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110. výročí železniční trati 
Suchdol n. O. - Budišov n. B. 

 

Před deseti léty - oslavy 100. výročí trati Suchdol n. O. – Budišov n. B. v Odrách 

V následujícím článku bychom vám chtěli přiblížit 
nejen historii této trati, ale i některé zajímavosti v jejím 
nejbližším okolí. Nejdříve si však ve zkratce připomeň-
me několik základních údajů z počátků historie železnic 
na Moravě. 

Dne 4.března 1836 udělil císař Ferdinand privilegium ke 
stavbě tzv. Severní dráhy na trase Vídeň - Přerov - Bo-
humín. Výstavba této železnice se započala v r. 1837 u 
Vídně a již příští rok překročila rakousko - moravskou hra-
nici. Další úsek tratě Břeclav - Přerov byl dán do provozu r. 
1841, odtud byla vybudována v témže roce odbočka do 
Olomouce. Stavba druhé části této trati Přerov - Lipník - 
Suchdol - Bohumín se z nedostatku finančních prostředků 
poněkud protáhla, takže první vlak v Ostravě a Bohumíně 
uvítali až 1. května 1847. Po osmi letech pak byla v prosinci 
r. 1855 zprovozněna ještě trať Svinov - Opava. Původně by-
la celá Severní dráha pouze jednokolejná, ale prudký rozvoj 
průmyslové výroby a těžby uhlí na Ostravsku si vynutil roz-
šířit trať o druhou kolej. Tyto úpravy se konaly po etapách 
plných jedenáct let a celá dvoukolejná trať byla předána ve-
řejnosti 1. ledna 1874. 

Po vybudování Severní dráhy a jejich hlavních odbo-
ček se započalo v 80.letech minulého století s výstavbou 
místních, nebo tzv. lokálních tratí. Ze stanice Suchdol 

n.O. to byla jako první stavba železnice do Nového Jičína, do-
končená již v r. 1880. Další lokální trati Suchdol - Fulnek a 
Suchdol - Budišov byly slavnostně otevřeny 15. října r. 1891. 
Suchdol se tak stal malým, ale významným regionálním že-
lezničním uzlem. 

Teď už však věnujme slíbenou pozornost trati Suchdol - 
Budišov. Trať je dlouhá 39 km a celkově má 10 stanic a za-
stávek. Její výstavba však nebyla tak úplně hladkou záležitos-
tí. Teprve po několikaletých jednáních, slibech a odkladech 
bylo konečně přikročeno k vlastním pracem na jaře r. 1890. 
Stavba tratě byla uskutečněna firmou von Neberle a financo-
vána Severní dráhou Ferdinandovou. Výstavba dráhy uskuteč-
ňovaná bez jakékoliv mechanizace byla neuvěřitelně krátká a 
trvala pouze jeden a půl roku. 

V Suchdole, asi 100 m napravo od fulnecko - budišovské-
ho nástupiště, stojí železniční depo, sloužící převážně potře-
bám zdejších lokálních drah. Součástí depa původně m.j. byly 
výtopna, vodárna a sklad uhlí - zde se roztápěly a vyzbrojova-
ly lokomotivy před výjezdem na trať. Na těchto tratích jezdily 
pouze menší lokomotivy - tzv. tendrovky, které měly vzadu 
malý zásobník na uhlí a po obou stranách kotle vodojemy na 
vodu. Naproti zmíněného nástupiště byla vzadu na kolejišti za-
budována železniční točna na otáčení lokomotiv nebo případně 
jiných kolejových vozidel o 180°. 
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Oslavy 100. výročí trati Suchdol n. O. – Budišov n. B. v Odrách 

Suchdol nad Odrou je východiskem pro výlety do CHKO 
Poodří. Z hlavní budovy žel. nádraží se podchodem dosta-
nete na nástupiště místní žel. tratě do Nového Jičína a k au-
tobusové zastávce u hotelu, kudy prochází žlutě značená ev-
ropská dálková turistická cesta E3 (Atlantik - Ardeny - Ei-
senach - Dukla). Podchod již několikrát zaplavila voda při 
záplavách na řece Odře, kdy se voda rozlévá v široké nivě 
Poodří. V Suchdole n. O. můžete navštívit katolický farní 
kostel Nejsvětější Trojice s farou a se hřbitovem, evangelic-
ký kostel a obecní muzeum v budově staré školy. Můžete si 
prohlédnout pamětní desku J. A. Komenského, pískovcový 
hranečník a nově odhalený pomník císaře Josefa II. Na řece 
Odře si můžete zarybařit, okoupat se nebo se na ní projet 
na člunu. Vodní nádrž v Kletné nabízí koupání, rybolov a 
stanování na veřejném tábořišti. Suchdol n. O. je znám wes-
ternovými jezdci a „Ponny expresem“. 

 

Zastávka Jakubčovice n. O. na přelomu 19. stol a 20. stol. 
(Rollederova kronika) 

Tak tedy konečně pomyslně nasedneme do vlaku a ces-

tou si povíme alespoň několik zajímavostí, které možná ješ-
tě neznáte. 

Trať ze Suchdolu vede souběžně s hlavní dráhou ve 
směru na Hranice na Moravě až za obilní silo. 

Na opačné straně za hlavní tratí vedla ze Suchdolu n. O. 
vedla úzkokolejná vlečka k parnímu mlýnu Josefa Tilla v 
Dolním Mlýně u Jeseníku nad Odrou o délce 4,052 km. Tato 
vlečka byla zprovozněna již v roce 1872 a od počátku byla 
elektrifikována! (Více se o ní dozvíte v obecním muzeu v Su-
chdole n. O.) 

