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120. let od zahájení provozu na železniční trati               
Suchdol n. O. - Budišov n. Bud. 

 

Lokomotiva 931 Starnau v Odrách okolo roku 1900 (archiv F. Macka) 

Dne 15. října 2011 uplyne 120 let od zahájení 
železničního provozu na naší vedlejší trati Such-
dol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou. 

Něco z historie a počátků výstavby této trati 
Rozvoj průmyslu, textilní a gumárenské výro-

by ve druhé polovině 19. století v Odrách vyvolal 
potřebu přepravy stále většího množství surovin 
pro výrobu i výrobků samých. Těmto požadav-
kům už nestačil koňský potah ve světě již vytla-
čovaný železniční přepravou. V té době již byla 
v provozu Ferdinandova Severní dráha spojující 
hlavní město Rakouska-Uherska Vídeň se sever-
ními částmi rakouského mocnářství. 

Vedení města Oder, ovládané místními podni-
kateli a povzbuzené blízkostí Severní dráhy ve-
doucí přes Německý Jeseník (dnes Jeseník nad 
Odrou) a nedaleký Suchdol nad Odrou, začalo se 
zabývat možným vybudováním železničního spo-

jení s nejbližším nádražím na Severní dráze - Su-
chdolem n. O. Úsilí se ještě zvýšilo, když v roce 
1872  ztroskotalo jednání zástupců Oder 
s říšským ministerstvem obchodu, pod které teh-
dy železnice patřily, o napojení města  na připra-
vovanou trať  vedoucí z Opavy přes Vlárský prů-
smyk a údolím řeky Váhu do Trenčína. 

Nová možnost se naskytla v roce 1880, kdy 
v Opavě vznikla další společnost pro výstavbu 
lokálních drah na Opavsku. Tato uvažovala i o 
stavbě lokálky Suchdol n. O. - Odry - Vítkov. Po 
Odrách však požadovala záruky na přepravu 
nejméně 10 tisíc metráků zboží. Město odkázalo 
společnost na podnikatele, kteří budou především 
železnici využívat, ale přislíbilo dát k dispozici 
pozemek o výměře 6 měřic pro stavbu nádraží. 
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Další naděje na stavbu železnice pro spojení se 
světem byla v roce 1883, kdy měla být prodlou-
žena licence společnosti provozující Severní 
dráhu. Zástupci měst Oder a Vítkova navštívili 
Vídeň a přednesli ministerstvu obchodu žádost, 
aby říšská rada při prodloužení licence stanovila 
společnosti podmínku vybudovat železnici Such-
dol n. O. - Odry - Vítkov. Žádosti bylo vyhověno 
v roce 1885, kdy byla licence prodloužena s tím, 
že společnost vybuduje lokální dráhy Opava - 
Dolní Benešov, Studénka - Bílovec a Suchdol n. 
O. - Odry – Vítkov. Výbor pro stavbu uvedených 
lokálek původně prosazoval vybudování úzkoko-
lejných tratí. Tento záměr však narazil na odpor 
měst, která měla být na železnici napojena, proto 
od něj bylo upuštěno. 

 
Stanice Vítkov při slavnostním zahájení provozu 

na trati dne 15.10.1891 (archiv F. Macka) 

Ke stanovení trasy dráhy dochází ve dnech 18. 
a 19. května 1887 komisí, jejíž členové byli hosty 
městské rady. K vlastním pracím došlo na jaře 
1890, kdy skupina tří inženýrů ubytovaných na 
náklad města Oder začala projednávat odkupy 
pozemků od jejich majitelů. Samo město odstou-
pilo dráze pozemek na postavení nádraží za 907 
zlatých 70 krejcarů a zavázalo se nést třetinu ná-
kladů na stavbu příjezdové cesty a postavit chod-
ník ve vlastní režii. Italské firmě E. Mattoni, která 
se na stavě trati podílela (dělníci byli převážně 
Italové s denním platem 1,20 až 3,- korun) povo-
lilo těžbu štěrku z koryta řeky Odry. Severní drá-
ze bylo ještě ponecháno pro stavbu skladiště a 
rozšíření kolejiště 200 čtverečních sáhů pozemku 
(cena za sáh - 1 zlatý). 

