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Místní dráhy ve Slezsku na přelomu 19. a 20. století

Konec 19. a počátek 20. století se nesl ve znamení zvýšené aktivity v oblasti výstavby tzv. 
železnic nižšího řádu. Ve většině případů se jednalo o tzv. svépomocné dráhy, tedy krátké 
lokální tratě, které vedly vesměs hospodářsky málo atraktivními oblastmi. Hlavními ini-
ciátory a investory výstavby těchto drah byli především místní zájemci – představitelé 
lokálních samospráv, místní obchodníci, živnostníci či průmyslníci z oblastí doposud že-
leznicí nepoznamenaných. Jedním z motivů těchto aktivit byla v tehdejší době rozšířená 
představa, že předpokladem hospodářského rozkvětu obcí je železnice a že její absencí 
jsou zájmy lokálního průmyslu a obchodu výrazně poškozeny. Realizací železničních tratí 
tak měla být tato nevýhoda smazána a požadavek na jejich zřízení býval často chápán jako 
spravedlivý nárok.1

Stavba místních drah však nebyla i přes značné úlevy technického či finančního charak-
teru levnou záležitostí. Vzhledem k malé hospodářské efektivitě, a tím také nízké rentabilitě 

* Tato studie byla zpracována v rámci řešení projektu GAČR 13-28086S s názvem Historický proces modernizace 
na příkladu Rakouského Slezska.

1 Obsáhle a zasvěceně popisuje motivy výstavby těchto lokálních tratí Petr Popelka. POPELKA, Petr: Zrod 
moderní dopravy : Modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském Slezsku do vypuknutí první světové války. 
Ostrava 2014, s. 182–220 (zde s. 186, 189, 207–208).
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byla řada lokálních tratí stranou zájmu velkých železničních společností. Zájemci z řad 
místních obyvatel tedy byli nuceni získávat finanční prostředky různými způsoby. Jedním 
z důležitých finančních zdrojů se od 90. let 19. století stala zemská podpora, upravená 
v řadě zemí habsburské monarchie zemskými zákony o výstavbě místních drah.2 V případě 
Slezska byla výstavba místních drah se zemskou podporou umožněna a upravena zem-
ským zákonem č. 45 ze dne 3. června 1895. Výstavba místních drah s podporou zemských 
orgánů však nevylučovala podporu ze strany státu. V tomto případě je ovšem třeba mít na 
paměti, že až zákon o drahách nižšího řádu č. 149 z 8. srpna 1910 obsahoval ustanovení 
o tom, jakým způsobem může stát výstavbu těchto drah podporovat.3 I nadále však bylo 
nezbytné státní podporu při výstavbě těchto drah poskytovat na základě samostatných 
zákonů, které obsahovaly seznam tratí, u nichž bylo o této podpoře rozhodnuto. Nebyla-li 
dráha do těchto zákonů pojata, nebylo možné ji spolufinancovat ze státních prostředků.4

V případě rakouského Slezska lze konstatovat, že výstavba lokálních drah se zemskou 
účastí se od 90. let 19. století soustředila především do tří oblastí: i nadále byla podporo-
vána výstavba drah na Jesenicku, ve výraznější míře na Opavsku a počátkem 20. století 
poté v těšínské části rakouského Slezska ve východní části ostravsko-karvinského revíru.5 
S přípravami projektů lokálních drah na Opavsku úzce souvisela i myšlenka železničního 
spojení Klimkovic s okolními obcemi.6

Výstavba této dráhy a aktivity s ní spojené doposud nebyly podrobněji zmapovány. 
Předkládaná studie se tak zaměří zejména na rozbor finančních mechanismů souvisejí-
cích se stavbou této železnice. Analyzuje postoje zapojených obecních samospráv, míru 
jejich angažovanosti při realizaci projektu i důvody prodeje Společnosti moravských míst-
ních drah. Pokusí se také zodpovědět otázku, zda byla realizace této dráhy ekonomicky 
efektivní, či nikoliv. 

Pokusy zřídit železniční spojení Klimkovic se Svinovem do roku 1900

Úvahy místních zájemců o zřízení lokální dráhy lze vyčíst z archivních pramenů datova-
ných k roku 1894. Na základě krátkých přípisů v protokolech obecního výboru můžeme 