Za žel. přejezdem silnice Nový Jičín - Odry se obě tratě 
obloukovitě rozcházejí. A právě tady, v ohybu hlavní tratě, 
byla v lednu 1945 do okolního křoví vyházena z vlaku mrt-
vá těla převážených politických vězňů. V Suchdole na 
hlavním nástupišti tratě Bohumín - Přerov je k této události 
zasazena pamětní deska s tímto textem: 

DO KOLEJIŠTĚ TOHOTO NÁDRAŽÍ BYLO DNE 
19.1.1945 NACISTY Z TRANSPORTU SMRTI VYHOZENO 
47 NEZNÁMÝCH UMUČENÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ 
RŮZNÝCH NÁRODŮ. BYLI ZAHRABÁNI U ŘEKY ODRY. 
PO OSVOBOZENÍ RUDOU ARMÁDOU V ROCE 1945 
BYLI DŮSTOJNĚ POHŘBENI NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ, 
KDE JIM NA VĚČNOU PAMĚŤ BYLA VYBUDOVÁNA 
MOHYLA. ČEST JEJICH PAMÁTCE! MNV SPB ČSD 
SUCHDOL N.O. 1973 

Železniční trať v úseku Suchdol n. O. - Mankovice tvoří 
hranici CHKO Poodří, vyhlášené v roce 1991. Při stavbě 
trati před zastávkou v Mankovicích byly nalezeny v hloub-
ce 70 cm předměty bronzové kultury. Bylo vykopáno cel-
kem 88 ks různých předmětů z 5. stol. před naším letopoč-
tem. Nalezené ozdoby údajně patřily vznešené ženě z oné 
doby, ale řada archeologů se domnívá, že šlo spíše o nějaký 
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úmyslně zakopaný majetek. Na zastávce Mankovice stojí 
nyní jen přístřešek, původní zděná budova byla zbořena po-
čátkem osmdesátých let. Mezi přístřeškem a silnicí roste 
památný strom - lípa srdčitá, jejíž věk se zřejmě shoduje se 
stářím žel. tratě. 

V Mankovicích můžete navštívit kostel Navštívení P. 
Marie a můžete si prohlédnout pískovcovou sochu sv. J. 
Nepomuckého a památník obětem 1. a 2. světové války. 
Blízké Vražné (1 km) se může pochlubit barokní pískovco-
vou sochou sv. J. Nepomuckého, kostelem sv. Petra a Pavla 
apoštolů a v místní části Hynčice (3 km) kaplí sv. Marie a 
především památníkem J. G. Mendela v jeho rodném domu, 
starou školou a hasičskou zbrojnicí s pamětními deskami. V 
Emauzích je víceúčelová nádrž (rybolov) a kaple sv. Flori-
ána s kamenným křížem. 

Z Mankovic pokračuje trať klikatě přes pole až k silniční-
mu přejezdu. Ještě před silničním přejezdem můžete po levé 
straně žel. tratě vidět malou vodní elektrárnu se třemi turbína-
mi vybudovanou na obtočné strouze u řeky Odry. Na protěj-
ším - pravém břehu řeky Odry asi 300 m od MVE roste nejmo-
hutnější památný strom na Odersku - topol černý s obvodem 
kmene 677 cm. 

Po pravé straně za silnicí se v zeleni schovávají bílé bu-
dovy kafilérie, na jejíž provoz Vás upozorní i charakteris-
tický zápach. Nad kafilérií můžete na zalesněném úbočí 
Pohořského kopce nalézt zaniklá důlní díla po těžbě galeni-
tu - stříbrné rudy. Nejznámnější je tzv. „Zlatý důl“. 

 

Zastávka Klokočov na přelomu 19. stol a 20. stol. 
(Rollederova kronika) 

Za mankovickým mostem se řeka Odra přibližuje těsně 
pod úpatí Pohořského kopce, proto musel být pro trať asi v 
délce 200 m, odkopán svah a zpevněn vysokou kamennou 
zdí. Při stavbě tohoto zářezu se narazilo na čedič mající pů-
vod v lávovém výlevu, který je pro kulmské podloží tvoře-
né drobami, slepenci a břidlicemi zvláštností. 

Železniční přejezd u nového mankovického silničního 
mostu je hranicí přírodního parku "Oderské vrchy" vyhlá-
šeného v roce 1994 OkÚ v Novém Jičíně k ochraně krajin-
ného rázu a přírody části novojičínského okresu zasahující 
do Nízkého Jeseníku. 

Za železničním přejezdem po levé straně uvidíte patku 
bývalého silničního mostu se zábradlím. Zde se nachází ta-
bule a lavička 8. zastavení naučné stezky „Stříbrný chod-
ník“, která byla slavnostně otevřena dne 24.3.2001. Tato 
7,5 km dlouhá naučná stezka začíná a končí v Odrách, má 
13 zastavení a zabývá se přírodou a historií Oderska. 

Za řekou Odrou a silnicí můžete vidět soustavu Oder-

ských rybníků (Trněný, Travný, Emauzský a Vraženský 
rybník a rybník Cíp), které jsou využívány k chovu ryb. Ty-
to rybníky jsou významným biotopem vodních ptáků a 
obojživelníků a proto požívají ochrany jako regionální bio-
centrum. Vraženský rybník a rybník Cíp by měly být vyhlá-
šeny za přírodní rezervaci. 

 

Zastávka Odry na přelomu 19. stol a 20. stol. 
(Rollederova kronika) 

V místech, kde se žel. trať odpoutává od řeky Odry, 
můžete po levé straně sledovat blížící se město Odry - první 
město na řece Odře od pramene. Na polích před čističkou 
odpadních vod a zástavbou města Oder se mělo rozkládat 
osídlení zvané Vyhnanov, které bylo předchůdcem města 
Oder. Na zalesněných svazích Veselského kopce můžete 
objevit zaniklé štoly po těžbě pokrývačských břidlic. 