Ještě v průběhu roku 1890 se konaly v Odrách 
i Vítkově různé porady, které bránily postavení 
úzkorozchodné trati, kterou začal prosazovat teh-
dejší ministr obchodu markýz von Barguchen 
s tím, že za uspořené peníze se mohly postavit 

další „úzkokolejky“. Jistě „loboval“ za opavský 
výbor pro stavbu úzkokolejných tratí. 

Nejdříve byly stanoveny trasy na stavbu od-
bočných tratí ze Suchdolu n. O. do Fulneka a ze 
Suchdolu n. O. do Oder, každá v délce 10km. Te-
prve na opakované zásahy města Vítkova se zača-
lo jednat o prodloužení tratě z Oder do Vítkova, 
případně až do Budišova nad Budišovkou. 

Největší zásluhy na postavení železnice, jež by 
procházela Vítkovem, měl jeho starosta Dr. Karel 
Zimmer. Brzy po vydání rakouského zákona o 
lokálních drahách v roce 1880 se v Praze vytvoři-
la rakouská společnost lokálních drah, jež si dala 
za úkol spojit místními drahami jednotlivé stra-
nou ležící obce s nejbližšími stanicemi na hlav-
ních tratích. Ta získala povolení k provádění 
technických prací pro stavbu těchto vedlejších 
tratí, tedy i pro stavbu dráhy Suchdol n. O. - Odry 
- Vítkov. Pro zajištění plánu se usneslo vítkovské 
obecní zastupitelstvo dne 5.července 1882 na ná-
vrh starosty požádat ministerstvo obchodu o pod-
poru 300 tisíc zlatých. Žádost byla zamítnuta. 
Navzdory všem nesnázím trval Dr. Zimmer na 
svém plánu. Jeho přičiněním rozhodl obecní vý-
bor 4. července 1883 podat žádost ministerstvu 
obchodu, aby společnost Severní dráha byla za-
vázána v případě udělení nové koncese postavit 
z vlastních prostředků lokální dráhu o normálním 
rozchodu ze Suchdolu přes Odry do Vítkova. Dne 
21. března odjela deputace, jejímiž členy byl sta-
rosta Karel Zimmer a zástupci obce Josef Licht-
blau a Josef Kabelka do Vídně, aby získali pro tu-
to záležitost podporu ministerstva obchodu. De-
putace se vrátila s tím, že dostali ujištění, že se 
tak stane. 

 
Stanice Vítkov v poválečné době (archiv F. Macka) 

Dne 27. listopadu 1884 rozhodlo zastupitel-
stvo, že v případě uskutečnění stavby bezplatně 
odstoupí společnosti Severní dráha požadovanou 
pozemkovou plochu 541 čtverečních sáhů na 
území Vítkova. Dne 4. listopadu 1885 požádalo 
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ředitelství Severní dráhy, aby stavba byla urych-
leně zahájena. Stejnou žádost zaslalo dne 1. října 
1886 na ministerstvo obchodu. 

