železniční úřad, 
pokud nešel na účet jednotlivých tratí, poznáme, že železniční fond nutně končil každý rok 
deficitem, a že tento deficit rok od roku rostl. Dlužno přiznati, že zemský výbor ani zemský sněm si 
nezakrýval pravého stavu věcí; již r. 1894 zemský výbor upozorňuje,32) že tempo zemské železniční 
akce dlužno zmírniti; rok po té opět připomíná, že dlužno omeziti se na linie z prvého programu, 
nemá-li dojíti k přílišnému zatížení zemských financí.33) Zároveň se jevilo zřetelně, že stavební 
náklad jednotlivých tratí jest poměrně velmi značným překročením stavebních rozpočtů, a proto 
zemský výbor v poslední chvíli, kdy vše již bylo připraveno pro vybudování tratí Dolní Traberk-
Velenje a Zeltweg-Wolfsberg jako zemských železnic a dokonce příslušná předloha pro sněm 
vytištěna, upustil od dosavadního způsobu a navrhnul zemskému sněmu účast pevným příspěvkem 
za kmenové akcie pro obě dráhy v obnosu celkem 800.000 K; pokračování zemské železnice Celje-
Velenje, jež svými výsledky tak úplně zklamala, zajistil stát jako dráhu garantovanou. Od dalšího 
zřizování zemských železnic dle dosavadního způsobu pak bylo na celé desetiletí upuštěno, a 
nevyčerpaný dosud obnos železniční půjčky uložen velmi výhodně v cenných papírech. Odpor proti 
dosavadnímu způsobu železniční akce ozýval se ve štýrském sněmu velmi brzy, zvláště musil 
vyslechnouti ve schůzi ze 12. února 1890 iniciátor její Wurmbrand  sám zdrcující kritiku z úst 
řiditele hradecko-kovljanské dráhy, zastupujícího na sněmu obchodní a živnostenskou komoru 
štyrskohradeckou. Ve schůzi 24. července 1901 pak referent železničního výboru dr. Link posoudil 
celý postup takto: „Stát patronisoval nový systém, poněvadž většinou nemusil k novým železničním 
stavbám přispěti; mohl veškera břemena složiti na jiné, kdežto při dřívější soustavě subvencí by 
takové soukromé dráhy buď vůbec nebyly vznikly, neb jen s podporou státu. Jest pochopitelno, že 
nový systém proto byl státu velmi pohodlný, zvláště uvědomíme-li si, že tento zákon, který jako 
ideál byl označován, také jinde byl napodoben ... Země však učinila při tom špatné zkušenosti, 
poněvadž vzala na se celé nebezpečí nejen stavby, nýbrž hlavně také provozování. Při subvencích 
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vědělo se jasně, kolik se obětuje. Vyplatila se a byl konec nebezpečí - stát měl ostatní starost, neboť 
on udělil koncesi.“34) 

 
 Opatrný postup, jejž zemský výbor a sněm v celé akci záhy projevil, nemohl snésti ovšem 
rok od roku rostoucí neuhrazené ztráty v železničním fondu. Z toho, co jsme výše pověděli o 
povaze zemských fondů, jest jasno, že tato ztráta je přímou ztrátou zemského fisku, a že by se 
vlastně měla objeviti v závěrce za onen účetní rok, v němž vznikla a za který v závěrce fondu 
vykázána jest. Proto r. 1900 sněm rozhodnul, aby dosud vzrostlý deficit fondu železničního byl 
převzat na zemský fond, a v osmdesátidvou anuitách po 19.970,44 K zároveň s železniční půjčkou 
umořen, anuity pak do rozpočtu jako náklad na železnice aby byly zařazovány.35) Další ztráty pak v 
roce, kdy v závěrce jsou vykázány, zařazují se do rozpočtu, tak že v závěrce zemského fondu jest 
vyrovnán každoroční deficit vždy za dvě léta po svém vzniku. Akce omezila se pak, jak již řečeno, 
do konce r. 1907 na poskytování subvence; mimo uvedené byly převzaty kmenové akcie místní 
dráhy rogatecké za 800.000 K, dráhy sulmské za 400.000 K, a II. emise dolnorakouskoštyrské 
alpské dráhy za 700.000 K. Mimo to se v závěrkách vyskytují obnosy příspěvku v deseti ročních 
lhůtách po 4000 K na pyhonskou dráhu placeného, a příspěvků Št. Hradci na dráhu Gleisdorf-
Hartberg. Prostředky na převzetí akcií a subvence à fonds perdu byly opatřovány ze zemského 
jmění, zpravidla tím způsobem, že efekty nesoucí úroky byly zpeněženy a za ně opatřovány 
kmenové akcie; výsledkem byla ovšem každoroční ztráta příslušných úroků. Pokud z železničních 
efektů zemi náležejících plynou úroky, vykazují se v kapitole aktivních a pasivních úroků; tyto 
úroky dosud plynou pouze z prioritních akcií Fehring-Fürstenfeld a kmenových akcií Gleisdorf-
Weiz. Máme-li tedy vývoj skutečného ročního obtížení země z titulu železniční akce znázorniti, 
uvedeme předně náklad, v kap. IV. (zemědělství) tit. 1. (silnice a železnice) vykázaný, ale s 
vyloučením anuit na umoření deficitu za léta 1891-1898 a ztráty za garantem dráhy Celje-Velenje z 
železničního fondu na zemský převzatých, a s vyloučením dalších každoročních deficitů 
železničního fondu, jež teprve po dvou letech v závěrce zemského fondu jsou vykázány: ty uvádíme 
vesměs v druhém sloupci v tom roce, za který byly vykázány; zároveň v prvém sloupci uvádíme 
náklad na převzetí kmenových akcií a na subvence, vykázaný v kapitole XXV. (hospodaření 
úvěrové a kapitálové) závěrek a rozpočtů, a konečně ve třetím sloupci zaznamenáme příjmy z 
efektů vedlejších železnic, uvedené v kapitole VIII. (aktivní a pasivní úroky). Význam číslic, jež 
takto obdržíme, není ovšem stejnorodý; kdežto při prioritních akciích Unzmarkt-Mauterndorf ve 
sloupci druhém se zaznamená každoroční ztráta na úrocích, poznamená se při jiných kmenových 
akciích vydání jednou pro vždy na jejich převzetí učiněné a příjem, jestliže se vyskytne. To však je 
důsledek rozdílného účtování v zemském železničním fondu, a jen tak lze obdržet co nejúplnější 
obraz zemského nákladu z tohoto důvodu, při čemž vydání druhého sloupce mají povahu vydání 
řádných, vydání a příjem prvého a třetího sloupce povahu vydání a příjmů mimořádných. 
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 Roční obtížení se pak jeví, jak tabulka   znázorňuje:  
 

Tabulka X. 

 
Náklad na subvence a 
převzetí kmen. akcií 

Ztráta železničního 
fondu 

Příjmy z úroků 
prioritních a 

kmenov. akcií 
 

1891 22.000,- 5.266,66 4.250,- 
1892 22.000,- 12.196,18 4.750,- 
1893 22.000,- 31.057,09 5.000,- 
1894 22.000,- 76.681,18 5.000,- 
1895 - 76.694,12 5 000,- 
1896 - 29.047,46 5.000,- 

Deficit fondu za dosavadní léta dlužno zmenšiti o 114.170,83 K, omylem do 
ztráty započtených. 

1897 - 195.518,60 5.000,- 
1898 - 166.944,66 5.000,- 
1899 800.000,- 78.628,38 4.940,- 
1900 - 110.679,24 4.940,- 
1901 - 131.508,81 4.940,- 
1902 *) 4.000,- 106.566,58 14.940,- 
1903 4.000,- 134.851,43 14.940,- 

  142.579,17  
1904 2.439,15 121.500,11 15.940,- 

 4.000,-   
 800.000,-   
 750.000,-   

1905 4.000,- 141.015,38 16 940,- 
1906 975,11 105.765,86 17.412,- 

 4.000,-   
1907 4.000,- 60.916,96 17.920,- 

 400.000,-   
1908 4.000,- 65.348,95 19.370,- 

 700.000,-   

*) Téhož roku postoupeny státu 
zdarma akcie Hartberg-
Friedberg v nom. 500.000 K; 
poněvadž jich převzetí samo 
uvádíme vždy jako vydání, 
nemá jejich postup pro nás dále 
významu. 

 
 Obnos 4.000 K jest každoroční splátkou na celkový příspěvek 40.000 K, jejž země státní 
správě jest povinna odvésti jako příspěvek na trať Klaus Steyerling-Selzthal nových alpských drah, 
a zařazujeme ji do přehledu pro úplnost, s výslovnou výhradou, že vlastně jde o příspěvek státní 
správě na hlavní železnici. Pro srovnání s výsledky přehledu budiž uvedeno, že zapravení ve 
skutečných vydáních zemského fondu r. 1908 činilo 28,960.897,93 K; rozpočet na r. 1910 pak 
vykazuje potřebu 33,884.416,-, vůči níž stojí vlastní úhrada 18,371.868,- K. Rovnováhy v rozpočtu 
při zachování dosavadní výše přirážek docíliti nebylo možno, a zemský výbor byl nucen letošího 
roku platy, jež nebyly nevyhnutelně nutny, zastaviti. Že zřetel na zemské finance vedl k opuštění 
dosavadní akce na celé desítiletí, bylo již řečeno. Dlužno také opakovati, že tři z uvedených 
železnic měly samy o sobě bez prodloužení povahu malodrah, a rozsah celé sítě štýrských 
zemských drah že zvláště u srovnání s českou je nevelký. 
 
 Ve vztahu k zemským přirážkám uvádí zemský výbor36) tento výpočet: do konce r. 1906 
bylo na subvencích vydáno 4,385.000 K; po odečtení úroků v našem třetím sloupci uvedených je to 
efektivní ztráta na úrocích ročně 157.900 K. K tomu příspěvky také již v tabulce vykázané 400.000 
K na dráhu údolím sulmským a 700.000 K pro II, emisi dolnorakouskoštyrské alpské dráhy, zvýší 
roční ztrátu na 201.900 K, a počítáme-li roční ztrátu železničního fondu 118.100 K, objevuje se 
roční ztráta 320.000 K = 2,1 % zemské přirážky. Proto také doporučoval zemský výbor další 
příspěvek - pouze pro dráhu Friedberg-Aspang, kterou bude dokončeno spojení Vídně se Št. 
Hradcem přes Fehring. Jinak, praví zemský výbor, dlužno učiniti konec dalšímu zmenšování 
zemského jmění zpeněžením úroky nesoucích efektů pro zakoupení kmenových akcií. 
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 Pro posouzení pravého stavu celé akce je nutno všimnouti si ovšem také poslední bilance 
železničního fondu. Viděli jsme, že její aktiva bylo nutno již tu či onde odpisovati, a zajisté skrývají 
v sobě aspoň do jisté míry nebezpečí, že i příště tak bude nutno učiniti. Neboť i když země 
opatrností zemského výboru se uvarovala nadměrného zatížení: finance příslušných okresů těžce 
pocítily břemeno nerozvážně převzatých závazků. I jsou ještě v bilanci r. 1908 na straně aktiv 
vykázány nedoplatky garanční za dráhu Preding-Wieseldorf-Steinz 39.711,98 K, Pöltschach-
Gonobitz 36.942,54 K; pohledávky vůči „různým dlužníkům“ 211.029,29 K, a vůči garantovi dráhy 
Celje-Velenje 406.458,10 K: právě vzhledem k dosavadním zkušenostem dlužno tyto položky 
zvláště uvésti. 
 Teprve r. 1907 rozhodl zemský sněm, že jako zemská dráha má býti postaveno spojení jižní 
dráhy s městem Slovenskou Bistricí 3,7 km., s nejvyšším nákladem 292.000 K, tedy okrouhle 
80.000 K za km. Jde tu o malodráhu nejen dle hospodářské povahy; tato trať je také jako malodráha 
koncesována; posouzení jednak dnes ještě by bylo nemožno, jednak se vymyká jako malodráha 
rámci našich podrobných úvah. Zároveň se snaží zemský výbor, aby spojení konečného bodu 
zemské dráhy Kapfenberg-Au-Seewiesen v délce 37 km. bylo zbudováno jako zemská dráha 
štýrská. Nelze upříti, že by toto řešení znamenalo značné výhody s ohledem na jednotnost správy a 
možnost kompensovati schodky linie jedné případnými přebytky tratí jiných.37) 
 
 22) Podrobnosti v IX. zprávě zem. výboru o místních dráhách příl. č. 46 z r. 1893-1899 a ve zprávě železničního výboru č. 147 z téhož 
období. 
 23) Rozpočet, při němž okres převzal záruku, činil 700.000 zl.; byl však překročen tak, že sněm schválil konečný náklad ve výši 1,030.000 
zl. Tu na stala pravděpodobnost, že okres ponese celé břemeno slíbené záruky: k tomu by bylo bývalo nutno vypsati přirážku 55 % z předepsaných 
21.899 zl. Okres však již byl obtížen 35 % zemské, 20 % okresní a průměrně 35 % obecní přirážky. 
 24) Srov. stenografický protokol zemského sněmu štýrského z 21. listopadu 1890. 
 25) Naproti tomu ovšem se ručitel vzdal nároků, jež by měl na náhradu vyplacených záloh z eventuelných příštích přebytků; byl to přece 
nárok zcela ilusorní. 
 26) Zprávy zem výboru, příl. č. 124 z r. 1902-1903. Také XV. zpráva zem. výboru o místních dráhách příl. č. 152 z r. 1904. 
 27) XVI. zpráva o zemských železnicích, příl. č. 51 z r. 1905. 
 28) XVIII. zpráva o zemských železnicích, příloha č. 426 z r. 1906-1908. 
 29) X. zpráva o zem. železnicích, příloha č. 36 z r. 1899-1900. 
 30) Při jednání předběžném prohlásila správa hradeckoköflašské dráhy, že poskytne roční příspěvek 8000 K, dostane-li se jí osvobození od 
poplatků, jinak 4000 K. Srov. XIII. zprávu zem. výboru o místních dráhách, příl. č. 25 z r. 1902-1903. 
 31) Tím právě vzniká nesrovnalost, na níž níže ještě poukážeme. Ztráta zde uvedená má pro zemské finance, pokud náklad na železnice 
opatřují mimořádnými prostředky, tentýž význam, jako ztráta na úrocích z kmenových akcií zemí převzatých, kdežto však tam uvedeme (a s hlediska 
rozpočtu zajisté právem) obnos jednou pro vždy vydaný a nikoli každoroční ztrátu na úrocích, zde uvádíme jen ztrátu na úrocích a nikoli vydání na 
kapitálu. 
 32) Zpráva IV. o zem. železnicích, příl. č. 62 z r. 1893-1894. 
 33) Zpráva V. o zem. železnicích, příl. č. 26 z r. 1894-1895. 
 34) Mírnějšími výrazy totéž čteme ve zprávě zemského výboru o návrhu posl. Hagenhofera a soudr., žádajícím vypracování stavebního 
programu železničního pro Štýrsko. Příl. č. 427 z r. 1906-1908. 
 35) X. zpráva zem. výboru o místních dráhách, příl. č. 36 z r. 1899-1900. 
 36) XVII. zpráva o místních dráhách, příl. č. 117 z r. 1906-1907. 
 37) Srov. XX. zprávu  zem.  výboru o železnictví v době od konce prosince 1907 do konce srpna 1909. Čís. příl. 272 z r. 1909. 

 
 
 
 

Železniční akce království českého. 
 

 § 20. Zemská železniční akce v Čechách nabyla rozsahu, který převyšuje neobyčejně všecky 
ostatní; koncem r. 1908 bylo drah zemí garantovaných odevzdáno veřejné dopravě 1080 km., a 
mimo to 568,5 km. drah podporovaných převzetím kmenových akcií. Přes to však vylíčení jejich 
finančních výsledků může být stručnější než ostatních, neboť formální uspořádání finanční je dnes v 
Čechách tak přehledné a jasné, jako v žádné z ostatních tří zemí. 
 Není tu zvláštního železničního fondu, ani železničního úřadu se zvláštním, po obchodnicku 
od zemského rozdílným účtováním. Agendu železniční vede V. odbor zemského výboru, jemuž 
mimo to příslušeli také ještě jiná odvětví zemské správy, na př. agendy související se zemským 
zřízením, s dědickou posloupností do statků selských střední velikosti a jiné. Pro technické 
záležitosti pouze je zřízeno technické oddělení železniční, a pro vedení účtů jednotlivých drah je 
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zřízen účetní odbor železničního oddělení jako expositura zemské účtárny. V rozpočtech a 
závěrkách účetních je zvláště vykazován pouze náklad na technické oddělení železniční, kdežto 
ostatního nákladu přesně zjistiti nelze. 
 Země, na rozdíl od postupu štýrského, nikdy dosud nevystoupila jako koncesionář a 
stavebník. Pro veškeré zemí garantované společnosti se utvořily neb utvoří akciové společnosti, 
jichž význam výše jsme vyložili. Nevýhodou vůči postupu štýrskému je okolnost, že případným 
přebytkem jedné tratě nelze kompensovati schodky pasivních tratí jiných; přebytku ovšem nejdříve 
se užije k vyrovnání dosud vzrostlého garančního dluhu, ale dalších obnosů nutno užíti ve prospěch 
interesentů, kteří převzali kmenové akcie, nikoli ve prospěch země. Hodnotu kmenových akcií 
interesenti vyrovnají buď hotově nebo hodnotou odstoupených pozemků. 
 Způsob záruky země prováděla a provádí pomocí zemské banky tak, že zemská banka 
povolí dráze hypotekární zápůjčku, a na úpisu jest země podepsána jako rukojmí a plátce. Peníze 
opatří zemská banka vydáním vlastních dluhopisů, a to do r. 1896 melioračních, od té doby (t. j. od 
schválení nových stanov rozhodnutím z 11. ledna 1906) dluhopisů železničních. V souvislosti s 
kursem na burse činil výplatní kurs zápůjček zpravidla 98,50, klesnuv r. 1900 přechodně až na 90 % 
a dosáhnuv r. 1905 až 99 %. Mimo záruku za zúročení a umoření těchto hypotekárních zápůjček 
přejímala země záruku za 4 % zúročení prioritních akcií do výše 5 % zařizovacího kapitálu. Také 
při tom země užívá, pokud prioritní akcie se neumístí v rukou soukromých, služeb zemské banky, 
jež je přejímá za kurs ovšem nižší než je výplatní kurs hypotekárních zápůjček; neboť nemajíc 
zaručeno jich umoření za dobu trvání koncese, musí trvati na větší diferenci mezi kursem 
přejímacím prioritních akcií a emisním kursem vlastních dluhopisů, aby umoření bylo možno 
provésti ze zisku diferencí vzešlého. Obnosy, jimiž z důvodu záruky země vskutku byla obtížena, 
jsou uvedeny v tabelárním přehledu, který podáváme níže. Objevují se poprvé až v účet. závěrce za 
r. 1897; provozování bylo totiž zahájeno na drahách Postoloprty-Louny a Nákří-Netolice koncem r. 
1895, jest tedy prvé účetní období 1895-1896, a zemská záruka se vyplatí v roce následujícím, když 
bilance za minulé období jest uzavřena. Příjem vrácených záloh garančních objevuje se poprvé r. 
1903 (Postoloprty-Louny); činil v jednotlivých letech 1903: 64.615,87 K, 1904: 20.347,54 K, 1905: 
1.027,34 K, 1906: 20.802,26 K, 1907: 10.401 K, 1908: 46.912,27 K ! Celkový obnos garančního 
dluhu i s úroky r. 1908 činil 28,191.888 K. Nedojde-li k zúročení a zaplacení záloh z provozovacích 
přebytků jednotlivých drah nebo při dřívějším postátnění, budou ovšem ztraceny pro zemský fond, 
jakmile uplyne doba koncesní. 
 
 Při rozsahu, který akce nabyla a hlavně při lehkosti, se kterou zemský sněm a komise pro 
veřejné práce někdy i proti zemskému výboru38) zřizování vedlejších železnic poháněly, jest zřejmo, 
že stavební program, který by při opatrném a hospodářsky zdravém postupu byl býval jistě na 
prospěch věci, za stávajících okolností pozbyl na ceně a významu. Rozpočtová komise, vidouc 
budoucnost rostoucích břemen z železniční akce, žádala ve zprávě o rozpočtu na r. 1895, aby 
zemský výbor vypracoval soustavný program pro doplnění železniční sítě v Čechách. Zemský 
výbor předložil tento návrh zemské železniční radě, podotýkaje však, že není nezbytně nutno 
sestavovati program o železnicích nižšího řádu, jež prý vlastně nemají býti drahami spojovacími, 
nýbrž slouží pouze přesně ohraničeným zájmům místním. Že tento důvod pro železnice královstvím 
českým garantované nemůže padati na váhu, je zajisté zřejmo z vylíčení jejich sítě v předešlé 
kapitole. Na usnesení zemského sněmu r. 1896 zemský výbor navrhnul sice program na léta 1896-
1901 po pěti periodách rozvržený, ale zemská železniční rada opětně rozhodla, že nelze program 
stanoviti, i byly zemským výborem nadále předkládány vždy projekty, jež měly se zabezpečiti 
příštím rokem. Při rozsahu a překotnosti celé akce ovšem jiný způsob musil býti bez významu, 
poněvadž rychle plynoucí akce by se byla přes něj bez ohledů přehnala. 
 Mimo zabezpečení garancie země podporovala železnice nižšího řádu hlavně převzetím 
kmenových akcií; do konce r. 1908 bylo s touto podporou odevzdáno dopravě 19 drah v délce 568,5 
km., jichž vznik země umožnila převzetím kmenových akcií za 6,720.800 K. Z převzatých akcií se 
před započetím stavby, nejpozději však měsíc před ustavením společnosti, vyplatí 40 %, ostatní pak 
dle vykázaného postupu stavby. Zástupci zemského výboru jsou v tomto případě ve správní radě 
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společnosti; zemský výbor bdí nad stavbou a může svým zástupcem zastaviti usnesení správní rady 
i valné hromady. Má-li dráha státní záruku, jest však vždy sídlo a správa společnosti ve Vídni - 
zemskému výboru se podařilo vymoci pouze tolik, že státní správa svoluje zásadně, aby sídlo 
společnosti bylo z Vídně přeloženo do Prahy, jakmile garanční účet společnosti u státní správy jest 
vyrovnán, a jakmile lze očekávati, že záruky nadále nebude užíváno. Výnosy kmenových akcií 
ovšem nejsou valny; vyskytují se poprvé r. 1903, i činily 1903: 1800 K, 1904: 300 K, 1905: 780 K, 
1906: 2880 K, 1907: 2655 K, 1908: 2460 K. 
 