 

Město Odry Vám může nabídnout řadu zajímavých míst 
k prohlídce nebo návštěvě: Městskou památkovou zónu v 
centru města s památkově chráněnými měšťanskými domy, 
baštu středověkého městského opevnění na Pásové ulici, 
kostel sv. Bartoloměje s jedním z nejstarších zvonů na Mo-
ravě a s nově rekonstruovanými varhanami (jsou zde pořá-
dány pravidelné varhanní koncerty), sochu Nejsvětější Tro-
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jice u kostela, římskokatolickou faru se sochou sv. Floriá-
na, Mariánský sloup a kruhovou kašnu s bronzovým souso-
ším na náměstí, pískovcové sochy sv. J. Nepomuckého a sv. 
Františka z Assisi pod církevní školou, hřbitovní kapli sv. 
Rodiny a pískovcovou hrobku rodiny Bernheierovy na hřbi-
tově, pískovcový kříž na ul. Křížové, hodnotný bývalý zá-
mecký park, soukromé muzeum mlýnských kamenů u pana 
Jiříhi Krále na Nadační ul., možnost koupání v řece Odře, 
na koupališti s tobogánem v Odrách, možnost rybolovu v 
řece Odře a na Oderských rybnících. Z žel. nádraží v Od-
rách se můžete vydat po zelené tur. značce k areálu pro po-
řádání letních zábav „U skalních sklepů“ - pod tímto areá-
lem se nachází býv. Jubilejní park císaře Ferdinanda I., vy-
hlídka na Odry ze zaniklého malého lomu nad vodojemem, 
kamenný vodojem z r. 1895 s pamětní deskou uvnitř a kaple 
sv. Panny Marie. V areálu „U skalních sklepů“ je v přírod-
ní skalce vytesán předválečný znak německého spolku přá-
tel přírody. Červená turistická značka Vás zavede k přírod-
ní památce "Stříbrné jezírko" u Jestřábí a modrá tur. zmač-
ka Vás dovede k areálu pro pořádání letních zábav „U 
Spurného“, kde je první zastavení naučné stezky „Stříbrný 
chodník“. Odrami prochází od Starého Jičína dále údolím 
řeky Odry na Vítkov a Krnov  regionální cyklotrasa "Oder-
sko". 

 

Zastávka Mankovice na přelomu 19. stol a 20. stol. 
(Rollederova kronika) 

Oderské nádraží se nachází na 10. km a bylo postaveno 
již v roce 1890, skladiště pak v r. 1920 a v r. 1925 byla při-
stavěna dnes již neexistující nádražní restaurace. Žel. pře-
jezdy na Tř. Osvobození a ul. Vítovské chránily v minulosti 
závory. Rozšířením nejstaršího gumárenského podniku v 
ČR - Optimitu, došlo ke zrušení části ul. Vítovské, jednoho 
žel. přejezdu i závor. Za oderským nádražím z tratě vlevo 
odbočuje rozsáhlá tovární vlečka a. s. Optimit - Semperflex. 

K Odrám se váže narození význačné osoby, mající vztah 
k železnici. 3. února 1836 se zde narodil ing. Eduard Ger-
lich, technik a stavitel horských železničních tratí. Po studi-
ích a působení na vídeňské technice postavil většinu ra-
kouských vysokohorských drah. Od r. 1875 pracoval ve 
službách Švýcarska, které mu svěřilo projekt stavby železni-
ce na sv. Gotthardu. Postavil ji v letech 1875 - 82, přitom 
vybudoval 57 tunelů, z nichž nejdelší byl svatogotthardský, 
15 km dlouhý. V roce 1882 byl jmenován profesorem poly-
techniky v Curychu, kde přednášel až do roku 1903 a kde 
žil do své smrti. 

Trať z Oder vede uprostřed polí ke Kolonce (Nové Vsi). 
Ještě před Kolonkou Vsí se Vám po pravé straně v dálce 

objeví vesnice Vítovka, kde je koupaliště a víceúčelová ma-
lá vodní nádrž. Po levé straně můžete za hlavní silnicí sle-
dovat roztroušenou zástavbu Louček, která sleduje tok řeky 

Odry. V Loučkách můžete obdivovat ocelový obloukový 
most z údolí Moravice, zaplaveného Kružberskou přehra-
dou, kapli Panny Marie Růžencové, památkově chráněný 
areál vodního mlýna a hodnotný pískovcový kříž. V Louč-
kách byl při povodních v r. 1997 stržen most a lávka. Nová 
lávka nese název „Náchodská“ díky finančnímu daru města 
Náchoda. 

Při průjezdu přes žel. přejezd u Kolonky si po pravé 
straně všimněte mohutného dubu letního u cesty, který je 
dalším památným stromem na Odersku. 

Za Kolonkou se žel. trať vine těsně pod úbočím kopce 
Hirniku. V jeho zalesněném svahu můžete objevit skalní vý-
chozy s vytesanými německými nápisy. Před Jakubčovicemi 
n. O. po pravé straně minete v lese ukrytou mysliveckou 
střelnici a za ní chatovou osadu Loučky. Poté trať vede nad 
levým opevněným břehem řeky Odry a za ní je vidět domy 
Sídliště v Jakubčovicích n. O. 

V Jakubčovicích n. O. můžete obdivovat dřevěnou zvo-
ničku ze 17. stol. s pamětní tabulkou na návsi, pískovcový 
kříž před statkem v reálu kamenolomu, památné stromy - 
"Pavlíkovu lípu a dub". Ulice Sportovní Vás zavede kolem 
fotbalového stadionu, bývalého mlýnského náhonu s výsky-
tem mihulí potočních a velevrubů tupých a bývalé věznice k 
přírodní rezervaci "Suchá Dora" - jedná se o květnatou bu-
činu typickou pro původní lesní porosty Nízkého Jeseníku. 
Žlutá tur. značka Vás dovede přes Jakubčovice n. O. údolím 
Dobešovského potoka, kde jsou nejbohatší vstavačové louky 
na Odersku, k Dobešovu. 

Před železniční zastávkou Jakubčovice n. O. je do tratě 
zprava zaústěna vlečka jakubčovického kamenolomu, který 
patří objemem těžby k největším v ČR. 