Vláda oceňovala snahu obcí, jichž se stavba 
trati týkala, a již v první dohodě, kterou uzavřela 
se Severní dráhou, ale kterou neschválila říšská 
rada, byla stavba trati Suchdol n. O. - Vítkov při-
jata mezi podmínkami pro udělení koncese. Když 
konečně říšská rada schválila prodloužení konce-
se, mohlo se na podzim roku 1890 započít 
s přípravnými pracemi. Další boj však proběhl o 
umístění nádraží. Obec Horní ves chtěla mít sta-
nici na svém území. Tomu se však bránil Vítkov. 
Starostovi  Dr. Zimmerovi se podařilo za pomoci 
tehdejšího okresního hejtmana v Opavě Jana 
Liebschera prosadit, že nádraží bude postaveno 
ve Vítkově. A také se podařilo prosadit požada-
vek Budišova n. Bud. a jeho okolních obcí na 
prodloužení trati až do Budišova, což bylo zakot-
veno v druhé dohodě mezi vládou a společností 
Severní dráha. Budišov pro stavbu dráhy odpro-
dal Severní dráze parcely luk za 1573 zlatých 39 
a půl krejcaru. 1 čtvereční sáh stál 38 krejcarů. 

 
Stanice Vítkov za parního provozu (archiv F. Macka) 

Obce, které spádově příslušely do stanice Vít-
kov: Čermná vzdálená 3,8km, Barnov 9,5 km, 
Březová 7,5 km, Hartmartice 9,5 km, Janské láz-
ně 9 km, Jelenice 9,9 km, Kamenka 3,5 km, Kro-
čí 7 km, Lhotka 4,7 km, Malý Klokočov 4,5 km, 
Lesní Albrechtice 9 km, Nová Ves 5,8 km, Nové 
Vrbno 5,5 km, Radkov 6,5 km, Šaibov 4 km, 
Střední Dvůr 3,5 km, Těchanovice Nové 4,8 km, 
Těchanovice Staré 8 km, Velký Klokočov 5,8 km, 
Véska 8 km, Větřkovice 5,8 km, Vikštejn Dolní 
3,2 km, Vikštejn Horní 5 km a Zálužná 7 km. 

Celá trať byla postavena roku 1891 firmou von 
Neberle a financována Severní dráhou Ferdinan-
dovou nákladem asi 37.000.000,- korun. 

Zahájení provozu na trati Suchdol n. O. - 
Odry - Budišov nad Budišovkou 

V září roku 1891 byly stavební práce na trati 
před dokončením. Městský výbor v Budišově ur-
čil den k zahájení provozu 10. října 1891 a sesta-

vil také pořad ke slavnostnímu uvítání prvního 
vlaku a povolil výlohy s tím spojené ve výši 250 
zlatých. Slavnostní zahájení se však konalo až 
dne 15. října 1891 shodně se zahájením provozu 
na trati Suchdol n. O. - Fulnek. 

Výchozí stanicí k zahájení provozu na obou 
tratích byl Suchdol nad Odrou. Prostory stanice 
byly bohatě vyzdobeny zeleným chvojím, věnci, 
květinami, prapory a vlajkami na stožárech. Zde 
byl zahajovací ceremoniál s uvítáním hostů, zá-
stupců Severní dráhy, c. k. okresních úřadů a ji-
ných. V nádražní restauraci po přípitku byla po-
dávána snídaně. Po ní nastoupili do připraveného 
a rovněž slavnostně vyzdobeného vlaku, za vy-
hrávání městské kapely a vlak odjel do Oder, 
Vítkova a Budišova. 

V Odrách byl vlak očekáván mimo velkého 
množství občanů města a okolních obcí měst-
ským výborem, majiteli továren, mnoha spolky, 
řemeslníky, obchodníky a kapelou. Když se okolo 
10. hodiny přiblížil vlak tažený ozdobenou loko-
motivou k nádraží, byl uvítán hudbou, střelbou 
z moždířů a opakovaným provoláváním slávy. 