 Vedle těchto dvou způsobů podporovala země po roce 1892 příspěvky à fonds perdu dva 
projekty (Králíky-Šilperk, Rossbach-Adorf), z dřívějších let pak byl obtížen zemský rozpočet 
jednak zárukou za minimum dovozného na dráze Velké Březno-Úštěk, dále pomocnou akcí 
zemských záloh do výše 8000 K ročně pro dráhu Votice-Sedlčany, podporou pro dráhu 
Častolovice-Kvasiny (200.000 à fonds perdu, 98.200 K podpora) a pro Beroun-Dušníky (30.000 K 
à fonds perdu). Splatné zúročitelné zápůjčky poskytnula země drahám Velichov-Kysibl (40.000 K), 
malodráze Králův Dvůr-Koněprusy (60.000 K), elektrickým drahám Praha-Libeň-Vysočany 
(11.000 K) a Svatoňovice-Úpice (74.000 K). 
 
 Vedle těchto vydání zemský rozpočet cítí akci ještě ve vydání na ústřední zemskou správu. 
Sdělávání projektů, výpočty rentability, intervence na trati a pod. jsou přikázány železničnímu 
oddělení technickému, jehož náklad lze z rozpočtů zjistiti; z účetní závěrky však nelze vybrati, kolik 
z rozpočteného nákladu bylo nahrazeno společnostmi drah; na jejich účet jdou všecky práce a 
intervence orgány tohoto železničního oddělení na trati konané přesně dle učiněného nákladu, 
kdežto ostatní náklad oddělení jest uhrazen pouze částečně paušální náhradou, jež společnosti zemi 
odvádějí za ústřední službu.39) Přece však jest čistý náklad na železniční oddělení technické do r. 
1905 statisticky vykázán, a to v několikrát již citovaném Pamětním spisu zemského výboru (na str. 
95.); v přehledu níže uvedeném můžeme doplniti údaje za léta další, jichž se nám dostalo přímo z 
účetního odboru při železničním oddělení zemského výboru.40) 
  
 Vedle toho všeho bylo by k úplnému vyjádření zemského nákladu na železniční akci nutno 
uvésti ještě podíl, který železniční akce má na zvětšení agendy V. odboru zemského výboru, jemuž 
záležitosti železniční jsou přiděleny, a zemské účtárny. Ale tento náklad není zvláště vykazován, a 
pokud jde o V. odbor nebylo by vůbec možno přesně jej uvésti, poněvadž úředníci, kterým 
železniční agendy jsou přikázány, vykonávají zároveň také agendy jiné. 
 
 Pokud jde o formální uspořádání rozpočtu s ohledem na železniční akci zemskou, jsou v 
kapitole 12. (veřejné stavby) tit. 4. příjmů a tit. 5. vydání (železnice) uvedeny všecky příjmy a 
všecka vydání její, mimo náklad na železniční oddělení a V. odbor zemského výboru, jak 
podrobněji výše doloženo. Podává nám tedy zemský rozpočet a účetní závěrka zemského fondu (s 
výhradou železničního oddělení) jasný obraz o finančním obtížení země železniční akcí. Netřeba 
široce dokládati, že tento způsob jedině odpovídá požadavkům vědy; jen tak je rozpočet jasný, je 
specialisován a v pravdě brutto-budgetem, kdežto ve Štyrsku pouze výsledek fondu po dvou letech 
se objeví a v Dolních Rakousích dosud výsledek fondu vůbec v rozpočtu se nevyskytuje. Také 
náklad na kmenové akcie a veškerého druhu jinou podporu jest v oné kapitole uveden, tak že není 
třeba shledávati číslice po nejrůznějších kapitolách a titulech rozpočtu i závěrek. Dnešní uspořádání 
rozpočtu král. českého jest založeno na úpravě z 13. ledna r. 1886, kdy několik fondů bylo objato 
jednotným rozpočtem; pro náš předmět jest významno usnesení z 1. ledna 1901, kdy dosavadní 
patnáctiměsíční platnost úvěrů byla změněna tak, že se lišilo nadále mezi úvěry na jeden rok a na 
dvě léta, čímž jasnost a přehlednost rozpočtu i závěrek znamenitě získala.41) Náklad na záruky byl 
zprvu jako dvouletý uváděn, od r. 1904 s jednoroční dobou upotřebení, kdežto obnosy na převzetí 
kmenových akcií a subvence à fonds perdu s dobou upotřebení na dvě léta nadále byly zařazovány. 
Obraz o vlivu železniční akce na zemské hospodářství ukazuje tabulka XI. 
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Tabulka XI. 

Rok 
Čistý náklad na 

železniční 
oddělení 

Hrubý náklad 
na zálohy z 

důvodu záruky 

Náklad na 
kmenové akcie 
a jiné podpory 

Příjem železniční 
akce (mimo žel. 

oddělení) 

Čistý náklad na 
žel. akci 

Zemská potřena 

1896 173.100,14 - 962.334,40 5.700,44 1,129.734,10 35,248.309,79 
1897 170.975,64 20.543,78 1,190.000.- 7.249,44 1,374.269,98 39,532.137,33 
1898 143.711,56 237.549,32 947.600,- 9.088,50 1,319.772,38 42,717.755,72 
1899 177.528,18 1,120.765,39 567.400,- 25.661,84 1,840.031,73 43,515.236,60 
1900 160.942,38 2,052.593,66 428.480,- 49.658,06 2,592.357,98 42,940.924,29 
1901 207.781,97 2,375.944,13 207.333,97 44.806,42 2,746.253,65 50,218.428,60 
1902 176.540,45 1,978.175,32 207.387,84 4.265,32 2,357.838,29 51,415.904,40 
1903 250.901,89 2,560.694,71 463.326,- 81.345,07 3,193.577,53 61,147.702,04 
1904 223.562,49 2,833.176,30 41.806,14 63.076,85 3,035.468,08 65,591.944,22 
1905 168.412,61 2,619.442,77 516.000,- 13.719,34 3.290.136,04 72,122.058,76 
1906 155.375,11 2,582.105,43 102.285,53 25.697,89 2,814.068,18 75,153.065,93 
1907 217.669,42 2,952.120,25 40.657,01 22.581,22 3,187.865,46 75,878.135,50 
1908 277.038,26 3,150.163,28 661.160,- (*99.374,82 3,988.986,72 91,861.840,13 
1909 178.440,77 3,236.820,90 891.500,- - - - 

*) Tento titul jest souhrnem paragrafů: 1. splacené zálohy garanční 46.912,27; 2. výnos kmenových akcií 2.460,-; 3. výnos prioritních 
akcií 0; 4. náhrady rozličných podpor 0; 5. aktivní úroky 49.919,41: vznikly tím, že v § 1. uvedené místní dráhy splatily garanční dluh i s 
těmito vzešlými úroky; 6. rozličné příjmy: 83,14 K za odprodané tiskopisy. 

 
 Nemírné zatížení, jež dle uvedeného přehledu zemská železniční akce působí, pociťovalo se 
tím hůře, že finance zemské téměř již po celé desetiletí nemají nutné rovnováhy. Ve zprávě 
finančního výboru z r. 190142) se navrhuje, aby rozlišování potřeby řádné a mimořádné v rozpočtu 
se podrželo pouze s tím významem, že povolených úvěrů lze užíti v jednom roce nebo ve dvou 
letech. Neboť za současného stavu rozdělení na řádnou a mimořádnou potřebu, jako podkladu pro 
úvahu, které potřeby dle zásad řádného finančního hospodářství eventuelně mají se krýti půjčkou, 
prý nemá pro finanční hospodářství království českého toho času praktického významu. Bylo totiž 
nutno i potřeby řádné uhrazovati napořád půjčkou;43) proto také usnesení sněmovní z 28. července 
1902 vyznělo ve smyslu právě citované zprávy finančního výboru. Budiž podotknuto, že poslední 
zemskému sněmu předložený rozpočet (na r. 1908) vykázal potřebu 91,758.263 K (z toho 
75,491.988 K jednoročních, 16,266.275 K dvouletých úvěrů), vůči níž stála úhrada řádná 
63,366.372 K, mimořádná 4,394.705 K. 
 Prudký vzrůst nákladu na garantované dráhy způsobil, že r. 1905 došlo k obratu ve směru 
celé akce. Po návrhu komise pro veřejné práce44) bylo ve schůzi 6. června 1905 „zemskému výboru 
uloženo, aby s největším důrazem se ohradil u vlády proti tomu, aby železniční podniky v 
království českém byly takovým způsobem podporovány, že stát pouze příspěvky na doplnění 
kmenových akcií poskytovati se uvoluje, kdežto poskytování garancie dráhám místním zemským 
financím se přenechává, a aby tudíž působil všemi prostředky k tomu, by místní dráhy, jichž 
provedení v příští době v úvahu bude vzato, státní garancií byly opatřeny.“ Následkem tohoto 
usnesení zemský výbor r. 1906 žádal vládu, aby vykonala zákup místních drah zemí garantovaných 
a tak částečně přispěla k sanaci zemských financí. Při tom poukázal zemský výbor mimo jiné k 
prospěchu, jenž pro státní dráhy vzniká připojením tak četných drah, které vozbu státních drah 
oživují - motiv z návrhu Mattušova, jímž se navrhovalo obtížení země, se opakuje nyní ve správné 
souvislosti, když se připomíná z tohoto důvodu povinnost státu. Státní správa odmítla provedení 
zákupu; přiznala však možnost úlevy tím, že při dráhách ústících na tratě státních drah, by stát 
dodatečně súčastnil se jistým obnosem kapitálovým; státní správa by převzala nové, garancií 
neopatřené prioritní akcie všech místních drah a obnosu tak dotčeného by se užilo k splacení 
příslušné části hypotekárních zápůjček poskytnutých zemskou bankou, čímž by garanční břemeno 
země značně bylo sníženo. Vyjednávání o tom dosud však není ukončeno.45) 
 Usnesení z 5. června 1905 znamenalo konec překotné akce železniční. Zemská garancie byla 
navržena nadále pouze pro tři nové projekty: pro elektrické dráhy Bechyně-Týn n. Vltavou 13 km. a 
Tábor-Mladá Vožice 20,4 km., poněvadž by byly pokračováním elektrické dráhy Tábor-Bechyně, a 
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znamenaly také poměrné snížení nákladu na elektrickou sílu; pro Annov-Nýdek 17,6 km. pak byla 
navržena garancie proto, že výpočet rentability vykázal roční schodek pouze 5488 K, jehož úhrada 
se očekává od rozšíření průmyslových závodů na nové trati ležících. To však jsou výjimky; jinak 
zemský výbor zásadně odmítá, navrhnouti převzetí záruky za další tratě - zajisté jen k prospěchu 
zemských financí. 
 
 38) V pamětním spisu je podrobně udáno, které tratě byly zřízeny k návrhu zemského výboru a na návrh ze sněmu neb komise pro veřejné 
práce vyšlý, tak že lze různou kvalitu jedněch i druhých dobře posouditi. 
 39) Srov. na př. vysvětlení ke kap. 2., tit. 1. rozpočtu z r. 1903. 
 40) Autor děkuje za to laskavé ochotě pp. dra. Vaňka a účet. rady Jeřábka. 
 41) Srov. zprávu zem. výboru z 11. února 1900, č. t. CVIII. 
 42) I. zasedání, č. t. CCXXVI. 
 43) Rozpočty na jednotlivá léta jevily se takto: na r. 1901 potřeba ř. 43,383.465 K, mimoř. 6,910.424 K, úhrada 41,760 241; na r. 1902 
potřeba ř. 44,957.803, mimoř. 6,605.971 K, úhrada 47,211.880; r. 1903 potřeba ř. 46,947.564, mimoř. 7,118.997 K, úhrada 47,946.709; 1904 
potřeba ř. 62,092.143 K, mimoř. 7,226.126 K, úhrada ř. 60,416.345 K, 1906 potřeba ř. 64,615.394, mimoř. 10,938.178, úhrada ř. 58,186.425, 
mimoř. 4,091.108 K; 1906 potřeba ř. 66,621.230, mimoř. 9,673 895, úhrada ř. 58,865.570, mimoř. 3,563.264 K; 1907 potřeba ř. 71,816.992, 
mimoř. 10,308 750, úhrada ř. 61,186.769, mimoř. 1,075.050 K. 
 44) Srov. zprávu komise ze dne 27. května 1905, č. t. CXXXV. 
 45) Srov. zprávu zem. výboru č. t. CLXVIII. z r. 1908. - V anketě o sanací zemských financí také Dr. Herold žádal převzetí místních drah, 
resp. zúročení jejich priorit a kmenových akcií státem, „poněvadž místní dráhy nejsou než stěnami pro státní dráhy samotné a poněvadž vskutku 
naprosto není odůvodněno, aby země - nehledě k interesentům, kteří přec nutným dílem přispěli - přebírala záruku za zúročení kapitálu na 
místní dráhy užitého.“ Srov. stenogr, protokol o anketě, str. 25. Ministr financí Korytowski pravil, že převzetí s díky odmítá. 
 
 
 
 

Železniční akce haličská. 
 

 § 21. Pro formální úpravu haličského zemského hospodářství jest příznačná roztříštěnost v 
nejrůznější fondy a nadace, jichž počet přesahuje značně již 300. Jakmile zemským zákonem byl 
učiněn počátek železniční akce, byl ihned založen také fond železniční jako nový samostatný, v 
rozpočet nepojatý fond. Jeho uspořádání však jest zásadně různé od štýrského, a jeho hospodářství 
je karakterisováno opatrností, jež ovládá veškeré finanční hospodářství haličské. Železniční fond 
haličský není utvořen půjčkou, jež z prostředků fondu by se měla spláceti a umořovati, jak marně 
očekávali ve Štyrsku a nepochybně marně očekávají v Dolních Rakousích. Železniční fond haličský 
tvoří stálá každoroční dotace, jež v rozpočtu zemského fondu jest povolována a v závěrkách 
zemského fondu vykázána. V železničním fondu se soustřeďuje veškera finanční účast země při 
vedlejších železnicích. Vyskytují se tu jednak podpory à fonds perdu, jako zemský příspěvek k 
státním stavbám; zemský výbor jménem železničního fondu uzavře u zemské banky půjčku v 
železničních dluhopisech banky, vyplatí subvenci a z prostředků železničního fondu se kryje 
zúročení i kvóta vypočtená tak, aby koncem r. 1968 půjčka byla umořena. Vyskytuje se dále 
převzetí akcií prioritních a kmenových, jež se provede tímtéž způsobem: opět se uzavře půjčka u 
zemské banky, jejíž anuity se zřetelem na konec umoření r. 1968 se platí z prostředků železničního 
fondu, ale tu plynou opět do železničního fondu úroky, jež převzaté papíry snad nesou. Příjmy a 
vydání z těchto dvou způsobů podpor se vykazují ve skutečném hospodaření fondu. Dalším 
způsobem podpory jest převzetí záruky za zúročení a umoření prioritní půjčky, již železniční 
společnost uzavře buď u zemské banky haličské neb u jiného ústavu: náklad na tuto záruku plyne z 
běžných příjmů fondu, a vykazuje se jako záloha v hospodaření průběžném, kdežto náhrady těchto 
záloh se vykazují jako příjmy rovněž v průběžném hospodaření. Vedle toho poskytuje železniční 
fond společnostem zálohy na stavbu, jež ovšem ihned po ukončení stavby se vrací, i jsou tento 
příjem a vydání fondu vskutku průběžným hospodařením, kdežto při zálohách garančních nutno 
počítati s možností, že budou vydáním skutečným. Konečně vystupuje železniční fond jako 
komisionář místních interesentů; uzavře na př. půjčku u zemské banky, aby převzal kmenové neb 
prioritní akcie na účet místních interesentů, kteří pak uhrazují železničnímu fondu obnosy na 
zúročení a umoření příslušné půjčky do r. 1968.46) Jako hlavní příjem fondu se ovšem jeví příjem z 
dotace, a vedle něho stále rostoucí příjem ze jmění fondu. V prvních letech totiž dotace byla 
vyčerpávána jen zcela nepatrnou částí, a byla ukládána proto na běžný účet v zemské bance za 3 % 
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zúročení. Tak vzrostla železničnímu fondu reserva 1 mil. korun a nad to ještě vzrůstá jeho kmenové 
jmění, tak že fond vykazuje značný příjem na úrocích z vlastních kapitálů, ať již v zemské bance, ať 
jako přechodná půjčka zemskému fondu, ať v efektech uložených. Důsledkem této úpravy jest 
ovšem, že se v rozpočtu a v závěrkách zemský náklad na železnice také objevuje nesprávně - ovšem 
v opačném směru, než ve Štyrsku nebo v Dolních Rakousích: vpravdě jest náklad o mnoho menší 
než jak rozpočet a závěrky ukazují; kmenové jmění fondu železničního věcně jest stejně kmenovým 
jměním zemským, jako kmenové jmění fondu zemského, i jsou tedy v rozpočtu a v závěrkách 
obsažena vydání, jež vydáním zemského fisku vůbec nejsou. Účtování fondu jest kameralistické. 
 Účelem železničního fondu jest zajisté, aby byl oporou opatrného postupu, který tak 
vyznačuje zemské hospodářství haličské. Úvaha o nákladu, jejž převzíti dle stavu fondu jest 
přípustno, děla se proto zprvu tak, že se proti příjmům, jež z dotace a jmění fondu bylo možno 
očekávati, postavilo celé jmenovité obtížení, jež země na se brala bud zárukou, nebo nutností 
zúročiti a umořiti půjčky u zemské banky uzavřené. Dotace činila nejdříve ročně 600.000 K. Prvá 
očekávání těch, kteří nejvíc o akci se zasazovali, ovšem také byla zklamána. Usneseními z 8. února 
1895, 8. února 1895 a 15 února 1897 byl ustanoven prvý stavební program,47) dle něhož měla země 
převzetím záruky zajistiti místní dráhy Borki Wielkie-Grzymalów, Trzebinia-Skawce, Chabówka-
Zakopane, Delatyn-Kolomyja-Stefanówka, Pila-Jaworzno, a mimo to převzíti dvě třetiny 
zařizovacího kapitálu malodráhy Lupków-Cisna v prioritních akciích. Ve schůzi zemského sněmu 
19. února 1898 iniciátor akce posl. Szcepanowski doznal, že výsledky zklamaly; byl z těch, kteří 
myslili, že dotace 600.000 K ročně vystačí na dlouhou řadu let k podepření energické akce, že 
výnos prvních 6 linií stačí na zaplacení kupónů a uvolnění kapitálu pro další stavby; ale velké 
provozovací náklady prý jsou příčinou, že naděje zklamala. Správnou příčinu nadměrného obtížení 
země ovšem uvedl v téže schůzi předseda železničního výboru hr. Męcynski, když pravil, že se děje 
něco jiného, než bylo zamýšleno; měli jsme stavěti místní dráhy, tramvaje - zatím stavíme na 
naléhání státu ze strategických důvodů železnice prvého řádu. Tím konáme, k čemu nejsme 
zavázáni. „Dzieje się“ - jsou to slova, jež možno uvést jako karakteristiku celé železniční akce 
různých zemí - „więc to, že my robimy to, do czego nie jestešmy zobowiązani, to subwencya ze 
skarbu państwa ten cel wynosi 1/3 lącznie s interesowanymi a kraj ponosi dwa rázy taką ilošé 
kosztów, jak ponosić jest obowiąnzany“. Objevila se pak po vystavění uvedených železnic, k němuž 
přistoupilo převzetí subvencí à fonds perdu pro státní správu na stavbu dráhy Chodorów-
Podwysokie 2 mil. K a Przeworsk-Bachórz 500.000 K, situace ke konci r. 1900 takto:  
 Kapitalisace dotace a úroků    8,621.800,- zl.  
 z toho na subvence státní správě   1,250.000,- zl. 
na záruku prioritních obligací pro: 
 Trzebinia-Skawce     1,660.000,- zl. 
 Pila-Jaworzno        464.000,- zl. 
 Borki Wielkie-Grzymalów      600.000,- zl. 
 Chabówka-Zakopané    1,130.000,- zl. 
 Delatyn-Kolomya-Stefanówka  2,600.000,- zl. 
 na zakoupení akcií Lupków-Cisna     465.000,- zl.  
na zakoupení dalších akcií pro: 
 Lupków-Cisna         62.000,- zl. 
 Trzebinia-Skawce       137.000,- zl. 
       8,368.000,- zl. 
 
