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      Posudek 

 

Jaroslav Lexa: Vývoj správy Československých státních drah v letech 1918-1938. Diplomová 

práce, strojopis. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, ústav českých dějin, Praha 

2012, 110 s. (106 s. textu, 4 s. příloh). 

 

 

Práce Jaroslava Lexy je příspěvkem k dějinám železnic v Československu v meziválečném 

období. Na rozdíl od jiných starších publikací věnujících se dějinám železnic (Štěpán, M.: 

Přehledné dějiny československých železnic, Praha, DN 1958, Hons, J.: Dejiny dopravy na 

území ČSSR, Bratislava, VTEL, 1975, Schreier, P.: Zrození železnic v Čechách, na Moravě a  

ve Slezsku. Praha, Baset 2004) se Lexa zaměřil na vývoj správy a organizace železnic. Práce 

podává systematický přehled jednotlivých oddělení ministerstva železnic a ředitelství státních 

drah, rozsah pravomocí i územní rozsah. Text je doplněn medailony jednotlivých ministrů 

železnic první republiky.   

I když se práce týká především meziválečného období, autor ve skutečnosti svůj záběr 

rozšířil. V první kapitole podal nejprve stručný vývoj správy železnic před rokem 1918. Tuto 

kapitolu rozdělil na dvě podkapitoly, přičemž první věnoval vývoji v Předlitavsku a druhou 

vývoji v Zalitavsku. Autor správně konstatuje, že i po postátnění většiny železnic v monarchii 

tvořily státní dráhy v obou částech monarchie dva zcela samostatné drážní podniky s odlišnou 

strukturou, odlišnou tarifní politikou a rovněž poněkud odlišným právním postavení. 

V Rakousku (Předlitavsku) vzniklo roku 1896 zvláštní ministerstvo železnic, jehož 

kompetence, především v oblasti správní,  byly dány taxativně, v ostatních záležitostech byly 

záležitosti železnic řešeny provozními ředitelstvími Císařsko-královských rakouských státních 

drah (k.k. ÖStB), kterým byly podřízeny výkonné služebny. Ředitelství byla na území 

českých zemí celkem čtyři: v Olomouci, Plzni a Praze a zvláštní ředitelství pro Českou 

severní dráhu (Bakov n. Jizerou – Rumburk s odbočkami).  V Zalitavsku byly státní dráhy 

samostatným obchodním podnikem zapsaném v obchodním rejstříku a podléhaly ředitelství 

Uherských královských státních drah (MÁV) v Budapešti. Rakouský (předlitavský) systém se 

stal základem organizace Československých státních drah (ČSD). V roce 1919 bylo po ročním 

přechodném období zřízeno ministerstvo železnic a ředitelství státních drah (ŘSD) 

s podřízenými výkonnými služebnami. Počet ŘSD byl stanoven na 7 (Praha, Plzeň, Hradec 

Králové, Brno, Olomouc, Bratislava a Košice), v letech 1923-1932 bylo ředitelství přechodně 

8 (Praha-sever a Praha-jih). Nejnižším článkem byly výkonné služebny ČSD.  

Autor se v textu věnoval i některým jiným otázkám dějin železnic, jako např. 

postátňování některých důležitých tratí, V závěru autor nastínil i vývoj správy železnic v době 
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nacistické okupace (Vznik Českomoravských drah – ČMD/BMB) a v období po druhé 

světové válce a to až do současnosti. 

Práce napsána přehledně, systematicky, se znalostí věci. Je opatřena vysvětlivkami 

odborných termínů, které mají laikovi neznalému železniční terminologie usnadnit 

porozumění textu.    K práci mám nicméně následující drobné připomínky:  

1) obecné: 

Seznam literatury a použitých pramenů (s. 102-106) neodpovídá příslušným požadavkům. 

Prameny je třeba citovat zvlášť a literaturu rovněž zvlášť. Protože netištěné prameny nejsou 

použity (byť by autor jistě našel mnoho zajímavého materiálu ve fondu Ministerstva železnic 

ČSR, který s nachází v Národním archívu ČR), měly být nejprve uvedeny příslušné Ročenky 

státních a soukromých drah jako prameny publikované a potom zvlášť literatura. Rovněž 

internetové odkazy měly být citovány odděleně. V seznamu použité knižní literatury (s. 104) 

postrádám některé důležité syntetické práce (minimálně už zmíněné práce Josefa Honse 

Dejiny dopravy na území ČSSR).      

Konkrétní  

2) s. 10 – postátnění Košicko-bohumínské dráhy (KBD), pozn. 2.  Údaj není přesný, protože 

k postátnění KBD došlo už v roce 1940 (s platností od roku 1941), nikoliv až po druhé 

světové válce. Jak autor správně uvádí, ČSD od roku 1921 převzaly provoz na KBD. KBD i 

nadále tvořila akciovou společnost, kde část akcií vlastnil československý stát. V důsledku 

polské anexe Těšínska  a záborem Košic po Vídeňské arbitráži nastala zcela neúnosná situace, 

protože trať se dostala na území tří států a jednotlivé úseky podléhaly po stránce provozu třem 

státním železničním správám (PKP, ČSD a MÁV, resp. po vzniku slovenského státu a 

připojení Těšínska k Německu  po německo-polské válce DRG, SŽ a MÁV).  Na německý 

nátlak proto byla 15. listopadu 1940 v Berlíně podepsána německo-slovensko-maďarská 

dohoda, podle které byla akciová společnost KBD likvidována a příslušné úseky tratí převzaly 

státní železniční podniky uvedených tří států.  

s. 11 – mezi uvedenými železničními novostavbami I. republiky chybí důležitá spojovací trať 

Zbehy-Zlaté Moravce (33 km), dokončená v roce 1938.  Trať byla klíčová pro spojení 

Bratislavy se Zvolenem a Banskou Bystricí. Význam tohoto spojení stoupl po vídeňské 

arbitráži, neboť v důsledku záboru Galanty, Šuran a Levic byla původní (i dnes používaná) 

trať přerušena novou státní hranicí. Pokud bychom chtěli být důslední, tak potom by nebylo 

možné opominout ani poměrně masivní výstavbu úzkorozchodných drah na Podkarpatské 

Rusi, především v údolí řeky Teresvy ve dvacátých letech, kde sloužily i osobní dopravě (viz 

např. Beneš, K.: Železnice na Podkarpatské Rusi. Praha, NADATUR 1995, s. 97).  
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 Uvedené připomínky nemají zásadní charakter a nesnižují celkovou kvalitu práce. 

Podle mého názoru práce plně splňuje nároky kladené na magisterskou diplomovou práci a 

proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji její hodnocení stupněm „výborně“. 

 

 

V Praze, 13. srpna 2012     prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 

   

   