Rovněž ve Vítkově byl vlak očekáván obec-
ním zastupitelstvem, c. k. úřady, spolky a obyva-
telstvem města i okolních obcí. Když vlak zasta-
vil, kapela veteránů zahrála pochod a starosta 
města Dr. Zimmer pronesl krátký projev. Jako 
pozdrav města předal věnec s nápisem „školy a 
železnice jsou lokomotivami našeho pokroku“. 
Ředitel stavby Ost jako zástupce Severní dráhy 
srdečnými slovy za pozdrav poděkoval. Po něm 
zazpíval pěvecký spolek Beethovenovu slavnost-
ní  píseň „pocta bohu“. Ve 14.00 hodin se konala 
v hostinci „U růže“ slavnostní hostina o 60 příbo-
rech. První přípitek jeho veličenstvu císaři Fran-
tišku Josefu I. pronesl starosta Dr. Zimmer a dru-
hý byl věnován Severní dráze císaře Ferdinanda a 
jejímu přítomnému zástupci vládnímu radovi 
Ostovi. Tento odpověděl zvoláním slávy staros-
tovi města Vítkova a městskému zastupitelstvu. 
Poté následovala dlouhá řada dalších projevů. Po-
slední z nich vyjádřil nejvyššímu představiteli 
města poděkování a uznání za dlouholetou snahu 
a maximální úsilí pro zajištění stavby lokální 
dráhy Suchdol n. O. - Budišov n. Bud. 

Dne 15. 10. 1891 byly zároveň v železničních 
budovách v Odrách, Vítkově a Budišově otevřeny 
telegrafní stanice s denní službou. Všechna tři 
města tak získala spojení s celým světem nejen 
železničními kolejemi, ale i prostřednictvím tele-
grafu, což bylo pro další  rozvoj obcí, obchodu i 
průmyslu nadmíru významné. 
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Lokomotiva 937 v Budišově nad Budišovkou okolo roku 1900 (archiv F. Macka) 

Na oslavu zahájení provozu železnice na trati 
Suchdol n. O. - Budišov n. Bud., a znovuzahájení 
těžby olova a stříbra v dolech u Starých Oldřůvek 
a u Barnova, které byly v provozu již v roce 
1681, dal vedoucí tohoto podniku Dr. Kupidlo c. 
k. notář v městě Libavá razit pamětní mince (jistě 
se jednalo o medaile), pro které bylo použito stří-
bro z prvního vagonu vytěžené rudy. Jedna 
z těchto medailí byla věnována archívu města 
Budišova n. Bud. (Pozn. autora: Medaile se 
v Budišově nenachází a ani pátráním v některých 
muzeích a numismatických společnostech není o 
medaili nic známo. Za příp.informace děkují čle-
nové HVS Odry). 

Naše železniční trať po druhé světové válce 
Město Odry bylo osvobozeno Rudou armádou 

dne 7. května 1945. Po pět hodin bylo ostřelová-
no tanky a lehkými polními děly z tošovického a 
pohořského kopce. Střelami byla zasažena i ná-
dražní budova, skladiště zboží a služební byt, ve 
kterém zel po zásahu otvor větší jak 1,5 m. Ně-
mečtí vojáci bránili Odry vytrvale, stejně jako 
okolí tratě. Při osvobození padlo 11 rudoarmějců, 
kteří byli později pochováni v parku. Čeští a slo-
venští osídlenci, kteří přišli po osvobození do 
Oder, postavili v říjnu 1945 v parku u mostu přes 
řeku Odru pomník Padlým rudoarmějcům, kde 
byly pochovány ostatky 11 rudoarmějců padlých 
při osvobození Oder, dále 6 sovětských zajatců, 
kteří zahynuli na pochodu smrti v zimních měsí-
cích počátkem roku 1945, dále další sovětský za-
jatec, který byl zastřelen na útěku z pracovního 

nasazení v kamenolomu Jakubčovice německou 
stráží a dne 5. 5. 2002 ostatky dalšího rudoarměj-
ce náhodně nalezené poblíž lesa u kafilerie 
v témže roce. Památník je na stejném místě, ale 
již není věnován jen rudoarmějcům, i když pod 
ním odpočívají v počtu 19. Opravdu velký dík za 
jejich smrt pro naši svobodu. 