 Zbývalo tedy (z kapitalisovaných příjmů) volných 253.800 zl., a poněvadž země zamýšlela 
převzíti za 100.000 zl. kmenové akcie dráhy Krakov-Koczmyrzów a poskytnouti pro Przeworsk-
Bachórz garancii do výše ročně 79.200 zl., navrhnula železniční komise zvýšení roční dotace o 
75.000 zl. Opatrnost tohoto kalkulu jest jasná: nepočítá se v něm vůbec s možností, že část nákladu 
na záruku bude uhrazena výnosem příslušných tratí. Poněvadž k této úhradě došlo, vzrůstalo ovšem 
stále jmění fondu. Zvýšení dotace bylo schváleno usnesením 17. března 1899. 
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 Pro úvahy o možnosti užití fondu k dalším stavbám ovšem bylo časem nutno s výnosem 
počítati, a to tím spíše, že tratě haličské z důvodů v II. kap. uvedených byly mnohem výnosnější než 
vedlejší železnice ostatních zemí. Byl tedy při ustanovení dalšího stavebního programu r. 1901 vzat 
ohled na výnos, kterým bylo nahrazeno z nominálního obtížení 202.776,71 K, a v rozsahu 
kapitalisace tohoto obnosu činící okrouhle 4,5 mil. K byl ustanoven další program, ale již s jiným 
rozdělením podílu různých činitelů na zařizovacím kapitálu: pro linie Nowy Sącz-Szczawnica 40 
km., Boryslaw-Truskawiec 8 km., Tarnów-Szczucin 43 km. bylo rozpočteno převzetí záruky za 
polovici zařizovacího kapitálu, kdežto druhou polovici měli uhraditi stát s interesenty - z kapitálu 
7,1 mil. K zamýšlela země zaručiti 3,55 mil. K. Poměrné zmenšení účasti zemské odůvodněno48) 
tím, že stát přispěl k zajištění železnic prvého stavebního programu pouze 23 %. Je však nutno síť 
strategickou doplniti sítí hospodářskou, a mimo to mají hlavní tratě státní ze vzniku vedlejších 
železnic užitek dle výpočtu zemského úřadu železničního ročně 6 mil. K, tak že proti 
kapitalisovanému užitku státní správy per 13 mil. K stojí účast 6,219 mil. K. Mimo převzetí 
garancie navrhována účast převzetím akcií pro Tarnopol-Zbaraž 25 km., Podgórcze-Myšlenice-
Lubieň, Janów-Jaworów za 900.000 K, což sněmem zvýšeno na 1,2 mil. K. Zemský výbor 
navrhoval, aby pro případ, že výnosy železnic prvého programu klesnou pod udanou sumu 202.000 
K, schodky prvého programu takto vzniklé byly převzaty na zemský fond. Proti tomu však 
železniční výbor se ohradil,49) mohlo prý by se to pokládati za absoluci s hůry danou pro překročení 
fondu. Chtějí-li příští sněmy zvýšiti dotaci, jest to jejich věcí; dlužno však postupovati na reálných a 
číselných základech. Kdyby nejskrupulósnější výpočty zklamaly a fond ke ztrátám přivedly, 
zemský výbor pak nechť navrhne, jak uhraditi deficity: proto jest nyní návrh buď zbytečný, buď 
nebezpečný. 
 Výpočty však v tomto případě nezklamaly, i bylo možno obnos pro náhradu garančních 
záloh výnosy jednotlivých tratí zvýšiti nejprve na 300.000 K, později na 500.000 K. Neboť 
výsledky jednotlivých tratí se jevily velmi uspokojivě. Přes to se jen velmi opatrně přistupovalo ke 
zvýšení dotace. Ve schůzi 7. března 1907 o tom pravil zpravodaj železničního výboru dr. Kolischer: 
„A čkoli vývoj linií se jeví skvěle, nepřichází železniční výbor s návrhem na zvýšení dotace. 
Rakousko zanedbalo svoje povinnosti k železniční síti, my nemůžeme platiti za odčinění. 
Kdybychom nyní již schválili náklad na železnice, jež stát je povinen zbudovati, tu stát by se prostě 
ze své povinnosti vyvlékl. Jde vlastně o železnice prvého řádu, spojujeme-li hlavní místa se státní 
hranicí. Mimo to není prospešno, když železniční úřad zároveň o více projektů se musí starati. Proto 
vyčkáme vždy nejprve náležitých podpor z Vídně“. A v téže schůzi, odpovídaje na urgence 
rychlého postupu v akci (kníže Lubomirski ukazoval tu na příklad Čech a Dolních Rakous!), člen 
zemského výboru Dąbski pravil, že jest lépe, když je později realisován projekt komunikace 
dobré, než časněji projekt nevyplácející se. Dlužno uznati, že zemský výbor haličský se celkem 
touto dobrou zásadou řídil. Teprve r. 1908 navrhnul,50) aby kvóta rozpočtená na náhradu záloh z 
výnosu tratí byla zvýšena na 500.000 K, a roční dotace na 900.000 K. Úvaha o příjmech a vydání 
fondu se tehdy jevila tak,51) že železniční fond byl obtížen zárukou za prioritní půjčku 
 Borki Wielkie-Grzymalów 33 km.     1,200.000 K 
 Trzebinia-Skawce 59,2 km.      3,320.000 K 
             720.000 K 
 Chabówka-Zakopane 43 km.      2,260.000 K 
 Delatyn-Kolomyja-Stefanówka 112,6 km.     5,200.000 K 
             900.000 K 
 Pila-Jaworzno 25,8 km.          928.000 K 
             330.000 K 
 Przeworsk-Dynów 46,2  km.       2,266.000 K 
             698.000 K 
 Tarnów-Szczucin        2,000.000 K 
 
 Dále musil nésti náklad na zúročení a umoření půjček uzavřených k výplatě subvencí à 
fonds perdu státní správě na stavbu drah  
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 Chodorów-Podwysokie      2,000.000 K 
 Przeworsk-Rozwadów         500.000 K 
 
 Rovněž byl obtížen nákladem na zúročení a umoření půjček uzavřených za účelem převzetí 
a) kmenových, b) prioritních akcií tratí 
 b) Lupków-Cisna 25,3 km      1,050.000 K 
 a) Krakov-Koczmyrzów         200.000 K 
 a) Lwov-Jaworów          300.000 K 
 a) Tarnopol-Zbaraž          600.000 K 
 b) Lwov-Podhajce       2,100.000 K 
 b) Trzebinia-Skawce          266.000 K 
 
 na úroky a umoření hotové půjčky dané dráze 
 Pila-Jaworzno v obnosu         370.000 K 
 
 Celkem                 27,208.000 K 
 
 Dle usnesení zemského sněmu ze dne 8. března 1907 mimo to převzal sněm záruky za 
prioritní půjčky pro tratě 
 Lwov-Stojanów       6,480.000 K 
 Muszyna-Krynica          750.000 K 
 Drohobycz-Truskawiec         850.000 K 
          8,080.000 K 
 
i bude nutno také za tím účelem uzavříti půjčku, jejíž roční kvóta úrokovací a umořovací bude činiti 
363.600 K. Celkem lze rozpočísti kvótu na úročení a umoření kapitálů takto převzatých okrouhle na 
1,412.000 K; vůči tomu stojí roční dotace 750.000 K, 3 % úrok ze stálé reservy fondu 30.000 K, 
očekávaná náhrada záloh z výnosů drah 300.000 K. Zbývalo by neuhrazených 332.000 K; proto 
zemský výbor navrhnul, aby kvóta rozpočtená na náhradu záloh byla zvýšena na 500.000 K, a roční 
dotace na 900.000 K. 
 
 Údaje právě uvedené karakterisují finanční politiku haličskou v železniční akci; chceme-li 
však znázorniti skutečné obtížení země, musíme vybrati pouze vydání, která jsou vskutku obtížením 
zemského fisku, ať již se vyskytují v zemském fondu či v železničním fondu. Tu bude nutno 
zařaditi náklad na převzetí kmenových a prioritních akcií, na výlohy z titulu záruky, a příjem z 
návratu záloh garancijních a z úroků akcií kmenových i prioritních. Vše ostatní jsou položky, jež 
neznamenají skutečného příjmu neb skutečného vydání zemského fisku; jestliže závěrka 
železničního fondu poznamenává r. 1907 příjem z kapitálů v bance uložených 137.285,89 K, tedy je 
to příjem z části kmenového jmění země, vzniklé tím, že dotace v rozpočtu a závěrce a jako vydání 
uvedená v železničním fondu se uložila na běžný úrok do banky. Z téhož důvodu ovšem ani dotaci 
samu nelze uváděti mezi zemským vydáním. 
 
 Vedle nákladu v železničním fondu uvedeného dlužno uvésti ještě náklad na železniční 
oddělení. V Haliči agendu železniční vede IV. odbor zemského výboru, jemuž přísluší také správa 
silniční. Pro veškeré agendy technické a komerční jest zřízeno železniční oddělení po příkladu 
českém. V rozpočtech a v závěrkách zemského fondu jest vykázán náklad na toto oddělení a příjmy 
z náhrad, jež jednotlivé společnosti odvádějí za práce oddělením v jejich prospěch vykonané. 
Jestliže také tyto obě položky ve svém přehledu uvedeme, vysvitne obtížení země železniční akcí 
tak, jak by se objevilo v rozpočtu dle moderních zásad uspořádaném. Co chybí, jest ovšem náklad 
na vzrůst agendy, způsobené celou akcí IV. odboru zemského výboru: jej ze závěrek zachytiti nelze. 
 Přehled vydání a příjmů zemského fisku z železniční akce dle uvedených právě hledisek 
podává tabulka XII.  
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Tabulka XII. 

Rok 
Náklad na 
železniční 
oddělení 

Náhrady 
společností za 
práce železn. 
odděl. konané 

Náklad na 
zálohy 

garancijné 

Náhrada 
záloh 

garancijných 

Náklad na 
akcie, subvence 
à fonds perdu a 

pod. 

Dividendy akcií, 
umořovací 

splátky a pod. 

Čistý náklad 
na železniční 

akci 

1894 35.303,54 - - - - - 35.303,54 
1895 52.888,89 - - - - - 52.888,89 
1896 65.959,55 - - - - - 65.959,55 
1897 83.025,80 22.430,52 21.376,- - 1,951.700,- - 2,033.671,28 
1898 105.949,44 67.364,42 52.317,- 13.580,62 1,139.542,11 - 1,206.863,51 
1899 132.679,22 44.460,74 310.591,- 38.387,46 489.964,20 - 850.387,22 
1900 142.835,54 59.343,- 411.104,83 - 293.109,36 - 787.706,73 
1901 170.761,53 42.386,93 398.513,76 197.979,69 13.706,44 - 342.615,11 
1902 163.404,10 38.796,03 441.241,99 161.176,36 29.220,- - 434.893,70 
1903 177.322,92 58.093,26 434.693,37 272.130,73 200.000,- - 481.792,30 
1904 170.528,42 73.469,25 349.448,79 172.236,73 100.000,- 42.140,- 332.131,23 
1905 173.443,23 56.738,12 425.235,32 71.788,72 1,780.000,- 10.640,- 2,239.511,71 
1906 181.601,40 86.757,64 548.518,96 327.786,21 400.000,- 21.280,- 694.396,51 
1907 101.104,12 63.175,92 416.514,41 362.839,83 - 39.200,- 53.612,78 

 
 46) Závazek takto převzatý velmi tížil příslušné činitele. Zemský výbor hledal odpomoc u státu, a r. 1903 vláda byla zmocněna převzíti 
kmenových akcií Delatyn-Kolomyja-Stefanówka za 787.600 K; závazky se tím změnily tak, že nadále na ročních obnosech okresní výbor kolomyjský 
místo K 23.904,- platil K 10.635,76, okresní výbor horodeňský místo kor. 19.890,- platil K 8.857,78, město Kolomyja místo K 23.904,- platilo korun 
10.635,76, městečko Horodenka místo K 3.186,- platilo K 1.409,56. Srov. také zprávu zem. výboru o činnosti od 1. pros. 1902 do 31. listop. 1904. 
Příl. č. 172. 1904. 
 47) Stavební program tento ovšem nebyl vymezením, od něhož by nebylo úchylek. Železniční výbor výslovně stál na stanovisku, že 
stavební program nesmí jíti tak daleko, aby se zamezila soukromá podnikavost: projektům, při nichž soukromá obětavost byla zabezpečena, měla se 
dáti přednost. Srov. zprávu železn. výboru, příl. č. 208 z r. 1894. 
 Zpráva železniční komise o zvýšení dotace, příl. č. 176 z r. 1898 až 1899. 
 48) Zpráva zem. výboru z 3. června 1901 o dalším programu podpory železnic nižšího řádu, příl. č. 59 r. 1900-1901. 
 49) Zpráva železničního výboru o návrzích výboru zemského, příl. č. 134 z r. 1900-1901. 
 50) Zpráva zem. výboru o zvýšení dotace fondu železničního, příl. č. 70 z r. 1908. 
 51) Srov. zprávu rozpočtové komise o návrhu zemského výboru, příl. č. 308 z r. 1908. 
 
 
 
 

Železniční akce dolnorakouská. 
 

 § 22. V Dol. Rakousích dostavil se rychlý rozvoj vedlejších železnic zemí podporovaných 
později než ve třech dosud uvedených zemích; teprve roku 1899 byla odevzdána provozování prvá 
zemí garantovaná trať. Tempo však se v příštích letech značně zrychluje, a koncem r. 1908 byla 
zemská podpora zajištěna pro 631 km zemí garantovaných, a 344 km. převzetím kmenových akcií, 
a subvencemi podporovaných drah; z nich bylo dopravě odevzdáno 365 km. tratí garantovaných, 
207 km. tratí ostatních. Na rozdíl od všech dosud uvedených zemí Dolní Rakousy provozují 
největší část zaručených drah, t. j. koncem r. 1908 celkem 334 km., ředitelstvím zemských železnic; 
ostatní dráhy, zvláště všecky převzetím kmenových akcií neb subvencemi podporované, provozují 
přilehlé železnice hlavní. 
 
 Provozování železnic neděje se však na účet země, nýbrž na účet příslušných akciových 
společností. Z interesentů, kteří převzali kmenové akcie, se totiž utvoří akciová společnost a zbytek 
kapitálu interesenty neuhrazený se opatří půjčkou, jejíž zúročení a umoření jest zemí zaručeno. 
Účast země se tu však jeví nejen garantováním, nýbrž také způsobem, jak země sama opatřuje 
garantovaný kapitál. Pokud jde o záruku samu, nebyly příslušné obnosy z ní plynoucí až do r. 1905 
vůbec uváděny v zemském rozpočtu; byly dávány jako zálohy z pokladních hotovostí, a v účetních 
závěrkách se neobjevovaly v příslušné kapitole mezi nákladem na železnice, nýbrž jen mezi 
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zálohami. Od r. 1905 došlo v této věci k nápravě, a náklad z titulu záruky lze zjistiti mezi ostatním 
nákladem na železnice. 
 
 Opatření garantovaného kapitálu až do r. 1904 dalo se tak, že příslušné společnosti 
emitovaly prioritní obligace zemí zaručené, a samy je hleděly umístiti. Zemský výbor nepokládal 
tento postup za účelný z dvojího důvodu. Jednak kurs, jehož priority docilovaly, byl nízký, 
poněvadž ústav neb skupina financující snažily se docíliti pro sebe výhod pokud lze největších, a 
poněvadž priority opatřené firmou ne příliš známé místní dráhy obtížněji si dobývaly trhu, než by 
bylo možno za jiného stavu věci.52) Mimo to zálohy na stavbu, kterou prováděl většinou zemský 
stavební úřad ve vlastní režii, byly poskytovány rovněž z pokladních hotovostí zemského fondu, a 
jejich vrácení bylo možno až po umístění prioritních obligací tou kterou společností: tak byla země 
odkazována na neurčité a vzdálené terminy, kdežto společnosti nutkány přispíšiti si s umístěním 
priorit. Ujala se tedy země sama také opatřování kapitálu a za tím účelem byl zákonem z 15. února 
1904 č. z. z. 17 zřízen zemský železniční fond vydáním jednotné zemské železniční půjčky v 
obnosu 18 mil. K. Dle tohoto zákona měly z výnosu půjčky uhrazovati se obnosy na její zúročení a 
umoření, po př. předčasné umořování a zpětné koupě, náklad na zakoupení prioritních obligací zemí 
garantovaných drah, na stavební zálohy proti náhradě v prioritních obligacích, jakmile budou 
vydány, náklady na umístění a správu půjčky a 50 % reservou z ročního výnosu (§ 5.); fond měl se 
tvořiti z dluhopisů této železniční půjčky, z úroků hotovostí, z prioritních obligací zemí 
garantovaných drah a jejich úroků i splátek umořovacích, z kontokorentních úroků stavebních záloh 
a jiných příjmů plynoucích z hospodaření fondu (§ 4.). Úkol této půjčky byl tedy a jest jiný a 
podstatně užší, než fondů štýrského a haličského. Měl se jí docíliti vyšší kurs pro prioritní obligace 
jednotlivých fondů, a tak zmenšiti roční garanční břemeno zemského fondu. Z toho důvodu je nutno 
připočísti ztráty, kterými železniční fond rok od roku končí, mezi vydání země na železniční akci; 
avšak jisté výhrady jsou při tom nezbytný. V prvém roce, jak vidno níže z tabulkového přehledu, 
činí ztráta fondu 410.442,72 K; z toho na kursovní ztrátu jde 270.000,- K, na náklady emisní 
7.802,35 K, kdežto 132.630,37 K je ztraceno na úrocích. Tak značná ztráta na úrocích však 
vysvětluje se jen menší měrou tím, že pasivní úrok výnosu půjčky oproti jmenovité hodnotě 
skutečně docíleného je větší než aktivní úrok ze záloh, kde oproti kursovní ztrátě při půjčce pro 
zemi se neobjeví kursovní zisk; ztráta uvedená plyne hlavně z toho, že výnosu půjčky nebylo užito 
ihned k železničním účelům, nýbrž že byla z něho poskytnuta přechodná půjčka fondu zemského 
blázince proti zúročení pouze 31/2 %. Se stanoviska skutečného hospodaření zemského je to zajisté 
lhostejno; ztráta ve fondu železničním byla vyrovnána ziskem fondu zemského blázince a fondu 
zemského, jež obdržely peníze za nižší úrok, resp. bez kursovní ztráty. Ale s hlediska formálního 
nemůže býti lepšího dokladu nad tento, jak fondovní hospodářství zkresluje obraz, který jest 
základem pro usnášení zemského sněmu dle předložených rozpočtů. Během dalších let ovšem 
fondu bylo pak užíváno jen k železničním účelům. Z obnosů ztráty, vykázaných ve zprávách 
zemského výboru o železniční půjčce z r. 1903, dlužno vyloučiti také amortisační kvótu každoroční 
40.000 K a to proto, že aktiva fondu jsou stavební zálohy v běžném účtu zúročitelné, a po jejich 
splacení prioritní obligace, jichž zúročení a umoření jest zemí zaručeno a příslušný náklad již 
jednou v závěrkách zemského fondu vykázán. Vzhledem k tomu by po umoření celého obnosu 
půjčky zbyla zemi aktiva za 18 mil. K, vzniklá roční amortisací 40.000 K; proto dlužno tuto kvótu 
odečísti, máme-li zemský náklad znázorniti co nejvěrněji. Ztráty železničního fondu v zemském 
rozpočtu uvedeny nejsou a také v závěrkách se nevyskytují, ačkoli jsou ztrátami zemského fisku; 
prozatím byly ukryty z výnosu nové půjčky, ale není pochyby, že dříve či později bude nutno stejně 
jako ve Štyrsku převzíti je do rozpočtu zemského fondu. Papíry zemské půjčky byly umístěny za 
kurs 98,5 %; na účet fondu byly převzaty prioritní obligace Korneuburg-Ernstbrum za 98,5 %, 
Gänserndorf-Gaunersdorf za 98,5 %, dolnorakousko-štyrské alpské dráhy II. emise za 98 %. 
 