Těžba kulmských drob na úbočích kopce Chrastavce 
(531 m n.m.) začala v Jakubčovicích zásluhou Emila Telt-
schika v r. 1875 v kamenolomu označovaném jako provoz č. 
I, který byl situován blíže k Odrám. Výstavbou žel. tratě se 
zařízení na zpracování kamene přesunulo nad železniční 
zastávku. Původně se vagóny nakládaly kamenem přímo na 
trati, v r. 1911 se začala stavět vlastní vlečka, nová třídírna 
a svahový zásobník, který se dochoval v pravém svahu za 
žel. zastávkou. Nynější vlečka s garáží pro posunovací lo-
komotivy spolu s novou třídírnou, drtiči a kalovým hospo-
dářstvím byly vybudovány v letech 1973 - 74.  

Podle oderského kronikáře prof. A. Rolledera musel být 
za žel. zastávkou v Jakubčovicích odstřelen kus mohutné 
skály a v délce 300 m přeloženo koryto řeky Odry, aby byl 
získán potřebný prostor pro železniční trať. 

V místě, kde se před žel. přejezdem silnice z Jakubčovic 
do Heřmánek přimyká spolu s Odrou k žel. trati, stávalo 
ještě v osmdesátých letech zařízení druhého kamenolomu, 
který vznikl jako samostatný, po znárodnění se však stal 
součástí tzv. „Teltschikova" kamenolomu jako provoz č. II. 
I tento kamenolom měl svou vlečkovou kolej, kde se do její-
ho snesení posunovaly vagóny el. navijákem. Mezi světový-
mi válkami vedla k této vlečce nákladní lanová dráha při-
vážející kamení z dnes již zaniklého kamenolomu zvaného 
"Skalka" (nad Jakubčovicemi ve svahu pod přírodní rezer-
vacví "Suchá Dora"). Provoz lanovky však byl drahý a tak 
záhy došlo k jejímu zrušení a byla prodána na Zaskarpat-
skou Rus. Za zmínku rovněž stojí využívání válečných zajat-
ců při pracech v kamenolomu. Francouzští a později britští 
váleční zajatci byli ubytováni v dnes již zbouraných bará-
cích po pravé straně nad tratí mezi oběma výše zmíněnými 
kamenolomy. Po válce byli pro práci v kamenolomu využí-
váni němečtí zajatci. V letech 1951 - 53 byla za Odrou po-
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stavena nová věznice již pro naše vězně. Její budova nyní 
chátrá a můžete ji vidět z vlaku po levé straně před žel. pře-
jezdem za jezem a budovou vodárny.  

Za Jakubčovicemi n. O. trať ostře zatáčí doprava a jde 
souběžně s řekou Odrou. Před Heřmánkami, kde přechází 
železnici polní cesta nechráněným přejezdem, roste za ře-
kou Odrou u brodu památný strom - dub letní. 

V Heřmánkách je na trati zřízena vlečka pro nakládku 
dřeva dřevoskladu a. s. Vítkovské lesy. Za jeho areálem 
můžete spatřit dva opuštěné kamenolomy založené Ing. 
Hanelem. 

Heřmánky patří k nejmenším samostatným obcím. Na 
začátku Heřmánek stojí dřevěný sloup s hnízdní podložkou 
pro čápy bílé a pod ním u silnice vyvěrá pramen pitné s 
pamětní tabulí - "Jubileum Quelle". Kaple na hřbitově je 
zasvěcen Neposkvrněnému Početí Panny Marie. U restau-
race „Na rozcestí“ roste v zahradě bývalého fojtství pa-
mátný strom – „Tomčíkův tis". 

Mezi Heřmánkami a Klokočůvkem stojí žel. zastávka 
Heřmánky postavená spolu s dalšími kolejemi pro křižování 
vlaků až v r. 1936. 

Původní dřevěná čekárna stála u horního konce Heř-
mánek a sloužila i obyvatelům blízké moravské obce Spálo-
va. Ti k ní chodívali údolím zv. "Vlkovo" a přes řeku Odru 
po dřevěné lávce. Zajímavostí na této původní čekárně byl 
jediný český nápis: „Tato síň se doporučuje obecenstvu k 
ochraně" na celé žel.trati, poněvadž procházela územím s 
německy mluvícím obyvatelstvem. Po vybudování nynější 
zastávky obyvatelé Spálova začali využívat jako přístupo-
vou cestu údolí potoka Bralného s novým dřevěným mos-
tem, který r. 1969 strhla řeka Odra a který již nebyl odno-
ven. 

Naproti nádraží, po levé straně tratě, vystupuje z lesního 
svahu skalnatý ostroh tvořený břidlicemi – „Švédská skála". 
Zde se podle pověsti ukrývali obyvatelé Spálova před voj-
sky za válek proti Švédům a archeologické nálezy zde do-
kládají existenci hradiště. Lesy ČR s. p., polesí Vítkov, zří-
dily v r. 2000 na "Švédské skále" dřevěný altánek, ze které-
ho se můžete pokochat nádherným vyhlídem do údolí říčky 
Čermné a do údolí řeky Odry na žel. zastávku, Heřmánky a 
jakubčovický kamenolom. 

Žel. zastávka Heřmánky je východiskem zelené turistic-
ké značky, která Vás zavede buď do Kamenky nebo do údolí 
řeky Odry, Něčínského potok nebo Budišovky. Za Kloko-
čůvkem si můžete prohlédnout přírodní památku „Vrásový 
soubor u Klokočůvku" a navštívit poutní místo - Pannu Ma-
rii ve Skále, kde je oltářík ve skalním výklenku s pramenem 
výborné vody. Kolem poutního místa je chatová osada a 
letní dětské tábory - stálé např. Spálovský mlýn nebo stano-
vé v údolí řeky Odry a Něčínského potoka. V těchto údolích 
můžete obdivovat zajímavé skalní útvary - skalnaté nárazo-
vé břehy řeky Odry, „Peklo“ (dóm po těžbě břidloce), „Čí-
žavice“ (= Orlík s výhledem na Spálovský mlýn), „Často-
chovské kamenné moře“ na Něčíně. 