Město Vítkov bylo osvobozeno 4. 5. 1945 a 
bylo válkou velmi poškozeno. Domy na náměstí 
byly ze dvou stran úplně vypáleny a zničeny, ná-
dražní budova poškozena nebyla, ale nikdo v ní 
neudržoval pořádek po několik měsíců a smetí po 
válce bylo odváženo koňským povozem. Obnova 
města začala brzy po osvobození a v polovině 50. 
let byla vybudována i nová budova tehdy Okres-
ního národního výboru Vítkov. 

 
Odjezd oderských antifašistů z Oder po 2. světové 

válce (archiv K. Wiltsch) 

Město Budišov n. Bud. bylo osvobozeno dne 
4. 5. 1945 v 15.00 hod., kdy Rudá armáda (oddíly  
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Oslava 100. výročí 29.9.1991 - zvláštní vlak v Odrách (archiv F. Macka) 

maršála Timošenka) přišla do města od Svatoňo-
vic. Po prolomení fronty u Opavy bylo město 
svědkem neorganizovaného úprku bezhlavé kdysi 
tak zpupné německé armády. Nádraží poškozeno 
nebylo. 

Rovněž na celé lokální trati nebyly způsobeny 
téměř žádné škody, mosty a propustky byly 
v pořádku, jen před stanicí Odry stála poškozená 
parní lokomotiva. Proto již 22. května 1945 moh-
la být provedena zkušební jízda a dne 1. června 
1945 byla vlakem bez čísla zahájena osobní pře-
prava také díky tomu, že mezi prvními osídlenci 
přišlo do „pohraničí“ mnoho železničářů, kteří 
mohli velmi rychle nastoupit k výkonu služby a 
zajistit provoz železnice. 

Zajímavosti a postřehy z naší trati 
Při stavbě trati u zastávky Mankovice v km 4,7 

byly nalezeny v hloubce asi 70 cm předměty 
bronzové kultury. Celkem bylo nalezeno 88 kusů 
různých bronzových předmětů pocházejících z 5. 
století před naším letopočtem. Podle archeologů 
nalezené ozdoby patřily pohřbené významné ženě 
z té doby. Předměty jsou uloženy v muzejních 
sbírkách v Olomouci a Brně. 

Stanice Odry leží uprostřed údolí ohraničené-
ho lesnatými svahy Nízkého Jeseníku 
v nadmořské výšce 265 m n. m. Samotné město 
s mohutným zámkem vzniklo na místě starobylé 
české osady, která ležela v počátku 13. století na 
levém břehu řeky Odry, při důležité obchodní 
cestě z Moravy do Slezska. V 15. století bylo 14 
let husitskou základnou a pevností. Po Bílé hoře 

bylo osídleno téměř jen německým obyvatel-
stvem. V okolí se dolovalo stříbro v kulmských 
břidlicových vrstvách. Oderský zámek vyhořel 
v roce 1964 a jeho ruiny byly odstřeleny v roce 
1966. Později byl na jeho místě postaven betono-
vý obchodní dům „Odra“. 

 
Historický skloník na trati pod Vítkovem 

okolo roku 1980 (foto P. Lelek) 

V Odrách se narodil dne 3.2.1839 ing. Eduard 
Gerlich, technik a stavitel horských železničních 
tratí. Po studiích na Vídeňské technice na ní pů-
sobil jako docent. Pak přešel do stavebního oddě-
lení ministerstva železnic a postavil většinu ra-
kouských vysokohorských tratí. V roce 1875 
vstoupil do služeb Švýcarska, kde mu byl svěřen 
projekt stavby železnice na Sv. Gotthard. Přitom 
vybudoval 57 tunelů. Nejdelší z nich je 15 km 
dlouhý. V roce 1882 byl jmenován profesorem po-
lytechniky v Curychu, kde přednášel až do svého 
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důchodu. Za své práce obdržel četná uznání a vy-
znamenání. V Curychu zemřel dne 14. 10. 1904. 