 Vedle poskytování záruk země podporuje železnice nižšího řádu převzetím kmenových akcií 
neb subvencemi à fonds perdu; poskytování těchto podpor prošlo v zemském hospodářství 
podobnou cestou, jako poskytování záruk. Až do r. 1904 byly obnosy k převzetí akcií potřebné 
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brány z pokladních hotovostí, a uváděny v účetních závěrkách jako zálohy. V rozpočtu vůbec 
uváděny nebyly, mimo subvenci pro Absdorf-Štokrava 80.000 K z r. 1904. Obrat tu nastal 
rozmnožením železničního fondu o železniční půjčku v obnosu 15 mil. K, uzavřenou na základě 
zákona z 18. března 1906; dle něho výnosu půjčky má býti užito pouze k účelům podpory místních 
železnic, jež sněm označí. K těmto účelům připadlo v prvé řadě převzetí kmenových a prioritních 
akcií jednotlivých společností, z prostředků fondu, a to nikoli pouze pro budoucnost, nýbrž na 
základě usnesení sněmovního z 22. listopadu 1905 také akcií, jež byly převzaty dříve jako doklady 
proti zálohám ze zemského fondu. Tyto zálohy byly z fondu železničního zemskému fondu 
zaplaceny, a kmenové i prioritní akcie příslušné jsou uvedeny jako aktiva v bilanci železniční 
půjčky z r. 1906.53) Vedle toho ovšem tato nová půjčka slouží také k ostatním účelům, jež jsou 
vytknuty v užším programu půjčky z r. 1903. Poněvadž velká část výnosu půjčky jest uložena v 
kmenových a prioritních akcích, tedy v papírech, jichž zúročení v blízké době vůbec nelze 
očekávati, objevují se rok od roku ztráty z diference mezi úroky aktivními a pasivními; ačkoli dnes 
v rozpočtech a v závěrkách zemských vyznačeny nejsou, platí také o nich, co bylo řečeno o ztrátách 
půjčky předešlé. V obrazu o zemském obtížení, do něhož bude nutno ztráty druhé železniční půjčky 
zařazovati, vznikne ovšem nesrovnalost. Kdežto v jiných zemích mimo jediný štýrský případ dráhy 
Unzmarkt-Mauterndorf se vykazuje obtížení země převzatými akciemi uvedením obnosu jednou 
pro vždy vynaloženého, a dále se neuvádí náklad na zúročení a umoření půjček nutných k opatření 
tohoto obnosu, kdežto i v onom případu štýrském jsou uvedeny naopak pouze obnosy každoroční 
ztráty z důvodu oněch akcií: v našem přehledu dolnorakouském se objevují jak celé obnosy před r. 
1906 na převzetí vynaložené, tak po r. 1906 ztráta vzniklá nákladem na zúročení a umoření části 
půjčky jim odpovídající. Ovšem se tu objevuje tato nesrovnalost až v r. 1908, a týká se pouze 
zúročení a umoření obnosu 1,254.000 K. 
 
 Konečně 13. července 1907 zemský sněm se usnesl, uzavříti další investiční půjčku pro 
účely železniční v obnosu 18 mil. K, jejíž výnosu mělo býti použito také na zřízení zemské 
elektrárny ve Wienerbrucku a zařízení dolnorakouskoštyrské alpské dráhy na elektrický pohon. 
Poněvadž poměry na peněžním trhu byly nepříznivý, byly uzavřeny r. 1908 prozatím přechodné 
půjčky, a to u zemského fondu pro železniční fond 2 mil. K za 37/8 % dekursivně, u první rakouské 
spořitelny 5 mil. K za 41/2 % anticip. O dalším vývoji této půjčky nemáme dosud tištěných závěrek. 
 
 Značné obtížení země se objevuje v našem přehledu v nákladech na železniční úřad. 
Náhradu stavebního nákladu zemských železnic nesly příslušné společnosti přímo a přesně dle toho, 
kolik bylo v jejich prospěch skutečně vydáno. Zemskému úřadu železničnímu však připadla také 
ústřední služba železnic zemí provozovaných; jako náhradu jednotlivé společnosti platily paušál 
120 K za km., dolnorakouskoštyrská alpská dráha pak 300 K za km. Poněvadž tyto náhrady ovšem 
nestačily, bylo nutno další náklad uhrazovati ze zemského fondu, a je za tím účelem každého roku 
do zemského rozpočtu zařazena příslušná dotace, kdežto v závěrkách se objeví obnos, kterým země 
za ústřední službu jest obtížena. Ovšem, nutno tu opět učiniti jistou opravu, chceme-li znázorniti 
skutečné obtížení zemského fisku. Účtování zemského úřadu železničního se vede dopicky, kdežto 
zemský fond účtuje kameralisticky. V účtu ze ztráty a zisku v železničním fondu se na straně ztráty 
vedle nákladu na ústřední službu objevují odpisy z inventáře, naproti tomu náklad na nová opatření 
v inventáři se objevuje pouze mezi aktivy v bilanci. Chceme-li podati obraz skutečného obtížení, 
musíme odpisy jako položku ryze účetní vyloučiti, naproti tomu náklad na inventář dlužno 
započísti, poněvadž se objevuje jinde ve věcném nákladu na zemské jmění. Vedle toho se objevují 
menší položky na předběžné studie jako ztráty, pokud nejsou uhrazeny interesenty, náklad na 
slavnosti, jež zemský výbor pořádá při otevření jednotlivých tratí, a subvence pro nemocenskou 
pokladnu zřízenců zemských drah. Poněvadž svrchu uvedené paušální náhrady nestačily, vykazoval 
železniční úřad se vzrůstem sítě vzrůst nákladů. Proto sněm se usnesl, aby od 1. ledna 1908, kdy 
také železniční úřad byl sorganisován jako ředitelství zemských železnic, náklady na ústřední 
správu byly rozděleny v poměru počtu kilometrů mezi súčastněné společnosti. Poněvadž t. ř. 
Waldviertelbahn a dolnorakouskoštyrská ihned k takové úpravě svolily, zmenšil se již r. 1908 
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náklad na železniční úřad, ale stoupla potřeba na záruky. Teoreticky ovšem při zálohách jde o 
půjčku, kdežto náklad na železniční úřad jest vydáním à fonds perdu. 
 Dle uvedených zásad a hledisek možno sestaviti o důsledcích železniční akce pro zemské 
hospodářství dolnorakouské obraz, jejž podává tabulka XIII. 
 

Tabulka XIII. 

Rok 
Náklad na 
železniční 

úřad 

Subvence 
nemoc. pokl. 
železničních 

zřízenců 

Náklad na převzetí 
kmenových akcií 

Náklad na 
záruky 

Ztráta při 
půjčce z r. 

1903 

Ztráta při 
půjčce z r. 

1906 

Ztráta při 
půjčce z r. 

1907 
Celkem 

1895 29.041,18 - 286.200,- - - - - 315.241,18 

1896 36.515,64 - 421.400,- - - - - 457.915,64 

1897 31.830,46 - 14.265,- - - - - 46.094,46 

1898 35.628,89 - 52.000,- - - - - 87.628,89 

1899 25.327,08 - - 32.000,- - - - 57.327,08 

1900 36.488,14 - 80.136,- 20,000,- - - - 136.624,14 

1901 63.473,27 - - 30.000,- - - - 93.473,27 

1902 65.694,26 1.182,62 450.000,- 137.201,78 - - - 654,078,66 

1903 78.230,41 - 15.000,- 80.851,63 410.442,72*) - - 584.524,76 

1904 83.727,42 - 80.000,- 60.567,10 127.679,03 - - 251.476,54 

1905 127.896,54 - 177.082,73 63.004,49 - - 367.983,76 

1906 175.617,56 5.000,- 306.818,19 25.553,36 - - 512.979,11 

1907 257.625,17 5.000,- 264.479,62 34.953,01 424.423,84 - 987.081,65 

1908 154.329,68 5.000,- 

Další náklad na kmenové akcie 
převzat do železničního fondu. 
1906:     180.000,- 
1907:  4,402.180,- 
1908:     263.600,- 
R. 1908 převzaty z dřívějších: 
Kypřiče-Rakousy 126.000 K 
Švarcenava-Světlá 576.000 K 
dr. údolím Ybbsy 552.000 K 835.481,32 18.176,29 303.010,93 9.981,46 1,325.984,68 

*) Z toho kursovní ztráta 270.000 K, ztráta na úrocích v textu vysvětlená 132.640,37 K, náklady emisní 7.802,35 K. 

 
 Oposice proti dosavadnímu způsobu akce, poukazující hlasitě v prvé řadě na povinnosti 
státu, nenalézáme v protokolech sněmovních v té míře, jako v ostatních třech zemích. Kritika akce, 
formulovaná většinou jako útok na politickou stranu, hlavně se obracela proti hospodaření půjčkou 
z roku 1903. Ve schůzi sněmu 13. června 1907 pravil dr. Pattai, že z nominálního obtížení koncem 
r. 1908 okrouhle 2,3 mil. K činícího, země ponese asi 900.000 K. Vůči tomu silniční rozpočet činí 
4,5 mil. K, a dráhy také prý nemohou být pouze samy sobě zůstaveny. Lze tedy očekávati další 
rychlý vývoj dolnorakouské železniční akce, tím spíše, když zemi následkem příslušnosti Vídně jest 
oproti ostatním zemím finančně na nějaký čas rovnováha v rozpočtech je zabezpečena. 
 
 52) Srov. zprávu železničního výboru příl. č. XCV. z r. 1902. Také Q. Herlt , Die Sanierung der österreichischen Staatsfinanzen. 
Finanzarchiv 1907, str. 149-150. 
 53) Poněvadž bilance této půjčky vykazuje takto na rozdíl od půjčky z r. 1906 téměř polovici aktiv v papírech, na jichž zúročení a umoření 
jest naděje zcela nepatrná možno při obnosech ztráty vyloučiti také jen polovici amortisační kvóty každoroční; srov. o tom, co řečeno výše při 
výkladu o půjčce z r. 1903. 

 
 
 
 

Podpora vedlejších železnic v ostatních zemích. 
 

 § 23. Viděli jsme v předešlých kapitolách, že ostatní země, mimo čtyři právě uvedené, se 
omezily na podporu vedlejších železnic převzetím kmenových akcií neb subvencemi à fonds perdu, 
s výjimkou případu tyrolského, k němuž z období 1887-1894 dlužno zařaditi záruku dolenských 
drah (Lublaň-Kočevje) v Kraňsku, které ostatně hned zprvu byly zamýšleny jako zárodek hlavní 
železnice a proto z největší části dle předpisů o stavbě hlavních drah II. řádu zřízeny. Tento případ 
vykazuje také jediný, mimo čtyři podrobně uvedené zemské akce, odchylku od pravidelného 
uspořádání v rozpočtech. Když byl totiž usnesen kraňský zákon o převzetí záruky zemí, bylo 
zároveň usneseno zříditi garanční fond dolenských železnic tím způsobem, že pokud kmenové akcie 
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společnosti neponesou dividendy, bude ročně k tomu účelu poskytována dotace 50.000 K na tak 
dlouho, až fond vzroste na 1 mil. K; fondu má býti užito jednak k účelům železničním, jednak 
vůbec k zemským účelům.54) Povaha jeho jest nejbližší finanční povaze fondu haličského, s nímž 
má také společno, že se stal prostředkem k ukládání zemského jmění, mimo zemský fond. Poněvadž 
obnosy z fondu na zálohách vyplacené byly vráceny, nevzešly zemi z podpory dolenských železnic 
vůbec ztráty. Jest to ovšem, jak řečeno, případ výjimečný. 
 Pro vlastní rozbor padají na váhu akce uvedených čtyř zemí; pro úplnost však dodáváme 
přehled ostatních, dle ročenky autonomní správy; lze tak učiniti, poněvadž právě v ostatních zemích 
není oddělených fondů, na něž v ročence není vzat zřetel pro uspořádání výše vyložené. Obtížení 
jednotlivých zemí, mimo Tyroly, vesměs z převzetí kmenových a prioritních akcií neb subvencí à 
fonds perdu plynoucí, podává tabulka XIV. 
 

Tabulka XIV.  

Rok 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 

Dol. Rakousy 10.000 10.000 10.000 - - - - - - 90.000 30.000 

Solnohradsko 6.000 6.000 87.400 146.200 88.670 63.608 56.700 237.445 81.300 1,089.056 888 

Korutany 50.000 300.000 200.000 - - 1.428 129.424 6.223 6.223 6.223 190.030 

Gorice i Gradiška - - - - 300.000 - - - - - - 

Istrie - - - - 841.270 17.931 7.720 - - - - 

Tyrolsko - - - - 80.000 120.000 - 240.000 230.000 300.000 - 

Vorarlberg - - - - 122.000 - 22.634 22.500 22.500 52.000 30.000 

Morava 52.100 52.100 275.346 901.150 130.845 77.156 696.499 75.641 284.383 248.163 1,254.224 

Slezsko 64.400 54.000 53.000 - 3.555 206.800 - 1.000 14.750 45.000 6.400 

Bukovina 967.324 157.150 - - 160.000 1.920 1.920 - 4.320 - - 

Dalmácie - - - - - - - - - - - 

 
54) Srov. Landeshaushalte VII., str. 5 a n. 

 
 
 
 

Kritika finanční účasti zemí. 
 

 § 24. Zjistili jsme všecky předpoklady pro konečnou odpověď na hlavní otázku těchto statí. 
Jde o to, abychom shrnuli porůznu již naznačené důsledky hospodářské povahy železnic, při jejichž 
zřizování země se vynikající měrou súčastní, z jejich poměru k železnicím hlavním a z jejich 
postavení v soustavě zemského finančního hospodářství, ať již tu jde o zákonnou úpravu a s ní 
související poměr k otázce zemské autonomie, ať o finančněpolitické oprávnění dnešní akce s 
různých hledisek. 
 
 Z popisu dosavadního vývoje zřejmě jde na jevo, že t. ř. místní dráhy předlitavské jsou 
vpravdě většinou vedlejšími železnicemi; zvláště při zemských akcích jsou výjimky nepatrny. Proto 
jejich hospodářská povaha jest určena tím, co bylo řečeno v jednotlivých článcích prvé kapitoly. 
Jsou podstatnou částí celkové sítě, a jejich tratě i provoz, veškera jejich politika se ohledu k 
souvislostem a potřebám její nemůže zbaviti, nemá-li dojíti k trudným koncům. Této zásady nelze 
ovšem zaměňovati s otázkou centralisace či decentralisace železniční správy, o nichž dlužno s 
hlediska účelnosti dále usuzovati teprve vzhledem k jednotné síti a její politice. Jednotnost sítě však 
by byla vyloučena, kdyby o zařízení a politice vedlejších železnic rozhodovaly neodvisle celky, 
jichž okruh moci souvislá síť přesahuje. Železniční politika jest nepřetržitou řadou vzájemných 
závislostí všech podstatných částí sítě, a proto nutno zachovati její jednotnost: toť výsledek úvahy, 
jež obrací zřetel výhradně k hospodářské povaze železnic. Možno uvésti příklad, který velmi jasně 
potvrzuje správnost této zásady. Před r. 1872 rozhodovaly o udělování koncesí ve švýcarském 
spolku jednotlivé kantony, právo spolku schvalovati jejich udělení bylo jen formální, poněvadž 
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směl odepříti schválení pouze tehdy, kdyby vojenské zájmy byly bývaly dotčeny.55) Výsledky jsou 
známy z dějin železniční politiky; ustanovení koncesí jednotlivých železnic v různých kantonech se 
velmi lišila, síť rostla bez soustavy, vznikaly zbytečné konkurenční linie, a r. 1872 došlo proto k 
novému zákonu, který udělování koncesí a rozhodující vliv přikázal spolku a zabezpečil jednotnost 
sítě.56) Jde-li o malodráhy, bude ovšem důsledek zníti jinak, poněvadž tam zájem jednotné sítě není 
dotčen; jest hlavně věcí súčastněných interesentů v Židlochovicích, jak si upraví nejvýhodněji 
spojení se severní dráhou - ale jde o zájem celé sítě při trati Tišnov-Něm. Brod, jíž se uskutečňuje 
nové spojení Moravy s královstvím českým a tím pro budoucí vývoj i spojení pro velkou oblast říše 
významné. Nesprávná klasifikace našeho zákonodárství vnesla do této otázky zmatek, proto bylo 
nutno dříve klasifikaci samotnou podrobiti kritice, než formulujeme její důsledek v ten rozum, že z 
t. ř. místních drah v našich zemích vedlejší železnice náležejí za dnešních ústavních poměrů v obor 
státní správy předlitavské, kdežto malodráhy v obor správy obecní a pro ústavní souvislosti pak v 
další řadě také v obor správy zemské. To lze opříti i jinou úvahou, jejíž předpoklady jsme zjistili. 
Vedlejší železnice otvírají kraj, dosud od železniční sítě odloučený; kraje dříve otevřené připojeny 
byly hlavními železnicemi, jichž vznik z největší části stát umožnil buď slibem záruky v udaných 
formách, nebo přímým zřízením, a to prostředky z daní všech poplatníků státních plynoucími: došly 
tedy výhod svých z všeobecných příjmů státních, i jest nesrovnalostí, když má břemeno dalšího 
postupu téhož vývoje v téže síti železniční býti uvaleno z největší části na určitý okruh poplatníků 
územím jednotlivých království a zemí omezený. Totéž platí o železnicích, jež spojují dosavadní 
tratě hlavní. Jest otázkou účelnosti mělo-li království české podpořiti malodráhy Svatoňovice-
Úpice, Beroun-Koněprusy, Polná Štoky-Polná město; ale hospodářská povaha tratí Karlovy Vary-
Mariánské Lázně nebo Rakovník-Bečov jest beze vší pochyby taková, že příspěvek zemský byl 
neprávem požadován a že měl býti odepřen, kdyžtě pro vznik hlavních železnic v jiných krajích, jak 
jižní dráhy, tak haličských železnic hlavních bylo užito bez omezení také výnosu daní v král. 
českém, kdežto při tratích tak podstatně síť doplňujících jako obě uvedené v Čechách, prostředků 
odjinud přicházejících má býti šetřeno na účet poplatníků z Čech. To také jest důvod pro zásadu, že 
vedlejší železnice (ne však malodráhy) za dnešních poměrů ústavních stejně náležejí v obor státní 
správy předlitavské jako dráhy hlavní. 
 
 Podporou výsledku, jehož jsme došli, je také okolnost v jiné kapitole příkladem Burletovým 
a odpověďmi z jeho referátu doložená, že hlavní dráhy mají ze zřízení vedlejších železnic prospěch 
význačný a přiznaný, že tedy jest spravedlivo, aby valnou část nákladu nesly. Viděli jsme však v 
tabulce VI., že zemský výbor český zaručil, tedy vlastně jako zemské dráhy zřídil řadu vedlejších 
železnic do hlavních drah státních ústících, a že na ně doplácel a doplácí v poměru k zemskému 
rozpočtu velmi značné obnosy; z prospěchu, jejž státní správa železniční takto má z českých 
zemských drah, nevrací se zemi nic, a teprve dodatečně, když obnosy rostly a rostly, zaujala země 
správné stanovisko o povinnosti státu. Ve smlouvách se severní drahou a společností státní dráhy 
státní správa, třeba nedokonale, sama uplatnila toto hledisko, kdežto vůči zemskému výboru 
českému protahuje na léta uskutečnění slibů, z téže zásady vycházejících. Uznání, jehož se tehdy 
dostalo stanovisku, že státní příspěvek má býti zvýšen aspoň tam, kde zemské železnice ústí do 
státních tratí, jest však velmi cenno se zřetelem na další vývoj, jehož jsme byli svědky. Tratě 
velkých soukromých společností jsou dnes státními drahami; důsledek této okolnosti by měl se 
objeviti nejen ve změnách nepříznivých přípojných smluv a ostatního poměru mezi dosud 
soukromými společnostmi a zemskou správou, nýbrž v převzetí železnic zemí zaručených. Stejně 
země ovšem nemají příčiny, aby síť vedlejších železnic ku prospěchu státní správy železniční na 
vlastní útraty dalšími zárukami rozmnožovaly: je to úkolem státu. 
 