Po zelené turistické značce se dostanete i do Klokočův-
ku (1 km), kde si můžete prohlédnout kapli sv. Antonína 
Paduánského se skupinou památných lip a s pomníčkem 
padlých z 1. světové války. 

Za železniční zastávkou Heřmánky se rozloučíme s údo-
lím řeky Odry a zamíříme do údolí říčky Čermné k Vítko-
vu. Na počátku údolí mineme po pravé straně samotu - 
Červenkovský mlýn. Na téže straně před žel. zastávkou 
Klokočov můžete zahlédnout terénní značení přírodní pa-
mátky "Na Čermence", která je významnou ornitologickou 

lokalitou. 
Žel. zastávka Klokočov je nyní využívána především 

houbaři a turisty. V době svého vzniku však sloužila hlavně 
obyvatelům obcí Klokočova a Kamenky, které leží na proti-
lehlých kopcích 2 km odsud. Budova žel. zastávky Klokočov 
byla donedávna trvale obydlena. Nyní je terénní základnou 
ochránců přírody z Oder. Památkou na parní provoz na té-
to trati je dochovaný vodní jeřáb s vodojemem a studnou po 
pravé straně trati. Vodní jeřáb s vodojemem byl ochránci 
přírody z Oder v roce 2000 uveden do provozuschopného 
stavu a je využíván k doplňování vody do parních lokomotiv 
při pravidelných jízdách „Country expresů“. 

Vesnice Klokočov (4km) je zajímavá opuštěnými štolami 
po těžbě břidlice, farním kostelem sv. Ondřeje a chovem 
tažných koní plemena „Slezský Norik" ve Františkově Dvo-
ře. Přes Klokočov se dostatnete do Hadinky do údolí Budi-
šovky (8 km), kde je letní rekreační areál s koupalištěm a 
letní dětské tábory. 

V Kamence si můžete prohlédnout dva památné stromy - 
v polích javor klen a na okraji vesnice tis červený, filiální 
kostel Nejsvětější Trojice (pozdně gotický  kostel z konce 
18. stol.), památník osvobození mezi lipami a řadu kamen-
ných a dřevěných křížů, které byly nedávno obnoveny. 

Za zastávkou před žel. přejezdem trať ostře odbočuje 
doleva. Zde v okolních lesích můžete objevit pozůstatky po 
bojích na konci 2. světové války - zákopy a rezavé přilby. 
Rovněž zde můžete najít zajímavé skalky - výchozy hru-
bozrnných slepenců. Celé údolí říčky Čermné je hojně na-
vštěvováno houbaři a sběrači lesních plodů. 

Za žel. přejezdem silnice Odry - Vítkov se na pravé 
straně nachází ve smrkovém lese nedokončená překládací 
rampa, kde se mezi světovými válkami překládalo kamení a 
štěrk z polní úzkorozchodné drážky na vagóny normálního 
rozchodu. Kamení a štěrk se dovážel z dnes již zaniklého 
kamenolomu - tzv. "České skály", nacházejícího se v ohbí 
říčky Čermné, kde trať ostře odbočuje doprava. Před Vítko-
vem začíná žel. trať stoupat a nad bývalým "Lichtbläuo-
vým" mlýnem dosahuje největšího stoupání 28 promile. 

Blížící se bývalé okresní město Vítkov vám prozradí po 
pravé straně stavba čističky odpadních vod a domky podél 
Oderské ulice. Z vlaku můžete vidět nejzajímavější stavby 
Vítkova - dominantní novogotický farní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie a barokní kostel Nanebevzetí P. Marie z r. 
1625 na místním hřbitově, který je místem posledního od-
počinku studenta Jana Zajíce. Rozsáhlá budova před hřbi-
tovním kostelem je bývalý špitál. 

Ve Vítkově jsou další zajímavosti, které si můžete pro-
hlédnout nebo navštívit: se sochou významného švýcarské-
ho pedagoga J. H. Pestalozziho před ZŠ na ul. Opavské , 
památný strom - lípu, hodnotný lesopark, koupaliště a Zá-
topkův stadión (minigolf, kurty, hřiště) a vežejné tábořiště u 
Vítkovského Balatonu (2 km, víceúčelová vodní nádrž s 
možností rybolovu). 

V souvislosti s Vítkovem je třeba zmínit, že největší zá-
sluhy na vybudování žel. tratě ze Suchdolu do Budišova má 
patrně tehdejší starosta Vítkova Dr. Karl Zimmer. Rovněž 
umístění nádraží ve Vítkově se neobešlo bez sporu. I v tom-
to případě se Dr. Zimmerovi ve spojení s tehdejším okres-
ním hejtmanem - Johannem Liebischerem, podařilo prosa-
dit nynější polohu nádraží v samotném městě oproti navr-
hovanému umístění v tehdejší obci Horní Ves (nyní je sou-
částí Vítkova). 

Po druhé světové válce byl Vítkov přestupní stanicí pro 
odboráře, kteří se rekreovali v Janských Koupelích v údolí 
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řeky Moravice. V té době žel. stanice Vítkov nesla označení 
VÍTKOV - JANSKÉ KOUPELE. 

Od žel. stanice Vítkov Vás červená tur. značka zavede 
po tzv. „Staré kamenské cestě“ kolem lesního „Kamenské-
ho rašeliniště“ do Kamenky. Modrá tur. značka Vás zavede 
buď do údolí Moravice a dále přes Podhradí do Radkova a 
Štáblovic nebo do Klokočova a Klokočůvku. Údolím Mora-
vice prochází značená cyklotrasa (Kružberk - Hradec. n. 
Mor.). V Podhradí je autokemp, úpravna vody pro Ostrav-
ský oblastní vodovod a nad Podhradím můžete navštívit zří-
ceninu hradu Vikštejna (založen Vítkem z Kravař v 1. pol. 
13. stol.). V Moravici si můžete zarybařit. Z Vítkova je vy-
značeno značením KČT několik místních cyklistických 
okruhů 

V prostoru žel. stanice v místě stávající autobusové za-
stávky stávalo donedávna překladiště uhelných skladů. Ve 
směru na Budišov se z žel. tratě rozvětvují vlečkové koleje 
do skladů potravin, skladů ZNZ a stavebnin. Při výjezdu z 
Vítkova můžete za žel. přejezdem vidět dva rybníky "Pave-
láky" vybudované na horním toku říčky Čermné. 