Stanice Vítkov - německý název Wigstadtl, 
úředním listem čís. 79 z roku 1919 změněno čes-
ky Vítkov - Johanissbrum, v roce 1920 na Vítkov 
- Jánské lázně a od 1. ledna 1925 úředním věstní-
kem čís. 57 z r. 1924 na Vítkov - Janské Koupele. 

Vzhledem k tomu, že tato trať v úseku mezi Vít-
kovem a Svatoňovicemi prochází po náhorní ploši-
ně Nízkého Jeseníku, je zejména v zimě vystavena 
těžkým klimatickým podmínkám. Tak například 
v zimě roku 1965 sněhový pluh tlačily z Vítkova do 
Budišova 4 dieselové lokomotivy. V roce 1970 při-
jel „poslední vlak“ tažený lokotraktorem do Budi-
šova dne 5. března ve večerních hodinách a pro 
jízdu zpět zjistil strojvedoucí s vlakvedoucím, že po 
sněhové vánici jsou zafoukané „tunely“ vyházené 
předešlé dny lidmi až do výše 3 m. Z telegrafních 
sloupů trčely jen dráty s izolátory. Pět dnů nejel na 
trati Vítkov – Budišov žádný vlak a tři dny byla 
v tomto úseku přerušena i silniční doprava. V roce 
1929 v únoru a březnu byla rovněž tato trať několi-
krát úplně zavátá sněhem a mrazy dosahovaly až - 
43 °C. Doprava byla zastavena dne 25. února na 24 
hodin a trvale od 28. února do 6. března. Na odha-

zování sněhu bylo zaměstnáno 300 dělníků. 
V tomto roce byla postavena ve Vítkově nová 

česká škola, nákladem 3.000.000,- Kč. Stavbou 
této školy a dětské ozdravovny v Klokočově byla 
navýšena vykládka vagonů se stavebním materiá-
lem ve Vítkově o 990 vagonů (oproti roku 1928, 
kdy bylo vyloženo 1942 vagonů). 

Rozdíl v obsazení stanic personálem 
Po vyhlášení samostatnosti Československa 28. 

října 1918 byly problémy s personálním obsazením 
stanic. Zaměstnanci byli téměř všichni německé ná-
rodnosti, vzniku samostatného Československa ne-
přáli a tak mnozí z nich odmítali prokázat svou loa-
jalitu složením přísahy věrnosti čs. státu. 

Příkladně Vítkov měl ještě v roce 1921 celkem 
4.748 obyvatel, z toho bylo 4.531 Němců, 98 Če-
chů a jiné národnosti jako židů apod. bylo 119. 
Většina železničních zaměstnanců ve Vítkově 
slib věrnosti složila dne 24. dubna 1919. Slib od-
mítli složit správce stanice a skladní dozorce a dá-
le dvě výpomocné síly, které t. č. již u dráhy ne-
sloužily. Hned dne 25. dubna 1919 byl správce sta-
nice vystřídán českým občanem - staničním mis-
trem Josefem Žižkou z Holešova. Skladní dozorce 
nakonec slib složil a byl přeložen do Holešova. 

Počet pracovníků ve Vítkově v roce 1921: 
1 podúředník (správce stanice) 
2 podúředníci (z těch 1 přidělen pro Vítkov a 1 střídač pro Vítkov J. K. a Budišov n. Bud.) 
4 staniční pomocníci (z toho 1 pro výkon skladištního zřízence) 
Počet pracovníků ve Vítkově: 

v roce 1955: v roce 1960: v roce 2011 
1 náčelník stanice 1 náčelník stanice 2 osobní pokladníci 1) 
2 výpravčí 2 osobní pokladníci 
2 výhybkáři 3 staniční dělníci 
1 osobní pokladník 1 skladník přepravy 
1 skladník přepravy 
Pozn.: 
1) Slouží jen v denních směnách, střídají se obden 
V Budišově byly počty pracovníků obdobné, nyní je stanice již několik let bez personálu a služeb ve-
řejnosti 