 Důsledky, jichž jsme právě došli, opírají se o hospodářskou povahu a klasifikaci železnic. 
Jak se mají však věci, všimneme-li si poměru k složité otázce zemské autonomie ? Bylo by její 
oslabením, kdyby se ona část vedlejších železnic, jež zeměmi jsou zaručeny, vyjmula z jejich 
částečné správy ? Tyto otázky jsou významny a chceme na ně odpověděti i proto, že autor na 
základě podrobného zkoumání v těchto statích zaznamenaného, došel poněkud jiného stanoviska, 
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než jaké zaujal, dotknuv se poměru garantovaných železnic k zemské správě v knize o sanaci 
zemských financí.57) 
 Pojem autonomie se velmi často ztotožňuje, a to právě u nás, s pojmem samosprávy; 
neprávem: neboť autonomie, toť hlavně a v prvé řadě svézákonnost. Při každém oboru správy, 
jehož poměr k státní a zemské moci bývá jako sporný označován, nutno tázati se: 1. komu náleží 
zákonodárná moc o něm; 2. kdo jej spravuje; 3. kdo nese jeho náklady ? Pevné opory pro 
oprávněnost zemské správy oproti státní správě předlitavské lze nabýti jen v oborech, kde přísluší 
zákonodárství zemským sněmům a nikoli říšské radě; neboť tam může správní činnost země býti 
zemskou správou a ne pouze samosprávou, která není než účastí občanského živlu v úřednické 
správě, ať státní předlitavské, ať zemské. A jen v těch oborech proto jest posílením a důsledkem 
autonomie, jestliže země trvá na tom, aby z její prostředků byl také uhrazován náklad. V citované 
knize jsme oprávněnost tohoto názoru podrobně opřeli; zbývá provésti jej důsledně také vůči 
železnicím zemí zaručeným, jež tam jsme mylně zařadili. Jest v příslušných zákonech, totiž 
císařském patentu z 26. února 1861 č. ř. z. 20 a v státním základním zákoně z 21. prosince 1867 č. ř. 
z. 141 vysloveno, že zákonodárství o vedlejších železnicích náleží zemím ? Nikoli; z § 11. lit. d) 
citovaného základního zákona lze pouze dovoditi, že zákonodárství o malodrahách náleží zemským 
sněmům, ježto na uvedeném místě říšské radě se vyhrazuje „úprava peněžnictví, mincovnictví, 
cedulových bank, záležitostí celních a obchodních, a záležitostí telegrafních, poštovních, 
železničních, plavebních a ostatních, jež týkají se říšského dopravnictví“ (des Telegraphen-, Post-, 
Eisenbahn-, Schiffahrts- und sonstigen Reichs - Kommunikationswesens), kdežto malodráhy zajisté 
nejsou říšským dopravním prostředkem; vedlejší železnice pro svoji souvislost s celkovou sítí však 
nepochybně tomuto ustanovení podléhají. Jestliže tedy země v mezích státním zákonem daných a 
za dalekosáhlého dozoru státní správy železniční tu neb onu železnici spravují, nevykonaly pro 
autonomii nic. Také Pattaiův návrh není proto autonomistický, a Riegrův jen nedůsledně, 
poněvadž na finanční účasti země jako důsledek její činil závislým vliv zemského zákonodárství a 
zemské správy, ačkoli správný poměr jest opačný; z četných návrhů jediný se blížil 
autonomistickým požadavkům: návrh Dąbského, aby koncese pro „místní dráhy“ se udělovaly jen 
v dorozumění se zemským výborem. Ale pouhá účast při zřizování a třeba i provoz ve vlastní 
správě není posílením autonomie: země tu má státoprávně totéž postavení, jen poněkud rozměry se 
lišící, jako podnikatelství Heřmana Bachsteina, jež provozuje okresní dráhy frýdlantské. Ani 
faktický vliv, jejž může míti na rozvoj železnic, není valný. Faktický vliv vykonává ve všech 
rozhodujících věcech hlavní železnice, jak ukázal příklad obchodních drah v konkurenci se 
severozápadní drahou, případ prodloužení dráhy Celje-Velenje ve Štyrsku a doklady v §u 5. 
uvedené. Zemská správa se tím uvádí jen v poměr, který její samostatnosti není prospěšný, a 
náklady, jež nese na tyto dráhy, seslabuje se její posice tam, kde má být nejsilnější: v oborech, 
jejichž zákonodárná úprava náleží v působnost zemských sněmů, na př. ve zdravotnictví a školství. 
Také s otázkou centralisace neb decentralisace železnic má tato účast zemí jen velmi volnou 
souvislost; neboť decentralisace, jejíž nutnost jest dána nezávažněji potřebami samotné sítě 
železnic, musí týkati se všech železnic, a také pro větší neb menší míru moci, jež se přikáže 
pražskému železničnímu ředitelství, jest bez významu okolnost, zda ty neb ony vedlejší železnice 
zárukou zabezpečila země nebo zda tak učinil stát, stejně jako nejde v politickém ohledu o to, aby   
jazyková rovnoprávnost byla zabezpečena na té neb oné vedlejší železnici, nýbrž na všech  a v prvé 
řadě hlavních dráhách. 
 
 Bylo nutno také v právě uvedeném směru otázku vysvětliti, neboť chybné pojetí významu a 
povahy autonomie našich království a zemí svádělo na pole, kde nebylo lze dojíti pro její utvrzení 
skutečných úspěchů. Všimněme si však otázky s hlediska ryze finančněpolitického. Vydání 
způsobená železniční akcí v jednotlivých zemích jsou v poměru k rozsahu zemských finančních 
hospodářství velmi značná, jak ukázaly naše tabulky: i jest třeba tázati se, jaký finančněpolitický 
důvod lze uvésti pro jejich existenci v zemských rozpočtech. Zemské zřízení, dané únorovým 
patentem, přiznalo královstvím a zemím finanční výsost neodvislou od uspořádání říšských a 
státních financí předlitavských; to jde na jevo z §§ 18. I., 4. a 22. únorového patentu. V rámci 
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tohoto samostatného hospodářství dlužno posouditi otázku. Řekli jsme, že jedni zařazují vzhledem 
k finančním výsledkům státní železnice mezi státní podniky soukromohospodářské či výdělkovým, 
jiní mezi příjmy a vydání správní veřejných hospodářství. Jakmile bychom odůvodňovali vydání na 
zemské železniční akce tím, že jsou částí vydání na veřejné dopravní prostředky, k nimž země jsou 
povolány neb zavázány, bude nutno podříditi je tomu či onomu hledisku. A tu dojdeme důsledku, že 
existence tohoto vydání v dnešním rozsahu v zemských rozpočtech jest anomálií. Podnikem 
soukromohospodářským či výdělkovým ve smyslu finanční vědy vedlejší železnice zpravidla býti 
nemohou pro předpoklady přímé výnosnosti, v § 7. uvedené, jež jsou dány celostátním zájmem na 
jednotnosti sítě; jestliže však touto okolností je zmařena zpravidla možnost, aby vedlejší železnice 
byly výnosný, jest také správno, aby schodek tím nutně daný nesl svazek, jehož obor působnosti 
schodky způsobuje, a nikoli svazek jiný. Ale pozorujme otázku s hlediska, k němuž se kloníme z 
důvodů zásadních, uznávajíce správnost Cohnových názorů ! Pohleďme na vydání a příjmy 
zemských železničních akcí jako vydání a příjmy správní. Tu by musila se uplatnit zásada, jež je 
důsledkem zaujatého názoru o postavení železnic ve veřejných hospodářstvích: že jest 
nespravedlivo veškeré poplatníky, kteří mají ze vzniku nové vedlejší železnice jen užitek nepřímý 
rázu v § 6. vyšetřeného, a to jen v oblasti železnice samotné, zdaňovati ve prospěch těch, kteří mají 
ze zřízení vedlejší železnice přímý zisk. Této zásadě, dnes téměř obecně uznávané, by se vyhovělo 
jen několikanásobným prudkým zvýšením sazeb; uvedli jsme čisté výnosy provozu dle údajů za r. 
1908 v tabulkách kapitoly druhé: jsou tak nízký, že by bylo nutno několikanásobné zvýšení sazeb k 
jejich zlepšení, nepočítajíc s úpadkem dopravy tím způsobeným. Že však pěti až šestinásobné 
zvýšení dnešních sazeb by zmařilo možnost, aby vedlejší železnice oněch zemí plnily přední svůj 
hospodářský úkol, totiž zlepšení odbytových poměrů, netřeba podrobně dokládati A toto zvýšení by 
také bylo nespravedlivo, neboť není příčiny, aby sazby vedlejších železnic vůči lokálním tarifům 
hlavních drah byly zvyšovány, kdyžtě jde přec o podstatné části téže železniční sítě jejíž 
rovnoměrnost by tak byla porušena (jinak jest při malodrahách a „místních drahách“ povahu 
malodrah majících, kde může rozhodovati kalkulace poměry určitého případu dána); vždyť jest také 
jedním z hlavních důvodů pro čistou soustavu státních železnic, že přebytky tratí aktivních se 
mohou vyrovnávati schodky pasivních: i v tomto směru síť hlavních a vedlejších železnic se může 
jen jako celek uplatňovati a vydání na záruku, jež jsou jen formou zřízení zemských drah, nemají 
proto míti místa v rozpočtech království a zemí, nýbrž náležejí do státních rozpočtů předlitavských. 
 
 Zbývá poslední důvod, kterým ony obnosy, tak značné výše v některých rozpočtech 
dostupující, se odůvodňují: jako podpora pro výrobu prvotnou neb průmyslovou určitého kraje, pro 
posílení hospodářského a společenského ruchu. Tato podpora je však, v obvyklé všeobecné 
formulaci, velmi problematická, jak jsme dosti podrobně prokázali. Železnice sama o sobě přec 
ničeho „nevyvolává“; jsou tu společenské síly, jež působí a jež dlužno opříti a utvrzovati, jak 
výmluvně ukázal případ bystřický, jak zřejmě ukazuje okolnost, že Halič i Slezsko chtějíce 
vyvolávati živější ruch průmyslový, usnadňují ostatní předpoklady společenských sil v tomto směru 
na základě zvláštních zemských zákonů. Má-li právem na vydání železničních akcí ukazovati se 
jako na podporu výroby prvotné a průmyslové, jest nutno uvésti vždy určitý konkrétní případ, jako 
se stalo při dráze Eisenerz-Vordernberg, a vzhledem k němu podporu jako takovou odůvodniti i 
schváliti. Neboť zjednati všeobecné předpoklady, „otevříti kraj“, jest úkolem státní správy, jak jsme 
ukázali. I když podpora určitého případu však jest prokázána, dlužno rozeznávati, zda finanční účast 
země se projeví zárukou za zúročení a umoření prioritního kapitálu, či zda se tak děje subvencí v té 
neb oné formě. V onom případu záruky nejde vůbec o podporu, nýbrž o zřízení zemské železnice ze 
tří čtvrtin zemským nákladem; kdyby takové zřizování se dalo jen jako podpora určitých případů, 
znamenalo by totéž, jakoby země na př. určitým závodům průmyslovým ze tří čtvrtin z peněz 
poplatníků zřizovala vlečné dráhy. Zřizování železnic vedlejších zemskou zárukou tedy nelze 
odůvodniti ani způsobem, jehož rozbor právě podáváme; nelze ho vůbec odůvodniti, není a nemůže 
býti úkolem království a zemí, jest a má býti úkolem státní správy předlitavské. Zbývá jako správný 
způsob jedině podpora subvencemi, hlavně ve formě převzetí kmenových či prioritních akcií dosud 
uskutečňovaná, ale jen tehdy, jde-li vskutku o prospěch v určitých doložených případech, je-li 
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podpora jim a jen jim přiměřena a nikoli vedlejšími zřeteli přehnána a je-li jako přímá podpora té či 
oné hospodářské skupiny, toho či onoho ústavu uvedena a zemským sněmem schválena. Jinak země 
jen koná, co vykonati oprávněna a povinna je státní správa předlitavská s ohledem na potřeby 
celého území, celé vlastní železniční sítě. 
  
 Shrnuli jsme stručně důsledky, jichž předpoklady podrobně jsme doložili v předcházejících 
odstavcích. Viděli jsme, jak došlo k začátkům zemských železničních akcí; nesprávný pojem o 
významu a kořenech síly zemské autonomie tu spolupůsobil, ovšem v menší míře než nesprávná 
představa o hospodářské povaze vedlejších železnic, podporovaná zmatkem v otázce klasifikace 
železnic, který se projevil stejně v názorech správy jako zákonodárství. Schodky v rozpočtech 
království a zemí však přesvědčily největší optimisty o zrádnosti přehnaných nadějí, a zbystřily 
jejich pozornost, i slyšeli jsme slova štýrského poslance Linka , četli jsme usnesení českého sněmu 
z r. 1905 a ukázali jsme na klasické vystižení věci ve slovech poslance Męncyńského. Pokusili jsme 
se dokázati také vědecky správnost názorů, jichž došli po trpkých zkušenostech tito praktičtí 
politikové; buďtež vedle jejich výroků uvedena ještě nedávná slova poslance Preisse, jenž 
vzpomínaje ve článku o dvacetileté činnosti Zemské banky království českého její železničních 
zápůjček,58) napsal: „Bylo mluveno kdysi u nás o velké soustavě zemských drah, bylo poukazováno 
na to, co znamená stavba místních železnic pro rozvoj průmyslu a hospodářské povznesení toho 
kterého kraje, a jest jisto, že tak mnohá pyšná a smělá naděje byla v tom směru chována. Ale 
soustava zemských drah změnila se de facto v zakládání dosti nesoustavné z valné části pasivních 
železnic, k jichž stavbě nebylo chuti ani se strany státu a tím méně se strany soukromých 
společností, jimž největší linie dopravní v naší zemi náležely... Bude-li jednou přikročeno ke 
skutečnému ozdravení financí naší vlasti, pak je jisto, že bude nutno také řešiti otázku, jakým 
způsobem má nadále býti postupováno v tak zv. zemské železniční politice. Snad bude po té méně 
kacířským názor, že zakládání, vedení a udržování těchto drah náleží při soustavě státních drah, jak 
u nás byla provedena, státu, a že přesunutí tohoto břemena na bedra jeho nebude narážeti u nás na 
žádné zásadní překážky. Dopláceti na pasivní dráhy přestane býti potěšením i pro ty, kdož od tak 
zvané železniční politiky zemské tolik si slibovali, zapomínajíce, že při ní zemi nepřísluší vlastně 
nic, nežli právě dopláceti.“ 
 
 55) Srov. C. P. Wiedemann, Die geschichtliche Entwicklung der schweizerischen Eisenbahngeseizgebung. Curych 1905. 
 56) Srov. také Weber, Der staatl. Einfuss str. 97. 
 57) Srov. moji  knihu, K jednání o nápravě zemských financí str. 65 a n. 
 58) Srov. situační článek „Z pražského peněžního trhu“ v Národních Listech z 3. dubna 1910. 

 
 
 
 

Způsob finanční účasti  státní správy předlitavské při zřizování vedlejších železnic. 
 

 § 25. Došli jsme poznání, že státní správa jest povolána, aby finančně zabezpečila zřízení 
nutných vedlejších železnic. Pro úplnost obrazu zmíníme se jen stručně (nechtějíce tím vyčerpati 
všecky předpoklady a podati úplnou kritiku) o způsobu, kterým z části svůj úkol plnila. Dělo se tak 
dvojím způsobem: buď přímým zřízením vedlejších železnic za účasti interesentů, nebo nepřímo 
zárukou za zúročení a umoření části kapitálu, který se opatří půjčkou. Aby stát akciovým 
společnostem, jež v tomto případě nutno zříditi, k opatření půjčky za okolností nejpříznivějších 
přispěl, vyvolal za pomoci dolnorakouské eskontní společnosti r. 1896 v život železniční banku s 
firmou K. k. priv. Oesterreichisches Credit-Institut für Verkehrs-Unternehmungen und öffentliche 
Anlehen. Může poskytovati půjčky k účelům železničním a veřejných staveb, a to jak svazkům 
nadaným právem vypisovati daně, tak společnostem, jestliže zúročení a umoření dle názoru státní 
správy dostatečně je zaručeno, tak i soukromým interesentům, jestliže poskytnou pupilární jistotu; 
může také poskytovati zápůjčky hypotekární, a na základě obchodů takto uzavřených se svolením 
ministerstva vydávati buď dluhopisy, buď zástavní listy při zápůjčkách hypotekárních. Hlavním 
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úkolem banky jest ovšem, přejímati papíry jednotlivých společností místních drah, a vydávati za ně 
vlastní obligace, které jsou trojí kategorie: pokud zúročení a umoření převzatých papírů nebo 
vyplacených zápůjček jest garantováno státem, vydávají se 4 % obligace kategorie státem 
garantované, v 83 letech umořitelné; pokud umoření a zúročení jest garantováno některým z 
království neb zemí na říšské radě zastoupených, jejich zemskými bankami anebo jinak v 
pupilárních mezích zajištěno, vydávají se obligace kat. A, jež požívají sirotčí jistoty, a pokud oné 
záruky není, obligace kat. B; obligace kat. A i B jsou 4 %, v 78 letech umořitelné. Pro náš účel jest 
předně otázkou, zda tímto způsobem se opatří levnější úvěr pro zřízení vedlejších železnic. Kdyby 
byly zřízeny přímo státem, bylo by nutno příslušný náklad opatřiti půjčkou státní, kdežto při 
dosavadním způsobu si opatří kapitál společnost, jejíž státem zaručené obligace převezme buď jiná 
banka nebo Credit-Institut, vydávaje za ně buď svoje obligace, anebo ve výjimečných případech 
přímo na bursu je uváděje. Výdělek jeho plyne ovšem ztad, že papíry společnosti přejímá za nižší 
kurs, než svoje vlastní emituje, po př. než papíry společnosti na burse přímo odbude. Kursů, za něž 
přejímá papíry, zjistiti nelze; ředitelstvo jeho je pokládá za obchodní tajemství, ačkoli po našem 
soudě ministr železnic by byl povinen je na příslušný dotaz sděliti poslanecké sněmovně. Posl. 
Kuranda, jenž dříve jako úředník v ministerstvu železnic byl referentem o místních drahách, pravil 
autorovi, že celkem, zvláště také s ohledem na jiné peněžní ústavy, jež na př. z místních ohledů 
přejímají priority za zvláště příznivý kurs, jest výhodnější nepřímý způsob opatření kapitálu než 
přímý vydáním renty a zřízením státní správou. To však jest jediný vážný důvod pro nepřímý 
způsob zřizování vedlejších železnic. Uvádí se také sice, že za kmenové akcie státní správa snadněji 
si opatří příspěvky interesentů, než à fonds perdu. Tento důvod dnes neplatí. Zkušenosti ukázaly, že 
pokud nejde o podniky předem rentabilitu na základě úplně výjimečných předpokladů slibující, 
kmenové akcie vedlejších železnic dividendy nenesou. Interesenti, kterými jsou většinou obce a 
silniční neb okresní výbory, nekupují akcií pro spekulaci neb uložení peněz, nýbrž proto, aby jejich 
obcí neb krajem šla železnice, a jestliže státní správa prohlásí, že postaví železnici, poskytnou 
příspěvky také à fonds perdu. Dokladem jsou příklady z předešlé kapitoly, a příklad štýrský, kde 
ochota okresů, tam ovšem vůči zemi, šla až příliš daleko. 
 
 S nepřímým způsobem státního zřizování vedlejších železnic jest však spojena řada 
nevýhod. Předně se platí zbytečně náklad na společenskou správu, který není zcela nepatrný. Činil 
r. 1907 u železnic státem na účet vlastníků provozovaných 210.927 K čili 50 K za km. provozovací 
délky; mimo to paušály na společenskou správu vedlejších železnic státem pachtovaných činily 
61.000 K.59) Nejde však jen o toto vydání, jehož obnos lze zjistiti ze statistických přehledů. 
Okolnost, že jednotlivé tratě, které tvoří jednu linii, náležejí různým společnostem, způsobuje 
nutnost odděleného účtování, oddělených výkazů a komplikuje provozování nejrůznějším 
způsobem. Trať z Brna do Německého Brodu jest dráha, která volá po úplné jednotnosti správy. Ale 
část z Brna do Tišnova jest státní dráhou, část z Tišnova do Něm. Brodu jest dráhou soukromé 
společnosti; proto jest nutno pro celou řadu věcí zvláštní účtování, jehož by jinak nebylo třeba; a 
přec finanční povahou jsou obě části státní železnicí, jedna koupí nabytou, druhá nepřímo pomocí 
záruky a úvěrního institutu zřízenou. Z těchto důvodů by přímé zřízení státní správou při vedlejších 
železnicích (nikoli při malodrahách) znamenalo zlevnění a zjednodušení správy; bylo by výhodnější 
a důslednější než podpora státní zárukou. 
 
 Lze ovšem tázati se, je-li vůbec účelno zřizování vedlejších železnic státem a zeměmi ať již 
přímo neb nepřímo pomocí záruky, či má-li být zřizování ponecháno soukromé spekulaci s 
kapitálovým příspěvkem státu, resp. zemí. 
 
 Vedlejší železnice, jež tímto způsobem vznikly, byly zřízeny zpravidla z iniciativy firmy 
stavby podnikající ve spojení s financující bankou, po př. firmou stavby podnikající samotnou, 
jestliže jako vedlejší odvětví provozuje také financování železničních podniků. Peněžní ústavy, o 
něž tu jde, jsou t. ř. trustové společnosti, t. j. společnosti, jichž účelem jest nabývati cenných papírů, 
hlavně súčastniti se na akciových společnostech, a na základě efektů takto nabytých vydávati vlastní 
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akcie a obligace.60) Zásada je zde mimo jiné podrobnosti tatáž, na které jest zbudován také úvěrní 
institut: vydělávati na základě rozdílu mezi výší aktivních úroků převzatých papírů a pasivních 
úroků vlastních, zpravidla 4 % obligací, po př. vydělávati zároveň na stavbě příslušné železnice, 
jde-li o firmu zároveň stavbu podnikající i financující. Z toho jde, že financující ústav se musí 
snažiti, aby převzal papíry příslušné železniční společnosti za kurs pokud možno nejnižší, resp. aby 
stavební náklad sdružené nebo zároveň financující firmy byl značně menší než obnos akcií v 
nominální hodnotě převzatých; kdežto však při ústavu přejímajícím papíry státem neb jinou 
veřejnou korporací zaručené, ať již je to oficiální ústav nebo obchodní banka, jest dáno bezpečné 
zúročení zárukou a tedy vytčena mez pro tlak na přejímací kurs, nemůže bez této záruky ústav 
počítati s nezvratně pevným důchodem převzatého papíru a proto stlačí jeho kurs co nejníže; uvedli 
jsme v II. kap. z řeči posl. Kurandy příklad, kde za tentýž papír bez záruky bylo nabízeno 85 %, se 
zárukou 99,7 % ve chvíli, kdy vypukla již ruskojaponská válka. Poněvadž firma stavbu podnikající, 
ač-li jest vůbec rozdílná od ústavu financujícího, část honoráře musí převzíti v papírech společnosti, 
zvýší ovšem kvótu na výdělek rozpočtenou o risiko, dané možností menšího jejich zúročení. 
 Tak nastává ztráta kapitálová (vyjádřená tam, kde všecky papíry přejala stavební a 
financující společnost, příspěvkem veřejných korporací), jež u nás tím více padá na váhu, poněvadž 
kapitál při soukromém zakládání vedlejších železnic většinou plyne z ciziny. Tato úprava je nutná 
při státu se slabším úvěrem. Tak uherské vicinálné dráhy byly zakládány většinou kapitálem cizím, 
zaznamenávajíce značné ztráty kursovní a značný každoroční náklad státní; neboť papíry jejich 
nemají sice státní záruky, ale stát provozuje většinu vicinálních drah za náhradu činící 50 % příjmu 
z osobní přepravy a určitou kvótu příjmů z přepravy zboží, i doplácí z toho důvodu ročně 8 až 10 
mil. K na jejich provozování: tyto obnosy pohltí železniční banky a jest to vlastně také jistý druh 
státní záruky, třeba nemá tohoto názvu. Ve státu, který by si těžko byl opatřil úvěr, byl tento postup 
snad nutný, ve státě, který má silný a spořádaný úvěr, jehož veřejné půjčky doma vyložené se 
přepisují, jsou ztráty při tomto způsobu opatření peněz zbytečný a hospodářsky škodlivý. 
 
