
Kon�sp�ežka �eské Bud�jovice - Linec 
 
Autor: Ing Jír�, Ing Valenta 
7.3.2007 
 
Anotace: 
P�ed 175 léty byl zahájen provoz na první kon�sp�ežné železnici na kontinent� mezi �eskými 
Bud�jovicemi a Lincem.. 
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Od zahájení provozu na první kon�sp�ežné železni�ní dráze na evropském kontinentu uplyne 
letos 175 let. K projektu kon�sp�ežky se došlo oklikou, p�vodn� byl jako úkol zadán návrh 
pr�plavu spojujícího Vltavu s Dunajem, který m�l nahradit dopravu formanskými  vozy. 
Podobná sí� um�lých vodních cest v té dob� již  existovala v �ad� zemí.. V roce 1807  byla 
založena  Hydrotechnická spole�nost  a �editel pražské polytechniky F. J. Gerstner dostal za 
úkol posoudit možnost realizace této vodní stavby. Jeho záv�r byl ale negativní - pr�plav by 
musel mít 240 zdymadel a stavba by nebyla rentabilní. Doporu�il vybudovat podle anglických 
zkušeností  ve�ejnou kon�sp�ežní železni�ní dráhu.  
 
Než byla Gerstnerova myšlenka uskute�n�na, uplynulo �tvrt století. Realizace této stavby se 
ujal Gerstner�v syn František Antonín a stavbu po n�m dokon�il  Mathias Schöner .Stavba 
byla zahájena v �ervenci 1825  na trase �eské Bud�jovice – Kerschbaum (64 km) a do zá�í 
1828 byl tento úsek dán do provozu. Celá tra� až do Lince byla zprovozn�na 1.srpna 1832..   
P�i zkouškách se ukázalo, že k�� je na trati až t�icetinásobn� výkonn�jší než na silnici.  
Provozující spole�nost získala díky Gerstnerovu úsilí 1. ledna 1828 monopol nad obchodem 
se solí a kon�sp�ežka se tak stala komer�ní tratí ur�enou zejména pro p�eprava soli a jiného 
zboží.  



Celá tra� m��ila 128 km, bylo na ní 214  most�, p�ep�ahací stanice byly umíst�ny cca po 20 
km v  Holkov� , Bujanov�,  Kerschbaumu, Lestu a Oberndorfu..  Na trati jezdily nákladní 
vlaky nazývané „transporty“ a od r. 1836 i osobní vlaky nazývané „trainy“. Vlaky jezdily 
podle jízdního �ádu,  nákladní vlaky jezdily celoro�n� a osobní pouze od dubna do �íjna. Jízda 
osobních vlak� trvala asi 14 hodin,  cena jízdného byla 3 zl v 1. t�íd� a 2 zl ve druhé. 
Nákladní vlaky urazily vzdálenost mezi ob�ma cílovými m�sty za 3 dny . Za rok se p�epravilo 
až 50 000 t nákladu. Na trati jezdilo až 1100 nákladních vagón� r�zných typ� a  n�kolik 
desítek voz� osobních. Zachoval se pouze jediný, osobní v�z „Hanibal“, který je.  možno 
vid�t v expozici víde�ského muzea železnic 

Dodnes existuje n�kolik zemních, ale i  zd�ných objekt�, které byly postaveny pro 
kon�sp�ežnou dráhu. N�které stále slouží železnici. Ze staveb se dochoval stani�ní domek 
nádraží kon�sp�ežky v �eských Bud�jovicích v Mánesov� ulici.,  bývalý strážní domek u 
Kamenného Újezdu, zájezdní hostinec v Holkov�, bývalá stani�ní budova v Bujanov� (vedle 
dnešní stanice) a  zachovalé op�rné zdi vysokého d�ev�ného mostu nedaleko Dolního 
Dvo�išt�. Zachoval se také  5 m vysoký a 4 m široký kamenný obloukový železni�ní most u 
bývalé p�ep�ahací stanice v Holkov� mezi �eskými Bud�jovicemi a Velešínem . V délce 20 m 
tam byl obnoven i svršek trati v�etn� kolejí sestavených z plochých kolejnic upevn�ných na 
podélných d�ev�ných trámech. 

V roce 1868 byla zahájena p�estavba dráhy na lokomotivní provoz. Ten byl na celé trati  
otev�en v prosinci 1873.. Od roku 1971 je �eská �ást Kon�sp�ežné železnice �eské 
Bud�jovice – Linec prohlášena za národní kulturní památku.  
 

 
 

Železni�ní most u Holkova 
 
 
 