Úsek žel. tratě mezi Vítkovem a Svatoňovicemi je v zi-
mě vystaven větrům, jenž při vysoké sněhové pokrývce 
způsobují časté závěje a problémy s udržováním provozu 
na trati. 

Žel. zastávka v Čermné ve Slezsku je spojena 
s překladištěm uhelných skladů a je východiskem pro výš-
lapy přes samotnou Čermnou do údolí řeky Budišovky a v 
opačném směru k Zálužné do údolí řeky Moravice. Ze za-
stávky v Čermné můžete vidět za zalesněným údolím poto-
ka Horníku nově vybudovanou skládku domovních odpadů 
u obce Nové Těchanovice. 

V Čermné ve Slezsku a jejím okolí si můžete prohléd-
nout farní kostel sv. Markéty se hřbitovem, před kostelem 
sochu sv. Jana Nepomuckého a kamenný kříž, v zalesněném 
údolí říčky Budišovky chatovou osadu „Čermenský mlýn" 
se zaniklými doly a odvaly po těžbě břidlic. 

 

Bývalá hospoda na oderském nádraží 

Těsně za žel. zastávkou po pravé straně se nachází malé 
jezírko v opuštěném lomu na břidlici. Za zastávkou Čermná 
ve Slezsku stoupá trať náhorní rovinou Vítkovské vrchovi-
ny až k zastávce Svatoňovice, kde trať dosahuje nejvyšší 
nadmořské výšky - 550 m n.m. 

Mezi Čermnou a Svatoňovicemi v místě, kde se trať 
přimyká k silnici, jehličnaté lesy po pravé straně ukrývají 
další přírodní zajímavost - přírodní památku "Černý důl" 
(zimoviště netopýrů v opuštěných štolách po těžbě pokrý-
vačských břidlic). Mimo tohoto chráněného dolu se v okol-
ních lesích nacházejí další jezírka v opuštěných lomech a 
odvaly břidlice. U Zálužné jsou zaniklé štoly a doly po těžbě 

břidlice. 
Žel. zastávka ve Svatoňovicích slouží ke křižování vla-

ků a v zimě je využívána běžkaři k výletu na běžbách údo-
lím Budišovky a Odry až do Heřmánek. 

Ve Svatoňovicích si můžete prohlédnout filiální kostel 
Nejsvětější Trojice se hřbitovem a kamennou hřbitovní zeď 
s empírovou brankou. Svatoňovice jsou východiskem turis-
tických značených tras - zelená vede do údolí Budišovky; 
červená (evropská dálková turistická cesta E3) Vás zavede 
buď do Budišova n. Bud. nebo ke Kružberské přehradě. 

Kružberská přehrada (3 km) je vodárenská nádrž na 
pitnou vodu na řece Moravici (se zákazem koupání a vstupu 
do I. pásma hygienické ochrany). Voda je vedena vodáren-
ským přivaděčem do úpravny vody v Podhradí a odtud je 
zásobován Ostravský oblastní vodovod. Pod hrází Kružber-
ské přehrady jsou cvičné horolezecké skály a rekreační ob-
last. Údolím Moravice do Janských Koupelí, Podhradí a do 
Hradce n. Moravicí vede červená tru. značka. 

Za žel. zastávkou byla po pravé straně zřízena vlečka 
původně určená pro překladiště umělých hnojiv. U vlečky 
stojí vodárenský hydroglobus. Od Svatoňovic žel. trať dosti 
prudce klesá po úbočí Holého vrchu (573 m n.m.) do údolí 
Budišovky, která je levostranným přítokem řeky Odry. 

V údolí Budišovky po levé straně žel. tratě prochází sil-
nice z Budišova do Starých Oldřůvek, které leží u hranice 
vojenského výcvikového prostoru Libavá a v jejichž okolí se 
nachází řada opuštěných důlních děl po těžbě pokrývač-
ských břidlic. Údolím Budišovky vede z Budišova modrá tu-
ristická trasa k doposud činné štole na břidlici, odkud po-
chází břidlicová krytina používaná při obnově významných 
stavebních památek m.j. i v Praze. Před Budišovem žel. trať 
překonává mělké údolí, kde po pravé straně stojí u silnice 
samota - bývalý zájezdní hostinec "Na Šlézu". U této samo-
ty pod silnicí stojí kamenný hranečník z doby, kdy tudy pro-
cházela zemská hranice mezi Moravou a Slezskem. 

Po levé straně žel. tratě se objeví první domy Budišova 
nad Budišovkou - restaurace "Modrá laguna" a za ní areál 
budišovského autokempu s malou vodní nádrží na Rychtář-
ském potoku. Říčku Budišovku a silnici do Starých Ol-
dřůvek žel. trať překonává žel. mostem, který je na této trati 
nejvyšší. 

Ve Starých Oldřůvkách (6 km od Budišova n. Bud.) je 
farní kostel Navštívení Panny Marie a v okolí řada opuště-
ných dolů a štol po těžbě břidlic i galenitu (např. důl „Vili-
bald“ v ohbí řeky Odry) - na území Vojenského újezdu Li-
bavá nejsou přístupné. 

Za žel. mostem se trať přimyká k zalesněnému svahu 
kopce, kde se v minulosti konaly tzv. "Letnice". Po pravé 
straně se vám otevře pohled na město Budišov n. Bud., kte-
ré je konečnou stanicí 39 km dlouhé žel. tratě ze Suchdolu. 