 Zřizování vedlejších železnic způsobem, který právě vyličujeme, nese s sebou však i řadu 
škodlivých zjevů průvodních. Ze zásady trustových společností jde, že nutno opatřiti pokud možno 
přec jen jistý minimální pevný důchod. Proto se pracuje často se zárukou dovozného, hlavně se 
strany obecních a okresních svazků územní samosprávy. Tato záruka přesunuje břemeno z valné 
části na činitele, jichž působnosti obchodní předpoklady prospěšného dodržení závazku jsou 
vzdáleny, i dochází ke koncům, jež jsme pozorovali výše; tak bylo při frýdlantských okresních 
drahách skupiny Bachsteinovy, tak bylo při dráze Velké Březno-Úštěk-Vernéřov, financované 
frankfurtskou Eisenbahn-Renten Bank; také město Břeclav se raději vykoupilo ze svého závazku 
vůči jedné z drah skupiny Landauovy. Konec bývá pak, že ohroženým svazkům samosprávným 
musí přispěti země, a věc často končí tím, čemu soukromá iniciativa měla odpomoci: přispěním 
zemským v té či oné formě záruky. 
 
 Ovšem jsou případy, kde soukromá iniciativa se osvědčila. Ale tu dlužno zpravidla dobře 
lišiti, pokud jde o vedlejší železnice a pokud o malodráhy. Při malodráhách jest věc podstatně jiná; 
slouží určitým přesně vymezeným zájmům, a jest věcí místních činitelů, jak nejvýhodněji opatřiti 
úvěr; působení státních financí se tato činnost vymyká. Všimneme-li si základů, kde soukromá 
iniciativa se uplatnila, poznáme, že většinou jde o malodráhy. Kde však jde výjimečně o výnosné 
železnice vedlejší, jest otázka tatáž, jako při zřizování železnic hlavních. Pokládáme ji za rozřešenu 
ve prospěch soustavy státních železnic, aniž bychom mohli v rámci této monografie ji celou 
rozváděti: důsledkem tohoto poznatku ve spojení s předpoklady v prvé kapitole vyšetřenými jest, že 
výnosné železnice vedlejší má stát stavěti tím spíše, že k ostatním důvodům pro státní stavbu 
přistupuje právě jejich výnosnost. 
 
 Ostatně má tato úvaha dnes význam hlavně teoretický, poněvadž vedlejší železnice pouze 
výjimkou již zřizuje soukromý kapitál. Jsou to většinou německé skupiny, stavbu a financování 
malodrah pěstující,61) jež zasahují také do našich zemí. Pro podniky firmy Landauovy, spojené s 
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Nationalbank für Deutschland a vratislavskou diskontní bankou, pracovala Vereinigte 
Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft jako společnost stavební a financující: zřídila tak dráhu 
Zaječí-Čejč-Hodonín a Čejč-Ždánice, jež jsou pokračováním a doplněním součástí sítě dnes 
státními tratěmi Brno-Vlárský průsmyk a tratěmi severní dráhy ovládané. Při Zaječí-Čejč-Hodonín 
stačilo společnosti, že část kmenových akcií převzali interesenti; prioritní akcie nesou 3,25 %, a z 
kmenových akcií interesenty převzatých má být asi uhrazen podnikatelský zisk při stavbě. Ale již 
při dráze Čejč-Ždánice bylo třeba zemské subvence. Stav této společnosti není skvělý, poněvadž 
výpočty rentability ji většinou značně zklamaly, ačkoli nedošlo k takovým následkům, jako při 
Allgemeine Deutsche Kleinbahngesellschaft téže skupiny, jež se o stavbu malodrah a vedlejších 
železnic různo roztroušených ztroskotala.62) Vídeňská filiálka této společnosti, spojená také s 
Länderbankou, provedla stavbu tratí Mutěnice-Kyjov, síť řečenou doplňující a financovaná 
společností brněnských místních drah, při níž rovněž jsou interesovány podniky Landauovy skupiny 
a spojených bank; tato společnost však prospívá hlavně následkem svých malodrah ostravských, jak 
jsme pozorovali. Jinou vedlejší železnicí sem náležející jest dráha Otrokovice-Zlín-Vizovice, za 
účasti Oesterreichische Eisenbahn-Verkehrsanstalt zřízená, kde doplněním zisku měl býti zemský 
příspěvek; prioritní akcie její nedosahují průměrem ani dividendy 2 %. Z větších podniků ostatních 
budtež uvedeny Liberec-Tanvald, zřízená Länderbankou a českou bankou Union; její vývoj jest 
velmi uspokojivý. Uvedeme-li ještě Velké Březno-Úštěk, můžeme řadu uzavříti. Ostatní jsou 
většinou malodráhy, jak jsme poznali v druhé kapitole, při nichž zájmy státní sítě nepadají tolik na 
váhu: Štramberk-Věřovice, Újezd-Luhačovice, Brno-Líšeň, místní dráhy Solné Komory a jiné. 
Zřizování vedlejších železnic soukromou spekulací tedy nejen není výhodno, nýbrž nelze ani 
většího rozvoje sítě vedlejších železnic od soukromé iniciativy očekávati; dlužno proto také z 
tohoto důvodu trvati na zřizování vedlejších železnic správou státní. 
 
 59) Pascher (1. c. 24) z tohoto důvodu také nadhazuje otázku, je-li forma akciové společnosti vhodným zařízením pro tyto podniky, aniž by 
se však pouštěl do dalšího rozboru. 
 60) Srov. Max Jörgens, Finanzielle Trustgesellschaften, Stuttgart a Berlín 1902, str. 1. 
 61) Srov. o nich a jejich vzájemném  poměru Jeidels,  Das Verhätnis der deutschen Grossbanken zur Industrie, Lipsko 1905, str. 222-230. 
 62) Vypsání její historie, velmi poučné, podává Jörgens 1. c. str. 101 a n. 
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Text zákona o železnicích nižšího řádu ze dne 8. srpna 1910, č. r. z. 149. 
 
 

Článek  I. 
 

 Ustanovení tohoto zákona vztahují se na dráhy nižšího řádu pro veřejnou dopravu určené, a 
to na místní dráhy i na drobné dráhy. 
 Místní dráhy jsou dráhy, které technickým založením a výkonností jsou za hlavními 
drahami, avšak zprostředkují dopravu v širším obvodu, zejména dovoz k hlavním drahám, a jsou v 
koncesní listině označeny za místní dráhy. Pokud s navrženými drahami vzhledem ku přípravě 
podniku má býti nakládáno jako s místními drahami, jest ustanoveno v článku II. až V. tohoto 
zákona. 
 Drobné dráhy jsou takové dráhy nižšího řádu, které jsou menší důležitosti pro všeobecnou 
železniční dopravu, zejména ty dráhy, které zprostředkují hlavně místní dopravu v některé obci 
nebo mezi sousedními obcemi. K drobným drahám náležejí také lanové dráhy, visuté dráhy a jiné 
dopravní prostředky železnicím podobné, pokud jsou určeny pro veřejnou dopravu a budou vládou 
uznány za drobné dráhy (článek XXVIII.). 
 
 
 
 

A. Místní dráhy. 
 

Článek   II. 
 

 Při koncesování místních drah buďte bez újmy spolupůsobení říšskému ministeriu vojenství 
zákonně příslušejícího, povoleny všechny možné úlevy pro předběžné práce, stavbu a vystrojení. 
 Co se týče provozování, bud potud upuštěno od bezpečnostních opatření a vozebních 
předpisů řádu o provozování železnic ze dne 16. listopadu 1851, Z. Ř. č. 1. z roku 1852, i 
dodatečných ustanovení, pokud toho podle úsudku železničního ministeria dopouštějí zvláštní 
poměry, zejména určená rychlost jízdní. Tímto nesmí se státi újma právu samosprávných korporací, 
vydávati předpisy z bezpečnostních ohledů ve vlastní působnosti. 
 Stejné úlevy mohou poskytnuty býti podle úsudku železničního ministeria také tenkráte, 
když na zřízených již železničních tratích zavede se vozba místních drah. 
 Ku komisím pro revisi trati, pro určení stanic a pro politickou pochůzku buď přivzat 
zástupce zemského výboru jako člen k hlasování oprávněný. Připojuje-li se navržená místní dráha k 
železniční trati státem provozované, buď propůjčeno stejné postavení technickému zástupci 
ředitelstva státních drah, v jehož okresu tato železniční trať leží. 
 
 

Článek III. 
 

 Podniky místních drah budou zproštěny zejména následujících závazků : 
 1. povinnosti zdarma dopravovati poštu podle § 68. železničního řádu vozebního a § 10., lit. 
f, zákona o koncesování železnic ze dne 14. září 1854, Z. Ř. č. 238.; 
 2. povinností podle § 89. vozebního řádu železničního, nahrazovati větší náklad, policejním 
a duchodkovým dozorem vznikající, zdarma zříditi a udržovati potřebné místnosti úřední a pečovati 
o ubytování příslušných úředníků a sluhův. 
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Článek IV. 
 

 Vláda se zmocňuje, aby, stanovíc tarify pro místní dráhy, povolovala výjimky ze zákonných 
předpisů o tarifech a dopravě na železnicích. 
 
 

Článek V. 
 

 Až do zahájení vozby po místní dráze prosty jsou kolkův a poplatků všechny smlouvy, 
listiny a podání, učiněné nebo vyhotovené za příčinou její stavby, jejího vystrojení a jejího 
provozování o následujících  předmětech: 
 1. slib, že budou pozemky postoupeny, že bude povoleno jejich prosté břemen oddělení, že 
bude propůjčeno některé z práv v § 2., č. 2. až 4., zákona ze dne 18. února 1878, Z. Ř. č. 30, jinak 
vytčených, pak že bude dodán stavební nebo vozební materiál, pak že budou dány hotové platy s 
převzetím akcií nebo bez něho, jakož i jinaké všeliké příspěvky; 
 2. určení podmínek pro užívání veřejných silnic; 
 3. převzetí závazků  ručebních; 
 4. úmluvy o opatření kapitálu, o stavbě dráhy neb o provozování; 
 5. stejného osvobození požívají podání, plány a jinaké písemnosti, které účastníci, zejména 
také žadatelé za koncesi a jejich právní nástupci podají po dosaženém povolení k technickým 
předběžným pracím a kterými provedení místní dráhy technicky nebo finančně má býti 
zabezpečeno. 
 
 

Článek VI. 
 

 Za udělení koncese a za vyhotovení koncesní listiny poplatky a taxy se nezapravují. 
 
 

Článek VII. 
 

 Byla-li koncese udělena, jsou až do uplynutí třetího vozebního roku prosty kolků a 
poplatkův: 
 1. všechny podnikem místní dráhy, to jest koncesionářem a jeho právním nástupcem v 
koncesi, jakož i provozovatelem podniku uzavřené smlouvy, zdělané listiny a učiněná podání za 
příčinou stavby, vystrojení a provozování dráhy; 
 2. stvrzenky stavebních podnikatelů a dodavatelů o platech za stavbu a vystrojení dráhy. 
 
 

Článek VIII. 
 

 Kromě toho jsou osvobozeny od kolků a poplatkův:  
 1. bez časového obmezení podnikem koncesované místní dráhy uzavřené smlouvy, zdělané 
listiny a učiněná podání k tuto uvedeným účelům: 
  a) opatření kapitálu na první založení a koncesní vystrojení místní dráhy; toto 
osvobození vztahuje se zejména na uzavření, zúrokování a splácení půjček, vydání podílních listů, 
akcií a dílčích dlužních úpisů, čítajíc v to prozatímní listy k tomuto účelu; 
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  b) zákup pozemků nebo břemen prosté oddělení pozemků pro první zařízení a 
koncesní vystrojení místní dráhy a pro nabytí k tomuto účelu některého, z práv jinak v § 2. č. 2. až 
4. zákona ze dne 18. února 1878, Z. Ř. c. 30, uvedených; 
  c) sloučení místních drah podle tohoto zákona koncesovaných mezi sebou nebo s 
jinými drahami nižšího řádu; tato výhoda vztahuje se toliko potud na smlouvy, listiny a podání, 
kterých je třeba k sloučení, pokud budou uzavřeny, zřízeny nebo podány před uplynutím druhého 
roku po zápisu sloučení; 
 2. až do uplynutí sedmého provozovacího roku smlouvy, listiny a podání podniku místní 
dráhy k následujícím účelům, a to: 
  a) uzavření, zúrokování a splacení půjček, které jsou určeny, aby byly umořeny 
dluhy, kterým příslušelo osvobození od kolkův a poplatků podle článku V. a VII.; 
  b) převod podniku místní drány na akciovou společnost nebo společnost s 
obmezeným ručením, uvedenou v koncesi nebo v jinakých zakládacích úmluvách; 
 3. až do uplynutí patnáctého provozovacího roku převod vlastnictví nebo vozby podniku 
místní dráhy na stát, některé království nebo zemi na říšské radě zastoupené nebo na některou 
tuzemskou veřejnou korporaci dávky vybírati oprávněnou. 
 
 

Článek IX. 
 

 V článcích V., VII. a VIII. č. 2. ustanovené lhůty pro poskytnutá tam osvobození od kolkův 
a poplatků, je-li vozba místní dráhy na jednotlivých tratích v rozličné době zahájena, buďte pro 
každou dílčí trať zvláště vyměřeny. 
 
 

Článek X. 
 

 Koncesionář a jeho právní nástupce v koncesi, zejména společnost vstupující v koncesi 
(článek VIII., č. 2. lit. b), jest na dobu 25 let osvobozen: 
 1. od daně z výdělku podle zákona o osobních daních ze dne 25. října 1896, Z. Ř. č. 220, 
hlava I. a II.; 
 2. od zapravování kolkových poplatků z kuponů vzhledem k cenným papírům, v článku 
VIII. č. 1. lit. a) uvedeným, jakož i od kolkových a bezprostředních poplatků z kvitancí, které budou 
vydány za vyplacené úroky uvedených tam vinkulovaných prioritních obligací a prioritních akcií. 
 Lhůta pro osvobození od daně výdělkové počne se čítati zahájením vozby. Počne-li se dráha 
podle jednotlivých tratí v rozličné době provozovati, doba osvobození pro celou dráhu počne 
zahájením první dílčí trati. 
 Lhůta pro osvobození uvedených v č. 2. kuponů a úrokových kvitancí od kolkův a poplatků, 
dospěje-li první kupon nebo první lhůta úroků v prvním roce po dni, kdy byla koncese udělena, buď 
čítána ode dne této dospělosti; v jiných případech počne tato dvacetipětiletá lhůta běžeti uplynutím 
řečené jednoroční doby. 
 
 

Článek XI. 
 

 V V. až X. článku uvedené výhody vztahují se také na vlečné dráhy, nakládací koleje, 
připojení a jinaká vedlejší zařízení, která podnik místní dráhy zřídí, pokud ku provozování dráhy 
slouží, doplňující část podniku místní dráhy činí a uzná-li je vláda za takové. 
 Vládou za prospěšné uznané přestavby a rozšiřovací stavby a dodatečné objednávky budou 
pokládány za rovny prvnímu založení místní dráhy co se týče osvobození od kolkův a 
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bezprostředních poplatků podle V. až X. článku, ať se toto uznání stane za příčinou přechodu k 
jinému provozovacímu způsobu, nebo z jinaké jiné příčiny. 
 Při použití obou předcházejících odstavců nezakládá žádného rozdílu okolnost, zdali byla 
tato zařízení již v koncesi předvídána a v ní na určité lhůty vázána, nebo ne. 
 Lhůta pro osvobození v V. článku uvedená zanikne konsensem k užívání příslušného 
zařízení. Týmž dnem počíná se lhůta pro osvobození v článku VII. a VIII. č. 2. lit. a) uvedená. 
Osvobození v X. článku platí na dobu výhod hlavnímu podniku tam poskytnutých. 
 
 

Článek XII. 
 

 Veškerá v článku V. až XI. uvedená osvobození od kolkův a bezprostředních poplatků platí 
u obapolně závazných právních jednání a listin o nich zřízených ne toliko pro podnik místní dráhy, 
nýbrž také pro druhou stranu, která s ním jednání uzavřela. 
 Jsou-li tu podmínky v V. až XI. článku uvedené a ve lhůtách tam vytčených, osvobození 
vztahuje se také na knihovní zápis práv osvobozeným právním jednáním propůjčených, zejména 
proto také na zápis zástavního práva při určených k tomu smlouvou železničních knihovních 
jednotkách nebo jinakých nemovitostech, na kolkové a bezprostřední poplatky z jinakých úředních 
úkonů a úředních vyhotovení na základě osvobozeného právního jednání učiněných, konečně na 
listiny vydané podnikem místní dráhy za příčinou jeho vyřízení a na vyhotovené od třetích osob 
postupy přednosti, propustná prohlášení, kvitance o zákupném za pozemky, jakož i na jejich 
knihovní výkon. 
 Tato osvobození nemají nikdy platnosti pro podání a jednání v civilním procesu. 
 
 

Článek XIII. 
 

 Doprava osob na místních drahách podle tohoto zákona koncesovaných jest podrobena dani 
z jízdních lístků podle toho, co jest ustanoveno pro místní dráhy v zákonu ze dne 19. července 1902, 
Z. Ř. č. 153. 
 Vláda se však zmocňuje, pro místní dráhy menší důležitosti, které zprostředkují zejména 
místní dopravu v některé obci a jejím okolí, užívati těch ustanovení dotčeného zákona, která platí 
pro drobné dráhy. 
 
 

Článek XIV. 
 

 Podniky místních drah smějí toliko tenkráte vydávati dílčí dlužní úpisy, když jejich 
zúrokování a umoření podle úsudku vlády jest trvale zabezpečeno vlastními ryzími výtěžky 
podniku, zárukami nákladů a výtěžku nebo rukojemskými sliby státu, některého království nebo 
země, samosprávných korporací, finančních ústavů, železničních  společností neb účastníků. 
 Tyto dílčí dlužní úpisy musí svědčiti na zákonnou zemskou měnu. 
 Jejich vydání jest vyloučeno, nemůže-li pro železniční podnik otevřena býti knihovní vložka 
podle zákona ze dne 19. května 1874, Z. Ř. č. 70. 
 
 

Článek XV. 
 

 Půjčky, které se schválením státní správy budou uzavřeny od některého království a některé 
země nebo od některé tuzemské veřejné korporace, dávky vybírati oprávněné, aby byl opatřen 
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kapitál nebo dán příspěvek novým místním drahám, požívají osvobození od kolkových a 
bezprostředních poplatků ze smluv o jich uzavření, zúročení, splacení a pojištění, z vyhotovených 
dlužních úpisů, dílčích dlužních úpisů, kvitancí a jinakých listin, pak pro knihovní zápisy a výmazy 
svého pojištění, a to i tenkráte, nepřísluší-li jim toto osvobození již beztoho podle předcházejících 
článků tohoto zákona. 
 Úroky takovýchto půjček jsou osvobozeny od daně rentové a od kolkových poplatků z 
kuponův. 
 
 

Článek XVI. 
 

 Dlužní úpisy, které budou vydány od některého ústavu zárukou některého království nebo 
některé země vypraveného (některé zemské banky), nebo od jiných ústavů nebo společností k tomu 
statutárně povolaných, jakož i od jejich samostatných oddělení se schválením státní správy a za 
jejího zvláštního dozoru, aby byly opatřeny peníze pro nové místní dráhy nebo pro investice na 
zřízených místních drahách, a budou založeny tuto uvedeným způsobem, jakož i kupony těchto 
dlužních úpisů požívají kolkového a poplatkového osvobození obdobně podle III. článku zákona ze 
dne 10. července 1865, Z. Ř. č. 55. 
 Založení těchto dlužních úpisů musí býti takové, aby: 
 a) pohledávky nebo cenné papíry emisního ústavu, které k založení slouží, podle úsudku 
státní správy poskytovaly dostatečné jistoty za vydané dlužní úpisy; 
 b) aby obnosy, kterých je svého času třeba k úrokování a umoření vydaných dlužních úpisů, 
byly uhrazeny aspoň stejně vysokými pohledávkami nebo výtěžky z cenných papírů emisního  
ústavu,  které jsou i   dospělé v určitých lhůtách potřebě přiměřených. 
 Ustanovení zákona ze dne 27. prosince 1905, Z. Ř. č. 213, o založených dlužních úpisech 
bankovních, vztahují se kromě § 6. na dlužní úpisy v odstavci 1. uvedené také tenkráte, když jejich 
založení nevyhovuje požadavkům v § 1. odstavci 2. řečeného zákona uvedeným. 
 