Počet pracovníků v Odrách: 
v roce 1955: v roce 1970: v roce 2011 
1 náčelník stanice 1 náčelník stanice 2 osobní pokladníci 7) 
2 výpravčí 5 výpravčích 3) 
2 výhybkáři 5 výhybkářů 4) 
1 nákladní pokladník 3 skladník přepravovaných vozových zásilek 5) 
2 skladníci vozových zásilek 1 hlavní pokladník 
2 osobní pokladníci 2) 2 pracovnice pro výdej jízdenek 6) 
1 skladník přepravy 2 osobní pokladníci 
1 skladištní dělník 1 uklízečka 

dále v Heřmánkách: 
2 výpravčí, 2 výhybkáři 
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Pozn.: 
2) V Jakubčovicích byla nesamostatná výdejna jízdenek s 1 pracovníkem 
3) Dirigující dispečeři, kteří řídili dopravu na celé trati, z toho 1 střídač pro jiné stanice 
4) Z toho 1 střídač pro vozovou službu 
5) Z toho 1 střídač pro osobní pokladnu 
6) Pro výdej jízdenek na zastávkách Jakučovice n. O. a Heřmánky 
7) V denních směnách slouží obden, v noci služby pro cestující veřejnost nejsou zajišťovány 

 
Oslava 100. výročí 29.9.1991 - po příjezdu zvláštního vlaku do Oder (archiv F. Macka) 

 
František Macek při výkonu dopravní služby výprav-
čího ve Vítkově v roce 1958 (archiv F. Macka) 

Skutečností zůstává, že lokální trať Suchdol n. 
O. – Budišov n. Bud. i při svém 120. jubileu zů-
stává v provozu bez ohledu na výrazný pokles 
přepravy cestujících, hlavně však nákladní pře-
pravy, i s minimálním počtem zaměstnanců slou-
žících veřejnosti. Dnes stačí při nočních směnách 
v Suchdole n. O. 1 dirigující dispečer, který řídí 

dopravu na 4 vedlejších tratích, ze Suchdolu n. O. 
do Budišova n. Bud., do Fulneka a do Nového Ji-
čína a rovněž ze Studénky do Bílovce. Kdysi byla 
potřeba 13 pracovníků mimo vlakových a stroj-
ních čet na každé noční směně. Provoz i bezpeč-
nost cestujících jsou zajištěny včetně určitého po-
hodlí. Služby cestující veřejnosti jsou však posky-
továny velmi omezeně a v noční době nebo v trvale 
uzavřených budovách a stanicích už vůbec ne. 

 
Autor článku František Macek při vypravování pověsti 

o prutníčcích při JCE 14.5.2005 (foto J. Kaspřík) 
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Parní lokomotiva ř. 423.041 při Jarním country expresu v Klokočově v roce 2003 (foto P.Lelek) 

Přeji všem železničářům, aby bezproblémově a 
bezchybně splnili požadavky a nároky cestujících 
s co největší snahou, aby cestující měli pochopení 
pro náročnou a odpovědnou práci železničních 
zaměstnanců a aby jim výkon služby zbytečně 
neztěžovali. Za to všem děkuji. 

František Macek,  
přednosta žst. Suchdol n. O. v. v. 

 
Oslava 100. výročí 29.9.1991 - zvláštní vlak tažený 

parní lokomotivou ř. 433.001 v Suchdole n. O. 
(archiv F. Macka) 

V článku použity údaje z Pamětní knihy sta-
ničního úřadu Vítkov a ze strojopisu Ladislava 
Bartoně „Kronika železničních tratí okresu Nový 
Jičín“ z r. 1995. 
 

 
Železniční zastávka Mankovice (foto P. Lelek) 