Budišovu n. Bud. vévodí monumentální dvouvěžový 
pozdně barokní farní kostel Nanebevzetí P. Marie z r. 1775 
s pozoruhodným vnitřním rokokovým vybavením. Dále stojí 
za zhlédnutí kamenný smírčí kříž z 16. stol., socha P. Marie, 
historická radnice, Městské muzeum břidlice s barokním 
kamenným mostem přes Budišovku a se sochou sv. 
J. Nepomuckého. Za Budišovem směrem na Guntramovice 
se nachází rekreační oblast "Zátiší" a v bývalém kameno-
lomu střelnice. 

Ještě před nádražím trať protíná silnici, vedoucí do ves-
nice Podlesí, dále k poutnímu kostelu ve Staré Vodě a do 
Města Libavé, které je centrem Vojenského újezdu (vojen-
ského výcvikového prostoru) Libavá. 

V zaniklé obci Stará Voda (8 km) armáda postupně 
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opravuje poutní kostel sv. Anny a sv. Jakuba Většího; u kos-
tela jsou patrné rozvaliny kláštera (piaristické koleje) a v 
údolí cca 500 m od kostela vyvěrá v rozvalinách kapličky 
sv. Anny vydatný pramen pitné vody – „Královská studán-
ka". I když se kostel, rozvaliny kláštera a „Královská stu-
dánka“ nacházejí na území Vojenského újezdu Libavá, jsou 
veřejnosti přístupné. 

Těsně před nádražím odbočuje z tratě napravo vlečka k 
lisovně plastických hmot Linaset (původně se jednalo o ta-
bačku), která je největším podnikem v Budišově. Ačkoliv 
by se mohlo zdát, že město leží v údolí, žel. stanice Budi-
šov má nadmořskou výšku 507 m n.m. V této konečné sta-
nici se parní lokomotivy vyzbrojovaly pro zpáteční cestu do 
Suchdolu. Byla zde výtopna a prohlídkový kanál, kde se zá-
roveň vysypával popelník. Točna zde nebyla a podle článku 
p. Ladislava Bartoně k 100. výročí provozu trati jezdily lo-
komotivy ze Suchdolu komínem dopředu a z Budišova ko-
mínem dozadu - pomocí výhybek se tudíž pouze přesunuly 
do čela vlaku. Podle vyjádření bývalého přednosty žst. Su-
chdol n. O. p. Macka se však lokomotivy po určité době 
otáčely na točně, aby se jejich kola vlivem četných ostrých 
oblouků na trati opotřebovávala rovnoměrně. 

Žel. stanicí Budišov n. Bud. prochází modře značená tu-
ristická stezka, vedoucí buď přes náměstí do údolí Budi-

šovky k Hadince a ke Klokočůvku nebo přes Podlesí a Čer-
venou horu (749 m n.m.) do Guntramovic. 
Červená hora je sopečným kopcem na vrcholu s hydro-

meteorologickou stanicí. Ve směru na Starou Libavou mů-
žete obdivovat památný strom - "Zlatou lípu", která je 
opředena pověstmi o generálu Laudonovi, dále opuštěný 
lom po těžbě sopečných tufů a čediče a v polích obnovený 
kříž s dlážděnou "Cestou přátelství". 

V Guntramovicích (5 km od Budišova n. Bud.) je víceú-
čelová vodní nádrž (možnost koupání a rybolovu), infor-
mační tabule k bitvě G. Laudona v r. 1758, kostel sv. Jana 
Většího a hřbitov s pamětní tabulí na tuto bitvu a památné 
stromy - lípa a dva duby letní. 

Budišovským náměstím prochází červená tur. značka 
(evropská dálková turistická cesta E3), která od Svatoňovic 
vede přes Budišov n. Bud. do Dvorců. Na této turistické tra-
se můžete navštívit zříceninu hradu Vildštejna (4 km) a 
skalku "Kazatelnu" v údolí říčky Lomnice - zde údajně ká-
zal J. A. Komenský při odchodu z Moravy. 

Doufáme, že vás náš popis zajímavostí podél žel. tratě 
Suchdol n.O. - Budišov n. Bud. zaujal a že vás naláká k 
projížďce vlakem nejen za prací a povinnostmi, ale i za za 
odpočinkem a poznáním. 

Ing. Petr Lelek 

 
Stanice Budišov n. B. kolem roku 1900 

ŽELEZ. PROVOZ NA MÍSTNÍ DRÁZE SUCHDOL - BUDIŠOV A S UCHDOL - FULNEK 
Severní dráha Ferdinandova v prodloužené koncesi 

měla za povinnost vystavět místní dráhy. Mezi nimi byly 
také dráhy Suchdol - Budišov a Suchdol - Fulnek, na kte-
rých zahájila provoz 15. října 1891. Lokomotivy, které 
dodala od začátku provozu spadaly všechny pod výtopny 
v Moravské Ostravě. V Suchdole n.O. však bylo posta-
veno depo a ve Fulneku a v Budišově jen malé výtopny. 
SDF ještě provozovala dopravu na dráze Studénka - Bí-
lovec od 1.10.1890. Lokomotivy byly úplně stejné a 
mohly se různě měnit podle hlavních oprav. 

Trať do Fulneku je jen mírně kopcovitá a dlouhá 

9,498 km. Zato druhá trať do Budišova nad Budišovkou je 
hodně kopcovitá. Porovnáme-li nadmořské výšky některých 
stanic, uděláme si obrá- zek, jaké to měly lokomotivy a strojní 
čety těžké na této dráze 38,831 km dlouhé. Suchdol = 280 m 
n.m., Svatoňovice = 550 m n.m., Budišov = 515 m n.m.. 

Rovněž byly snahy v roce 1895 o prodloužení dráhy přes 
Dvorce, Moravský Beroun do nádraží v Ondrášově. Tyto po-
kusy se opakovaly ještě v roce 1922 a v letech 1939 - 1945, 
ale pokaždé skončily v archívu. 