 

Článek XVII. 
 

 A. Z dlužních úpisův uvedených v článku VIII., XV. a XVI. může býti upotřebeno k 
zúročnému ukládání kapitálů nadačních, kapitálův ústavů pod veřejným dozorem postavených, 
poštovní spořitelny, pak sirotčích, svěřenských a depositních peněz a ku kaucím služebním a 
obchodním, a to: 
 1. dlužních úpisů, které budou vydány od některého království a některé země; 
 2. dlužních úpisů, které budou vydány některou tuzemskou korporací, vybírati dávky 
oprávněnou, nebo také podnikem některé místní dráhy, když zúrokování a rozvržené umoření těchto 
dlužních úpisů jest zajištěno platebním slibem, rukojemstvím nebo zárukou ryzího výtěžku od státu 
neb od některého království nebo některé země; 
 3. v článku XVI. dotčené dlužní úpisy, pokud jich nemůže již upotřebeno býti k ukládání 
sirotčích a jim příbuzných kapitálů podle ustanovení zákona ze dne 27. prosince 1905, Z. Ř. č. 213, 
pod podmínkou, že pohledávky nebo cenné papíry k jejich založení ustanovené mají záruku ryzího 
výtěžku se strany státu nebo některého království a země na říšské radě zastoupených. 
 Finanční ministerium v dohodě s ministeriem práv vyhlásí v Zákonníku říšském, že dlužní 
úpisy pod č, 1. až 3. uvedené jsou způsobilé k ukládání dotčených hodnot. 
 B. Je-li některý z dlužních úpisů v XVI. článku řečených založen výlučně takovými 
pohledávkami a cennými papíry, jejichž zúrokování a umoření jest zabezpečeno platebním slibem, 
rukojemstvím nebo zárukou ryzího výtěžku se strany státu, vláda může dáti státní záruku 
založenému papíru a ustanoviti pro ni podmínky. 
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Článek XVIII. 

 
 Kromě úlev podle předcházejících článků podnikům místních drah propůjčených mohou 
býti jim poskytnuty podle úsudku vlády také další úlevy v tomto článku a v následujících článcích 
XIX., XXI. a XXII. uvedené. 
 Místní dráhy až do té míry, že jejich zakládací kapitál po obstarání služby pro jejich půjčky 
a prioritní akcie může býti zúrokován a umořován nejvýše pěti procenty ročně, mohou býti 
osvobozeny od započtení náhrady za spoluužívání staveb státních drah a za staniční službu v 
připojovacích nádražích zřízenci státních drah konanou, a jsou-li provozovány státem, také od 
započtení kvóty nákladů na ústřední správu státních drah.  
 Podniku místní dráhy může býti také povoleno, aby byla dráha převzata do státní vozby na 
účet dráhy a za náhradu vlastních nákladů státního provozování. 
 Tyto vlastní náklady mohou při tom býti paušalovány také procentem hrubých příjmů nebo 
podle vozebních kilometrů. 
 Při tom může také, aby byla služba pro půjčky a prioritní akcie nejprve hrazena, povoleno 
býti sečkání náhrady provozovacích nákladů, když podle úsudku vlády není se obávati, že tím 
vznikne trvalé obtížení státní pokladny. 
 
 

Článek XIX. 
 

 Připojovací stavby, kterých jest třeba, aby se místní dráha připojila k některému již nebo 
teprve budoucně zřízenému dopravnímu místu státní dráhy, mají býti zřízeny zpravidla správou 
státních drah za náhradu vlastních nákladů. 
 Podnik místní dráhy může však sám zadati a prováděti připojovací stavby, ač nenamítá-li 
správa státních drah ničeho proti tomuto postupu a zůstane-li jí vyhrazen dozor ku prováděným 
stavbám. 
 Stavební a vozební materiál, inventární předměty a vozební prostředky mohou místní dráze 
přenechány býti správou státních drah za náhradu vlastních nákladů. 
 Též mohou smluveny býti přiměřené annuity, aby byla tato náhrada zaplacena. 
 Obě řečená plnění mohou se státi také za náhradu v úpisech místní dráhy (v obligacích, 
prioritních a kmenových akciích), nebo také bezúplatně, když zřízení místní dráhy podle úsudku 
vlády jest v zájmu státní vozby železniční a dají se z něho výhody pro tuto vozbu očekávati, které 
vyváží převzatou oběť. 
 Předměty inventární a prostředky vozební, které budou dodány, buďte zpravidla nově 
opatřeny a toliko výjimečně buďte vzaty ze zásob drah státních. 
 Vozební prostředky mohou býti dodány také za roční náhradu, která se čítá v pevných 
obnosech nebo v poměru dopravního výkonu nebo dopravních příjmů. 
 Stavební a provozovací materiál, inventární předměty a vozební prostředky, pokud jsou 
ustanoveny ke stavbě a vozbě místní dráhy, buďte dopravovány za snížené tarifní sazby pro vlastní 
režijní zásilky správy státních drah, pokud docílené tím úspory dopravného prokazatelně připadnou 
podniku příslušné místní dráhy. 
 
 

Článek XX. 
 

 Ustanovení článku XVIII. a XIX. vztahují se také na soukromé dráhy státem na vlastní účet 
provozované. 
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 Též ostatní železniční správy, zejména ty podniky, které požívají od státu záruky výnosu, 
buďte přidrženy podle kompetence státní správy ke stejnorodým úlevám pro připojující se místní 
dráhu. 
 Nedosáhne-li se dohody mezi místní drahou a soukromou drahou, jest pro rozhodnutí 
železničního ministeria, uvedené v § 10. lit. g), zákona o koncesování železnic rozhodnou zásada, 
že jest soukromá dráha povinna podle rozkazů železničního ministeria trpěti, aby se místní dráha 
připojila v některém již nebo teprve budoucně zřízeném dopravním místě, začež soukromé dráze 
buď dána toliko náhrada za větší náklady, které jí skutečně vzniknou těmito stavbami a při 
provozování. 
 
 

Článek XXI. 
 

 Provozování místní dráhy může býti převzato státem na vlastní účet za pevné nebo měnivé 
pachtovné, dá-li se podle výkazů vládou prozkoumaných a s ohledem na slíbené těmto drahám 
dopravy zboží nebo zániky výnosu nebo roční příspěvky trvale očekávati, že pachtovné bude 
uhrazeno čistými výnosy místní dráhy. 
 
 

Článek XXII. 
 

 Vláda může se súčastniti v opatřování kapitálu, aby byly takové místní dráhy zřízeny nebo 
vypraveny, jejichž provozováním podle vyšetřování státními orgány konaného budou dosaženy 
finanční prospěchy číselně určitelné pro jednotlivé obory státní správy (poštovní, telegrafní, 
silniční, lesní, horní a solní erár, státní správu železniční atd.). 
 Toto účastenství může se státi příspěvky a fonds perdu, nebo zřídí-li se akciové společnosti, 
za náhradu v úpisech (v obligacích, prioritních nebo kmenových akciích). Toto účastenství stane se 
bud způsobem ročních podpor, nebo splátkami kapitálu. Obnos subvencí nesmí přesahovati 
prospěchů, kterých lze očekávati na větších příjmech neb úsporách pro státní pokladnu zřízením 
nebo vypravením místní dráhy. Místo subvencí může býti poskytnuto jediné placení až do 
kapitalisované hodnoty těchto výhod. 
 
 

Článek XXIII. 
 

 Pokud jednotlivým místním drahám hospodářské nebo vojenské důležitosti, kromě úlev v 
článku XVIII. až XXII., mohou býti povoleny jiné finanční podpory, které nenáležejí do 
administrativní působnosti, bude ustanoveno v každém jednotlivém případu zvláštním zákonem. 
 Takové výhody jsou: 
 Přislíbení státní záruky výnosu, příspěvek státu ke stavbě za náhradu v akciích, kromě 
případů uvedených v článku XIX. a XXII., převzetí vozby na účet státu za slíbení pachtovného, 
pokud to již podle článku XXI. není přípustno. 
 Když se stanoví výměra dotčených výhod, buď zejména přihlédáno k většímu snad nákladu, 
který vznikne podniku místní dráhy následkem vojenských požadavků, které neslouží zároveň 
zájmům provozovacím. 
 
 

Článek XXIV. 
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 Při koncesování podniků místních drah, které požívají úlev uvedených v článku VI. až X. a 
XVIII. až XXIII., buď státní správě pokaždé vyhrazeno právo, zakoupiti kdykoli dráhu pod 
podmínkami v koncesní listině ustanovenými. 
 Když některé království, země nebo tuzemská korporace, vybírati dávky oprávněná, 
platebním slibem, rukojemstvím, zárukou čistého výnosu nebo jinak nějakým příspěvkem nebo 
několika z těchto způsobů dohromady zajistily neb opatřily více nežli polovici kapitálu podniku 
místní dráhy, a pokud nároky z toho trvají v této výši, jest příslušné království, země nebo 
korporace oprávněna zakoupiti podnik místní dráhy za podmínek pro státní správu stanovených, 
pokud bylo toto oprávnění vyhrazeno při koncesování místní dráhy. 
 Příslušné království, země nebo korporace může kdykoli vykonati toto právo zákupu, 
jakmile jsou tu koncesní podmínky státního zákupu. 
 Zákupem místní dráhy se strany příslušného království, země nebo svrchu dotčené 
korporace, není nižádným způsobem dotčeno státní právo zákupu i právo nápadu k této dráze. 
 
 

Článek XXV. 
 

 Podniky místních drah jsou kromě toho zavázány státní správě dovoliti, aby spoluužívala 
místní dráhy k dopravě mezi již nebo budoucně zřízenými drahami od státu provozovanými a to tím 
způsobem, že tato správa může, ustanovíc volně tarify, celé vlaky nebo jednotlivé vozy za 
přiměřenou náhradu dopravovati nebo dáti dopravovati po místní dráze. 
 Tato náhrada, pokud by se nestala dohoda mezi státní správou železniční a podnikem místní 
dráhy, buď ustanovena podle předpisů přílohy C, stránka 63., Z. Ř. č. 7, ze dne 5. ledna 1886 
(koncese pro Severní dráhu). 
 Spoluužívání místní dráhy má se díti jen potud, pokud tím nebude rušena pravidelná vozba. 
Též nesmí býti jeho využitkováno k soutěži naproti podniku místní dráhy. 
 Když by přechod cizích vozidel na místní dráhu podle úsudku dozorčího úřadu nedal se 
srovnati s úlevami jí poskytnutými vzhledem k založení, vystrojení a provozovací soustavě, buďte 
podniku místní dráhy nahrazeny větší náklady, které jemu vzniknou, aby byl tento přechod 
umožněn. 
 
 

Článek XXVI. 
 

 Co se týče křižovatek veřejných silnic s místní drahou, bud ve výši kolejnic, buď podjezdem 
nebo přejezdem, mají platnost ustanovení pro hlavní dráhy. 
 O jinakém užívání veřejných silnic místními drahami mají platnost tato ustanovení: 
 Dovoleno jest upotřebiti říšských silnic k zakládání místních drah, pokud železniční vozbou 
neohrozí se bezpečnost komunikace silniční. 
 Při silnicích vojensky důležitých buď dráha pokaždé tak založena, aby celé šířky silnice, 
bylo-li by toho třeba, mohlo býti užito vojenskými povozy. 
 K návrhu politických zemských úřadů ministerium vnitra v dohodě s ministeriem železnic a 
říšským ministeriem vojenství ustanoví, zda-li a pod kterými podmínkami může býti upotřebeno 
silnic k založení místních drah. 
 Za užívání silnic, bez újmy povinností z mýtních snad práv, neplatí se žádná úplata. 
 To nenastane ani tenkráte, když čásť silnice, místní drahou užívaná, jest ohraničena od 
ostatní plochy silnice a jest dráze přenechána k výlučnému užívání, což zvláště jest žádoucí u silnic 
vojensky méně důležitých. 
 Ohraničení dráhy od ostatní části silnice musí se státi tím způsobem, aby zřízená snad 
zábradlí mohla býti rychle odstraněna, kdyby bylo třeba, aby celé šířky silnice bylo použito k 
vojenským pochodům. 
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 Podnik místní dráhy jest povinen zejména zapraviti: 
 a) náklady na úpravu silnice založením dráhy podmíněnou; 
 b) náklady na řádné udržování a na čistění  části silnice drahou užívané, jehož je třeba, aby 
byla vozba dráhy udržena; 
 c) případné větší  náklady na udržování  silnice,  na   odstranění  živelných škod a na nové 
stavby, jichž bude třeba z ohledů silniční komunikace a které jsou způsobeny užíváním silnice 
drahou; 
 d) náklady na všechna zvláštní opatření, aby bylo zamezeno  rušení neb ohrožování silniční 
komunikace provozováním dráhy způsobené. 
 Rozsáhlejší závazky, nežli v předešlém odstavci uvedené, smějí uloženy býti podniku místní 
dráhy toliko tenkráte, byly-li příslušné práce a výkony způsobeny zřízením dráhy. 
 Takovéto závazky týkají se zejména sesílení a udržování mostů, předmětů pod silnicí 
jsoucích, pak udržování a čištění železničních chodníků, příkopů a svahů, jakož i odklízení sněhu. 
 Neerárních veřejných silnic může býti upotřebeno k založení místní dráhy toliko se 
svolením úřadů, které podle platných zákonů mají právo nakládati těmito silnicemi. 
 
 

Článek XXVII. 
 

 Podniky místních drah jsou zavázány, za mobilisace a války v každékoli době za přiměřenou 
náhradu provozování dráhy tou měrou a potud k disposici dáti vojenským účelům, jak vojenský 
úřad uzná, že je toho třeba (§ 70. provozovacího řádu železničního ze dne 16. listopadu 1851, Z. Ř. 
č. 1. z r. 1852). 
 
 
 

B. Drobné dráhy. 
 

Článek XXVIII. 
 

 Ministeriu železnic v dohodě s ostatními účastnými ministeriemi a s říšským ministeriem 
vojenství přísluší rozhodovati, zda-li jest dráha drahou drobnou, a ji koncesovati. 
 Doba koncese bud vyměřena pro samosprávné korporace na nejvýše 90 let, ve všech jiných 
případech na nejvýše 60 let. 
 Byla-li by některá dráha nižšího řádu jako místní dráha koncesovaná později prohlášena za 
drobnou dráhu, bud obdobně šetřeno ustanovení článku XXXIII. 
 Ostatně vztahují se k drobným drahám předpisy oddílu A tohoto zákona s následujícími 
změnami a doplňky. 
 
 

Článek XXIX. 
 

 Státní vliv na stavbu a vozbu drobných drah obmezuje se toliko: 
 1. na schválení stavby a vytčení dráhy, zejména všeobecných a podrobných návrhů na 
základě komisních úředních jednání, a to jak pro první založení tak i pro doplňovací stavby a 
přestavby; 
 2. na zachování zřetelů policie bezpečnostní; 
 3. na ochranu sousedů dráhy a jinakých účastníků od nebezpečenství ohně a jinakých škod 
následkem založení a provozování železné dráhy. 
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Článek XXX. 

 
 Podniky drobných drah jsou toliko potud zavázány k výkonům, které podnikům místních 
drah příslušejí ve prospěch vojenské správy, pokud tyto výkony mohou býti provedeny prohlédajíc 
k založení dráhy a k jejímu provozovacímu zařízení. 
 Drobné dráhy jsou zavázány právě tak jako místní dráhy zdarma dopravovati orgány 
státního dozoru, ve službě cestující a řádně legitimované, a jejich zavazadla. 
 Ode všech jiných bezplatných výkonů pro veřejné účely (pro poštovní a telegrafní správu, 
policii, finanční stráž atd.) jsou osvobozeny. 
 
 

Článek XXXI. 
 

 Ustanovovati jízdné a dopravné i poplatky vedlejší jest vyhrazeno podnikům drobných drah 
s tou podmínkou, že budou úplně stejnoměrně zacházeti s cestujícími a povozníky dráhy 
užívajícími. 
 Snížení tarifu v dopravě zboží buďte veřejně vyhlášena nejméně tři dny, nežli se zavedou 
způsobem od ministeria železnic ustanoveným a buďte oznámena dozorčímu úřadu. 
 Všechna jiná tarifní opatření buďte veřejně vyhlášena nejméně osm dní, nežli se zavedou 
způsobem od ministeria železnic ustanoveným a oznámena dozorčímu úřadu. 
 Dozorčí úřad jest zmocněn, povoliti ve případech zřetele hodných úchylky od těchto lhůt. 
 Státní správa má právo, jakmile by dráha po tři za sebou následující léta z vlastních ryzích 
výtěžků po obstarání půjčkové služby poskytla k zúročení a umoření ostatního zakládacího kapitálu 
nejméně 6 procent ročně, po slyšení podniku ustanoviti snížené maximální tarify pro dopravu osob 
a zboží. Při tom buď však přihlédáno k veřejným zájmům a k trvalému zabezpečení tohoto 
šestiprocentního výtěžku. 
 Předcházející ustanovení nevztahuje se na drobné dráhy na účet samosprávných korporací 
provozované. 
 Vláda, koncesujíc drobné dráhy, může si vyhraditi také větší vliv na stanovení osobních a 
nákladních tarifů; uděluje-li se koncesse některé samosprávné korporaci, tato výhrada platí toliko 
pro případ, když by vozba již nešla na její účet. 
 Podniky drobných drah jsou oprávněny, se schválením železničního ministeria vydati podle 
svých provozovacích poměrů zvláštní dopravní předpisy, třeba by se uchylovaly od ustanovení 
železničního dopravního řádu. 
 
 

Článek XXXII. 
 

 V X. článku stanovená doba osvobození od výdělkové daně, od kolkových poplatků z 
kuponů a od poplatků z kvitancí úrokových obmezuje se pro drobné dráhy na 15 let. 
 Vláda může drobným drahám, jejichž zřízení jest zvláště nákladné pro stavební obtíže, 
propůjčiti osvobození v 1. odstavci uvedené na nejdelší dobu 25 let. 
 Drobné dráhy, které jsou koncesovány samosprávným korporacím a provozují se na jejich 
účet, požívají tuto dotčených osvobození po 25 let. 
 Vláda může dobu osvobození také tenkráte prodloužiti až do této nejvyšší hranice, přejde-li 
drobná dráha k vyššímu provozovacímu způsobu s nákladem kapitálu spojenému (provozování 
místní dráhy). 
 Co se týče počítání lhůt, buď šetřeno přiměřeně předpisů v X. článku tohoto zákona. 
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 Doprava osob na drobných drahách podle tohoto zákona koncessovaných nebo za ně 
prohlášených jest podrobena dani z jízdních lístků podle předpisů zákona ze dne 19. července 1902, 
Z. R. č. 153, pro drobné dráhy platných. 
 
 

Článek XXXIII. 
 

 Vláda, koncesujíc drobné dráhy, může: 
 1. upustiti od výhrady státního práva zákupu podle XXIV. článku a 
 2. vzdáti se práva spadnosti příslušejícího státu podle § 8. zákona o koncessování železnic. 
 Jsou-li tu při koncessování podmínky, které podle XXIV. článku, druhého odstavce, 
zakládají právo zákupu pro některé království, zemi nebo tuzemskou korporaci dávky vybírati 
oprávněnou, jest třeba jejího souhlasu, aby bylo upuštěno také od jejího práva zákupního. Nastanou-
li tyto poměry teprve později, tedy vzdáním se státu zanikne také toto právo zákupní. 
 Co se týče drobných drah, které jsou koncessovány samosprávným korporacím, neexistuje 
žádné státní právo zákupu nebo spadnosti. 
 Tato práva mohou býti vyhrazena toliko pro případ, že koncesse přejde na někoho jiného 
nebo se na jeho účet provozuje. 
 
 
 

C. Ustanovení závěrečná. 
 

 Článek XXXIV. 
 

 Předpisy o přípravě místních a drobných drah, o zdělávání a úředním vyřizování 
technických operátů, pak o zakládání a provozování takových drah buďte vydány nařizovacím 
způsobem. 
 Při tom buď k tomu přihlédáno, aby řízení co možná bylo zjednodušeno a zrychleno a aby 
stavba a provozovací zařízení byly co možná usnadněny a zlaciněny. 
 
 

Článek XXXV. 
 

 Ustanovení tohoto zákona může býti upotřebeno také již na zřízené dráhy druhu uvedeného 
v I. článku tohoto zákona s tím obmezením, že mají pro ně platiti toliko ty berní, kolkové a 
poplatkové výhody, kterých příslušné podniky požívají podle své koncese a zákonů, na kterých se 
koncesse zakládá. 
 Proto úlevy v některé koncessi před působností tohoto zákona dané nebo v jinakém státním 
opatření obsažené, zůstanou také tenkráte nedotčeny, jdou-li dále, než-li by podle tohoto zákona 
mohly býti propůjčeny. 
 Kolkové a poplatkové osvobození v článku VIII., č. 1., lit. c) uvedené má platnost také při 
sloučení zřízených drah nižšího řádu. 
 
 

Článek XXXVI. 
 

 Ustanovení článku XX., XXI. a XXII. zákona ze dne 1. července 1901, Z. Ř. č. 85, jsou 
zrušena. 
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 Výhody, dosud na základě těchto článků a zákona ze dne 31. prosince 1894, Z. Ř. č. 2. z r. 
1895, udělené, trvají také dále v platnosti. 
 
 

Článek XXXVII. 
 

 Tento zákon nabude moci dnem vyhlašovacím. 
 Zároveň pozbude platnosti zákon ze dne 29. prosince 1908, Z. Ř. čís. 264. 
 Mému ministrovi železnic, Mému ministrovi vnitra, Mému ministrovi práv a Mému 
ministrovi financí jest uloženo, aby ve skutek uvedli tento zákon. 
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Rejstřík tratí, opravy a doplňky. 
 

Rejstřík tratí železnic nižšího řádu. 

Absdorf (Opatov)-Štokerava 53, 54, 85 Dalmatské státní dráhy 313), 7, 6141) 
Annov-Nýdek 79 Dašice-Holice 3714) 
Aš-Rossbach 37, 53, 54, 111 Dašice-Hrochův Týnec 3714) 
  Delatyn-Kolomyja-Stefanówka 58, 80, 81, 8346) 
Baden-Helenental 41 Detenice-Dobrovice 35 
Bejdov u. Y.-Gaming (Jamnice) 22, 53, 54 Dolenské dráhy 86, 87 
Benešov-Vlašim-D. Královice 53, 54 Dolina-Wygoda 36 
Beroun-Dvorec 52 Dolní Traberk-Velenje 53, 54, 71, 72 
Beroun-Koněprusy 88 Dolní Traberk-Wolfsberg 30, 45 
Biala Czortkówska-Zalesczyki 53, 58 Dolnorakouské státní dráhy 37, 43 
Bílsko-Wadowice 3716) Dolnorakouskoštyrská alpská dráha 44, 58, 59, 73, 74, 

84, 85 
Bludenz-Schrunz 60 Doudleby-Rokytnice 57 
Bohumín-Vrbice-Hrušov 92) Drohobycz-Truskawiec 82 
Bohumín m.-Bohumín nádr. 92)   
Borki Wielkie-Grzymalów 25, 58, 80, 81 Eisenerz-Vordernberg 14, 42, 43, 90 
Boryslaw-Truskawiec 81 Ernstbrunn-Cáhnov 58, 59 
Bosensko-hercegovské dráhy 5, 108)   
Bošice-Kouřím 3715) Fehring-Fürstenfeld 37, 73, 111 
Bošice-Svojšice 3715) Floridsdorf-Enzersdorf 36 
Bozen-Kaltern 60 Friedberg-Aspang 74 
Bozen-Meran 30 Frýdlant-Bílá 13, 17 
Brandýs n. L.-Mochov 35, 3715), 3819), 56 Frýdlant-Heinersdorf 60 
Brandýs n. L.-Neratovice 56, 57 Frýdlant-Hermsdorf 60 
Bregenz-Bezau 53, 54 Frýdlantské okresní dráhy 60, 89, 93 
Brno-Líšeň 60, 94 Fryštát-Karvinná-Doubrava-Orlová-P. 

Lutyně-Skřečoň-Bohumín 
92) 

Brno-Požehnání Boží-Okříško 17, 34, 3714) Fürstenfeld-Hartberg 42, 43 
Brno-Tišnov 3, 12, 20, 23, 26, 27, 

34, 3714), 55, 92 
  

Brno-Vlár. Průsmyk 5, 17, 18, 32, 34,  
3714), 15), 41, 59, 94 

Gänserndorf-Gaunersdorf 58, 59, 84 

Brněnské místní dráhy společnost 41 Gleisdorf-Weiz 44, 73 
Bruntál-M. Morava 52 Gmunden nádr.-Gmunden m. 41 
Břeclav-Kúty 52 Goleszów-Ustroń 3716), 41 
Břeclav-Lednice 4, 7, 45, 60, 93 Gorice-Ajdovščina 55 
Březnice-Strakonice 56, 57 Grammat Neusiedl-Wiener Herberg 3714) 
Bukovinské místní dráhy 13, 37, 54, 55, 111 Grobelno-Rogatec 59, 71 
    
Celje-Velenje 2559), 44, 45, 53, 71, 

72, 73, 75, 89 
Hadersdorf-Sigmundsherberg 22, 41 

Cmunt-Gr.-Gerungs 58, 59 Hadikfalva-Radaut 54 
Cmunt-Lišov 58, 59 Hall-Agonitz 42, 43 
Cvikov-Něm. Jablonné 52 Hanušovice-St. Město 59 
  Hanušovice-Ziegenhals 41, 52 
Čáslav-Závratec 30, 35, 3819) Hartberg-Friedberg 54, 74 
Častolovice-Rychnov-Solnice 41, 77 Hartberg-Gleisdorf 64, 73 
Čejč-Ždánice 60, 94 Hatna-Kimpolung 13, 42, 43 
Čelákovice-Brandýs n. L. 35, 3715) Hervinovy-Vrbno 30, 31 
Čelákovice-Mochov 35, 3715) Herzogenburg-Kremže 22, 41 
Černovice-Novosielica 37 Heřmanův Městec-Chrudim-Moravany-

Holice-Borohrádek 
56 

Červenka-Litovel v. 3715) Heřmanův Městec-Vápenný Podol 34 
Česká Kamenice-Šenov Kamenický 35, 56 Hietzing-Sv. Vít 36 
Česká Lípa-Mimoň 35, 53 Hliboka-Berhometh 13, 37 
Česká Lípa-Šenov Kamenický 16, 56, 57 Hliboka-Sereth 54 
České Budějovice-Linec 29 Hodonín-tabák. tov.-Holič 3718), 41 
České Budějovice-Želnava 41, 43 Hodslavice-Nový Jičín 41 
Českomoravská transversální dráha 15, 34, 53, 56, 58   
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Hroby-Moldava 34 Lambach-Haag 53, 54, 55 
Hrušovany-Židlochovice 3, 4, 45, 88, 106 Libáň-Bakov 35 
Hukovice-Vidnava 85 Liberec-Řetenice (-Teplice) 36, 44, 53 
Hustopeč m.-Hustopeč nádr. 41, 45 Liberec-Tanvald 41, 59, 94 
  Libochovice-Jenšovice 56, 57 
Chabówka-Zakopané 58, 80, 81 Liesing (Leštnice)-Kaltenleutgeben 34 
Chlumec-Král. Městec 25, 55 Linec-Steuerlíng 37 
Choceň-Litomyšl 34 Linec-Urfahr-Schlägl 42, 43, 52 
Chodorów-Podwysokie 80, 82 Lípová Dolní-Bernatice-Javorník 43, 52 
Chodová-Nýdek 30, 35, 3819) Loket-Kysibl 38, 39 
Chotětov-Dolní Cetno 52, 56 Loket-Nové Sedlo 29, 30, 35, 54 
Chrudimsko-holická místní dráha 56, 57 Louny-Libochovice 56, 57 
  Louny-Rakovník 53, 54 
Inšpruk-Fulpmes 60 Lovosice-Libochovice 34, 26 
Inšpruk-Hall 41, 60 Lublaň-Kamnik 43 
Istrijské státní dráhy 7, 53 Lublaň-Kočevje 42, 43, 86 
Išl-Měsíčné jezero 41 Lublaň-Vrhnika 55 
Išl-Strobl 41 Lupków-Cisna 58, 80, 82 
Itzkany-Suczawa 54 Lužany-Zalesczyki 54, 58 
  Lvov-Belzec 37, 111 
Jaroslav-Sokal 34 Lvov-Janów-Jaworów 13, 24, 59, 82 
Jaslo-Rzeszów 43 Lvov-Podhajce 82 
Jenšovice-Lužec 3715) Lvov-Stojanów 82 
Jilemnice-Rochlice 60   
Jindř. Hradec-Nová Bystřice 53 Mariánské Lázně-Karlovy Vary 53, 54, 56, 88 
Jindř. Hradec-Obratany 56, 57 Mautern (Mýtary)-Kremže 37 
Judenau-St. Andrä Wördern  Mauthausen-Grein 25, 53, 54 
  Meran-Mals 55 
Kadaň-Vilémov 56, 57 Mělník-Mšeno 56, 57 
Kapfenberg-Seebach-Au 44, 58, 71, 75, 111 Mělník-St. Paka 52, 56 
Karapcziu-Czudin 13, 3713) Micheldorf-Klaus-Steyerling 42 
Karlovy Vary-Janov-Jiřetín 14, 55 Mikulášovice-Cukmantl 52 
Karlovy Vary-Merkelsgrün 57 Mikulášovice-Rumburg-Krásná Lípa 56, 57 
Kaštice-Krásný Dvůr 35, 3819) Minkovice-Zvoleňoves 3714), 15) 
Kaštice-Vilémov 56 Mirošov-Rokycany 35 
Kimpolung-Valeputna 59 Modřany-Čerčany-Dobříš 55, 57 
Knittelfeld-Rohatec 30 Mödling (Medlík)-Hinterbrühl 35 
Kojetín-Bílsko 5, 41, 60 Moravská Ostrava-Karvinná 92) 
Kojetín-Tovačov 52 Moravská Ostrava-Lhotka-(Hulvaky) 60 
Kolín-Čerčany 55, 57 Moravská Ostrava-most n. Ostravicí 60 
Kolomyjská místní dráha 36 Moravské Budějovice-Jemnice 55 
Kopidlno-Libáň  35 Mori-Arco-Riva 41 
Königshán-Žacléř 35, 3819) Most n. Litavou -D. Altenburg 34 
Korneuburg-Ernsbrunn 58, 59, 84 Mostecko-lovosická spojov. dráha 56 
Kostelec-Telč-Slavonice 18, 53, 54 Mšeno-Dolní Cetno 16, 56, 57 
Krakov-Koczmyrzów 53, 54, 80, 82 Mürzzuschlag-Neuberg 30 
Králíky-Šilperk 52, 77 Muszyna-Krynica 82 
Králové Hradec-Ostroměř 35 Mutěnice-Kyjov 59, 60, 94 
Královo Pole-Pisárky 60   
Kralupy-Velvary 3715) Nákří-Netolice 57, 76 
Králův Městec-Chlumec 25, 55 Nepolokiwci-Wyźnicia 54 
Krásno-Rožnov 34, 41 Nezvěstice-Mirošov 35 
Krásný Dvůr-Radonice 35 Německý Brod-Humpolec 42, 43 
Kremsmünster-Micheldorf 

37 
Německý Brod-Tišnov 3, 12, 26, 27, 2869), 

45, 55, 88, 92  
Kremže-Grein 53 Nové bukovinské místní dráhy 54, 55 
Kremžská dráha 42, 64 Nový Dvůr-Bezdružice 15, 20, 57 
Kremže-Sigmundsherberg 37 Nowy Sącz-Szczawnica 81 
Krupá-Kolešovice 35 Nowý Targ-Suchahora 64 
Křinec-Králův Městec 35 Nusle-Modřany 35, 55 
Kypřiče-Zigharec-Rakousy n. D. 53, 54, 86 Nymburk-Velelib 35, 3715) 
    
Lambach-Eggenburg 59 Obchodní dráhy české 45, 89 
Lambach-Gmunden 5, 29 Obrnice-Čížkovice 56 

 



Finanční účast království a zemí při zřizování vedlejších železnic předlitavských 
 

 
www.securityprinting.org 109 

 
Olomouc-Hodolany 36 Stožec-Pušdorf 3715), 41 
Opava-Benešov 3716), 41 Strakonice-Vimperk 42, 43, 54 
Opava-Hradec 59 Strobl-Svatý Vavřinec 41 
Opava-Ratiboř 52 Stryj-Podwoloczyska 39 
Ostrov-Jáchymov 57 Studénka- Bílovec 3716), 41 
Otrokovice-Zlín-Vizovice 59, 65, 94 Studénka-Štramberk 36, 111 
  Střezenice-Čistějov 22, 3716), 41, 45  
Pečky-Zásmuky 34, 3819) Sudoměř-Stará Paka 56, 57 
Perchtoldsdorf-Mödling (Medlík) 36 Suchdol-Budišov 3716), 41 
Petrovice-Kouty 59 Suchdol-Fulnek 3716), 41 
Pila-Jaworzno 58, 64, 80, 81, 82 Suchdol-Nový Jičín 36 
Planá-Tachov 59 Sulmská dráha 73, 74 
Počeradec-Vrskmany 36 Svatoňovice-Úpice 77, 88 
Podgórcze-Lubieň 81 Svatý Hypolit-Tulln (Dolany) 36, 37, 39 
Podklošter-Šmohor 43 Svatý Vavřinec-Solnohrad 41 
Pöltschach (Poljičany)-Gonobitz (Konjice) 71, 75 Světlá-Ledeč-Kácov 55, 56, 57 
Polná Štoky-Polná město 57, 88 Svitavy-Polička-Skuč 55 
Polská Ostrava-Michálkovice 92) Svojšín-Bor 57 
Polská Ostrava-Hrušov 92), 60   
Poříčany-Sadská 34, 35 Štýr-Hall-Agonitz 42, 43 
Postoloprty-Louny 56, 57, 76 Švarcenava-Slavonice 22, 53, 54 
Pozoritta-Luisenthal 59 Švarcenava-Světlá-Martinsberg 22, 53, 86 
Praha-Libeň-Vysočany 77 Švechat-Mannersdorf 34, 3714) 
Prachatice-Volary 42, 43, 53, 54   
Preding-Stainz (Ščavnica) 2559), 44, 71, 72, 75 Tábor-Bechyně (-Týn n. V.) 53, 57, 78 
Prostějov-Třebovice 43, 44, 45 Tábor-Mladá Vožice 57, 78 
Przeworsk-Bachórz (Dynów) 58, 80, 81 Tanvald-Grünthal 59 
Przeworsk-Rozwadów 82 Tarnopol-Kopyczyńce 53 
Přelouč-Heřmanův Městec 34 Tarnopol-Zbaraź 53, 54, 81, 82 
Přívoz-Moravská Ostrava 41, 60 Tarnów-Szczucin 58, 81 
  Teresin-Skala 53 
Radaut-Brodina 54 Terst-Porec 53, 54, 64 
Radkersburg-Luttenberg 34, 44 Tlumacz Palahycze-Tlumacz město 60 
Rakouská společnost místních drah 34, 44 Traismaur (Trýzma)-Mautery (Mýtary) 32 
Rakovník-Bečov-Bochov 56, 57, 88 Treibach-Glödnitz (Gloduiča) 53, 54 
Rakovník-Mladotice 56, 57 Trident-Tezze 55 
Raspenava-Weissbach 60 Tršnice-Schönbach 57 
Rörsdorf-Cvikov 35, 53 Trzebinia-Skawce 58, 64, 80, 81, 82 
Rogatecká místní dráha 59, 73 Tržič-Červinjan 43 
Rohatec-Strážnice 3716), 41 Třemešná-Osoblaha 52 
Rossbach-Adorf 53, 54, 77 Turnov-Rovensko-Jičín 55 
Roudnice-Hospozín 56, 57   
Rudoltice-Landškroun 3714, 15) Újezd-Luhačovice 59, 94 
  Unzmarkt-Mauterndorf 42, 45, 71, 72, 73, 85 
Sabów-Nadbrzezie 34   
Sadová-Smiřice 35 Valeputna-Dorna Watra 59 
Sadská-Nymburk 34, 35, 3714) Velelib-Jičín 35 
Sathlet-Grünau 59 Velelib-Nymburk 35, 3715) 
Sedlec-Kutná Hora-Zruč 36, 55, 54 Velichov-Kysibl 77 
Schafberg, dráha na 41 Velké Březno-Úštěk 77, 93, 94 
Schönbichl-Reutte 59 Věřovice-Štramberk 4, 60, 94, 111 
Schönwehr-Loket 54 Vídeň-Aspang 22, 29, 30, 42, 59 
Schrambach-Kernhof 43 Vídeň-Perchtoldsdorf 36 
Sinča Vas-Železná Kapla 55 Vídeň-Stammersdorf 36 
Skalice-Boskovice-N. Opatovice-Chornice 92), 20, 23, 45  Vídeň-Vídeňská Nová Ves 36 
Smidary-Vysoké Veselí 35, 36, 3819) Vídeňské místní dráhy 36, 41, 60 
Sněžník Vídeňský, dráha na 59 Vikvice-Kysibl 60 
Solnohrad-bavorská hranice 36 Vimperk-Volary 42, 53, 54 
Solnohrad-Lamprechtshausen 41, 60 Vodňany-Prachatice 42, 54 
Solnohradská tramvaj 41 Vöcklabruck-Kammer 36 
Spielfeld-Radkersburg (Radgona) 34 Vojnovice-Rýmařov 30, 31 
Stammersdorf-Auersthal 58, 59 Volary-Prachatice 42, 43, 53, 54 
Staňkov-Ronšperk 57 Votice-Sedlčany 44, 77 
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Vranovice-Pohořelice 45, 52 Wygnanka-Ivanie puste 53 
Vsetín-Val. Klobouky-Bilnice 65   
Vsetín-Velké Karlovice 15, 65 Zadní Třebáň-Lochovice 56, 57 
Východohaličské místní dráhy 53 Zaječí-Čejč- Hodonín 17, 59, 60, 94 
  Zásmuky-Velké Bečváry 34 
Waldviertelbahn 22, 58, 85 Zell na jezeře-Krimml 59 
Weizelsdorf-Ferlach (Borovlje) 85 Zeltweg-Celje 44 
Wels-Aschach 37 Zeltweg-Wolfsberg 45, 53, 54, 71, 72 
Wels-Unterohr 42, 43 Zillerská dráha 54, 64 
Welské místní dráhy 43, 59, 64 Zlonice-Hospozín 34, 56 
Wittmannsdorf (Vita vas)-Ebenfnrth 37 Zvoleňoves-Smečna 36 
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Opravy a doplňky. 
 

Na str. 26. ř. 36. shora za slovem „stavebními“ stůj: „i dopravnímu“. 
Na str. 29. ř. 14. shora místo „1773“ stůj: „1873“. 
Na str. 29. ř. 23. shora místo „§ 68. dopr. regl. z r, 1872“ stůj: „§ 68. dopravního řádu z r. 1851“. 
Na str. 31. ř. 15. shora místo „zmíche“ stůj: „zemích“. 
Na str. 31. ř. 29. shora místo „za vídeňskou obchodní komoru“ stůj: „za Opavu.“ 
Na str. 32. ř. 2. shora místo „schůzích“ stůj: „schůzí“. 
Na str. 36. ř. 12. shora vynechej slovo „úzkokolejná“; dráha Studénka-Štramberk jest o rozchodu 
1,435 m. 
 
Na str. 37. ř. 29. shora za slovo „závodů“ doplň: „mimo to země přispěla 60.000 K à fonds perdu“. 
Na str. 37. ř. 27. shora za slovo „akcií“ doplň: „země za 100.000 K a interesenti za 50.000 K“. 
Na str. 37. ř. 25. shora za číslici „1,800.000 K“ doplň: „země přispěla 200.000 K à fonds perdu, 
interesenti převzali za 440.000 K akcií kmenových, za 648 000 K akcií prioritních a přispěli 40.000 
K à fonds perdu“. 
 
Na str. 37. ř. 22. shora za „1 %.“ doplň: „Země převzala celkem od bukovinských místních drah za 
1,240.000 K kmenových akcií, interesenti za 2,160.000 K kmenových a 1,700.000 K prioritních 
akcií.“ 
 
Na str. 37. ř. 32. shora za slovo „dividendu.“ doplň: „Země přispěla 60.000 K à fonds perdu.“ 
Na str. 42. ř. 51. shora místo „Telč“ stůj: „Slavonice“. 
Na str. 46. ř. 25. shora za slovo „pro“ doplň: „soukromé“. 
Na str. 55. ř. 20. shora místo „Vintschganbahn“ stůj: „Vintschgaubahn“. 
Na str. 58. ř. 4. shora místo „Stanislavi“ stůj: „Stanislavova“. 
Na str. 60. ř. 21. shora místo „Verneřovice“ stůj: „V ěřovice“. 
Na str. 61. za ř. 3. (nečítajíc tabulky) doplň řádku: „obnosem 816.740 K (z toho Dolní Rakousy 
110.160 K,  Horní Rakousy 15.960, Solnohrad-„ 
 
Na str. 67. ř. 51. shora místo „při eventuelním“ stůj: „eventuelního“.  
Na str. 73. ř. 16. shora místo „pyhonskou“ stůj: „pyhrnskou“.  
Na str. 75. ř. 16. shora za slovo „Au-Seewiesen“ doplň: „s dolnorakousko-štyrskou alpskou 
dráhou.“ 
 
Na str. 76. ř. 14. shora místo „1906“ stůj: „1896“. 
Na str. 81. ř. 12. shora místo „6 mil. K“ stůj: „670.000 K.“ 
Na str. 84. ř. 18. shora místo „reservou“ stůj „reservu“. 
Na str. 86. ř. 34. shora vynechej slovo „je“. 
Na str. 94. ř. 11. shora místo „financovaná“ stůj: „financované“. 
 
 
 
 
 
 Při dodatečné jednotné úpravě terminologie dle výkazů zemského výboru král. Českého 
bylo místy opomenuto slovo všeobecného smyslu „doprava“ nahraditi výrazy speciálního významu 
„přeprava“ nebo (v některých tabulkách) „provozování“; poněvadž smysl nebyl porušen, nechť 
laskavě čtenář učiní příslušné změny sám. 
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