Lokomotivy z počátku provozu: 
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Jméno a číslo lok. u SDF u kkStB u ČSD Číslo v letech 1939-45: 
"Staatz" 930 197.10 310.109 u DRB 98.7716 
"Starnau" 931 197.11 310. prodána SZD 310.905 
"Stainabrunn" 932 197.12 310.110 
"Stetten" 933 197.13 310. prodána SZD 310.904 
"Stockstall" 934 197.14 310.111 u DRB 98.7717 
"Stopfenreith" 935 197.15 310.112 u DRB 98.7718 
"Strebetitz" 936 197.16 310.113 u DRB 98.7719 
"Stripfing" 937 197.17 310.114 
- 938 197.18 310.115 u DRB 98.7720 
- 939 197.19 310.116 

Po zestátnění SDF v roce 1906 mohly c.k. Státní 
dráhy (kkStB) dodat pro budišovskou a fulneckou drá-
hu další, ale výkonnější lokomotivy řady 178 (u ČSD 
422.0). 

Nelze přesně určit, které lokomotivy jezdily na 
zdejších drahách až do konce první světové války. Za 
doby první republiky se počet lokomotiv řady 422.0 
musel zvýšit, neboť část již starých lokomotiv řady 
310.1 byla prodána Slezským zemským drahám (SZD) 
a některé byly v polovině 30. let vyřazeny z provozu. 

 
Přesto zůstaly v provozu lokomotivy 310.109, 111, 

112, 113, 115. Další lokomotivy, ale řady 422.0 čísel 
038, 054, 055, 056, 074, 075, 079 a 095 jezdily na 
místních drahách okolo Suchdolu. Mezi zajímavé lo-
komotivy patřila 222.004, která jezdila na osobních 
vlacích do Fulneku. 

V období let 1939 - 1945 patřil Suchdol i celý kraj , 
kudy obě lokální dráhy procházejí, do území zvaného 
"Sudety". Lokomotivy byly přeznačené, česká čísla by-
la buď odstraněna nebo škrtnuta bílou barvou. 

Lokomotivy 310.1 dostaly řadu 98.77 DRB  422.0 
dostaly řadu 92.23 DRB 

Depo Suchdol připadlo pod ředitelství Oppeln DRB. 
V roce 1942 se v tomto depu objevily další lokomotivy 
92.2296 = 422.007, 92.2299 = 422.019, 92.2317 = 
422.080, 98.7721 = 310.120, DRB 91.1248, 1667, 
1809, DRB 54.112 

Po válce, tedy v roce 1946, byla zestátněna soukro-
má dráha do Nového Jičína. Její lokomotivy přešly do 
depa Suchdol a tím se dostaly na vlacích do Budišova a 
Fulneku. Motorový vůz M 120.4, který jezdil dříve na 
„Jičínce", tak nahradil parní lokomotivu na osobním 

vlaku. Přesto, že se v 50. letech objevila v Suchdole lo-
komotiva 422.070 a jezdila na osobních vlacích, nejez-
dila dlouho. V té době moderní motorové vozy M 131.1 
"Hurvínek" se stále častěji objevovaly na osobních vla-
cích, až tuto dopravu zcela převzaly. Občas bylo možno 
spatřit v Budišově i větší motorové vozy řady M 262.0. 

V únoru 1965 se zima dokonale přihlásila. Napadlo 
mnoho sněhu, že musel být použit sněhový pluh s lo-
komotivou 423.0 a také T 444.0. Pokud tyto lokomoti-
vy na množství sněhu a závěje nestačily, přijela na po-
moc z Ostravy lokomotiva 555.012, aby mohla být trať 
do Fulneku a Budišova sjízdná. 

Parní lokomotivy (včetně dalších, které přišly do 
Suchdolu) zůstávaly stále více na nákladní dopravě: 
320.0 = 007, 015, 020, 021, 032 a 331.009. Ve stanici 
se občas objevila 314.308 nebo 414.009 a jiné. Jako po-
slední lokomotivy v traťové službě se objevily lokomo-
tivy řady 423.0 čísel 025, 047, 051, 055, 056, 066, 069, 
089, 0218 a možná i další, jak se měnily při velkých 
opravách. Parní trakce zůstala až do koce 60. let, kdy 
páru vystřídaly lokotraktory řady T 444.0 a T 444.1. V 
roce 1971 se v Suchdole objevily rekonstruované M 
131.3001, 3002 (původní čísla M 131.169 a 1408). Vy-
baveny byly novou hydromechanickou převodovkou z 
ČKD a novým ležatým šestiválcovým vodou chlaze-
ným motorem LIAZ. Zkušenosti z provozu posloužily 
pro výrobu nových motorových vozů M 151.0001, 0002 
vyrobených ve Studénce. 

Oba motorové vozy byly nasazeny do depa Suchdol 
až do roku 1973, kdy byly přeznačeny na M 152.0001, 
0002. Nově vyráběné motorové vozy M 152.0, dodané 
pro ČSD v počtu 648 ks, se objevovaly všude. A tak 
starší vozy M 131.1 byly nahrazeny novými, které ma- 
jí dnešní označení 810. V nedávné době se prováděly 
zkušební jízdy dalších motorových vozů řady 842 právě 
na kopcovité trati do Budišova. V nákladní dopravě by-
ly postupně nahrazovány „Karkulky“ T 444 novými lo-
komotivami T 466.2, dnes řada 742. 

Při zvláštních jízdách a při oslavách 100 .výročí za-
hájení provozu na těchto místních tratích se zde objevi-
ly M 131.1549, 433.002, 423.041, jenž vždy přilákají 
velký počet lidí, kteří se přijdou svést nebo si zavzpo-
mínat, jaké to bylo, když se každý den vozili do škol 
nebo do zaměstání osobáčkem s parní mašinkou nebo 
na dřevěných lavicích motoráčku. 

Mojmír Leštinský 
 