2 Rozbor těchto zemských zákonů nabízí HODÁČ, František: Finanční účast království a zemí při zřizování 
vedlejších železnic předlitavských. Brno 1910, s. 77–84. Tato publikace však obsahuje pouze rozbor štýrského, 
českého, haličského a dolnorakouského zemského zákona, ostatní korunní země jsou zmíněny pouze okrajově. 
Moravským a slezským zemským železničním zákonem pro místní dráhy se zabývá podrobněji PAVLÍČEK, 
Stanislav: Naše lokálky : Místní dráhy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2002, s. 107–109; POPELKA, 
Petr: Podíl zemské samosprávy na budování lokální železniční sítě a zemská železniční akce v Rakouském 
Slezsku. Časopis Matice moravské 127, 2008, 1, s. 35–66; POPELKA, Petr: Zrod, s. 188–189.
3 Srovnej čl. XXII a XXIII viz 149. zákon o drahách nižšího řádu z 8. 8. 1910 v Zákonníku říšském pro království 
a země v říšské radě zastoupené. Vídeň 1910, s. 417–425, zde s. 422 a znění zákona o drahách nižšího řádu z 31. 
12. 1894 č. 2 ex 1895 říšského zákoníku. Viz Zákonník říšský pro království a země v říšské radě zastoupené. Vídeň 
1895, s. 7–13.
4 PAVLÍČEK, S.: Naše lokálky, s. 184.
5 K dějinám drah na Jesenicku a Opavsku nejnověji POPELKA, P.: Zrod, s. 190–215. K dějinám drah v této 
oblasti zůstává základní publikací i přes řadu novějších prací především GARBA, Karel: Úzkorozchodné dráhy 
na Ostravsku 1902–1973, I–II. Brno 1974.
6 Obdobnou aktivitu vyvíjenou představiteli místních samospráv lze nalézt třeba v případě Polské Ostravy 
a výstavby železničního spojení s Hrušovem, Michálkovicemi či Moravskou Ostravou. K této problematice 
podrobně GARBA, K.: Úzkorozchodné dráhy I, s. 3–102. Obdobně tomu bylo např. i v Přívoze a Petřkovicích. 
ZÁVODNÁ, Michaela: Blízko a přece daleko! : Dopravní spojení Ostravska s Hlučínskem v letech 1901–1938. 
Časopis Slezského zemského muzea, série B, 60, 2011, s. 255–274, zde s. 257–261.
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konstatovat, že zájem o realizaci železničního spojení Klimkovic se Svinovem, popř. Bí-
lovcem měla obec sama. Záležitost totiž byla delegována železničnímu komitétu, jehož 
členové byli zvoleni z členů obecního výboru.7 Původně se zřejmě zvažovalo přenechání 
výstavby a provozu této trati Severní dráze císaře Ferdinanda, neboť v pramenech je za-
mýšlená dráha označována jako tzv. Flügelbahn.8 K realizaci však přistoupeno nebylo, 
jedním z důvodů mohla být výše zmíněná neochota velkých železničních společností po-
dílet se na stavbě a provozu krátkých a nerentabilních drah.

O tom, že myšlenka železničního spojení nezapadla, však svědčí skutečnost, že o dva 
roky později se v obci rozvinula široká železniční iniciativa. Vedle osmičlenného želez-
ničního výboru, tvořeného členy obecní samosprávy, působilo v Klimkovicích ve stejné 
věci i sdružení soukromých osob v čele s Emilem Haukem.9 Projekt lokální dráhy byl však 
podporován i zdejším společenstvem obchodníků a klimkovickou obecní záložnou, které 
poskytly záměru finanční podporu v řádu několika set zlatých.10 Obdobně k projektu při-
stoupila i obec Polanka, jíž měla zamýšlená dráha procházet. Místní obecní samospráva 
vyjádřila ochotu investovat do projektu částku 5 000 zl.11

Případné realizaci trati nahrávala i skutečnost, že v platnosti již byl výše zmíněný slez-
ský zemský zákon o výstavbě místních drah č. 45. Zájemci o výstavbu lokální železnice 
tedy mohli zemským orgánům adresovat žádost o přiznání finanční podpory projektu. 
Klimkovice, resp. zájemci v čele s Emilem Haukem této možnosti využili a na slezský 
zemský sněm se obrátili s žádostí o finanční podporu pro přípravné technické práce za-
mýšlené místní dráhy. Součástí tohoto podání bylo také zdůvodnění subvence, které 
zcela pregnantně potvrzuje výše uvedenou tezi o pojetí lokálních drah jako akcelerátoru 
místního hospodářského rozkvětu. Emil Hauke jménem klimkovických obyvatel totiž po-
pisuje hospodářství obce v temných barvách: […] podmínky řemesla v obci jsou výrazně 
nepříznivé […] obuvnictví je na primitivní domácké úrovni bez strojů. Průmyslové podnikání 
neexistuje. Obyvatelstvo je chudé […], projekt dráhy je proto důležitý nejen pro město, ale 
i jeho okolí [protože] dojde k rozkvětu obce. Zemědělský charakter obce a její „zaostalost“ 
ve srovnání s ostatními bouřlivě se rozvíjejícími sídly ostravsko-karvinského revíru však 
Hauke částečně prezentuje také jako výhodu. V obci [kvůli tomu] panují nízké mzdy, to 
může být zajímavé pro podniky, které si zde zřídí své pobočky, v okolních obcích je dostatek 
dříví a stavebního kamene a lze tedy očekávat silnou přepravu osob a nákladů a tím také 
dostatečnou rentabilitu podniku.12 Na konci dokumentu je pak uveden důvod, proč byla 

7 Do komitétu byli zvoleni starosta Josef Bena, Ludvík Kunz, Vincenc Gerloch, Anton Dworzak, Eustach Gla-
bazna, Franz Kregez, Friedrich Fresl, Eduard Frömel, Emil Hauke, Franz Homola a Josef Lubojacky. SOkA Nový 
Jičín, fond Archiv města Klimkovice (dále AMK), Zápisy ze schůzí obecního výboru místní obce klimkovické 
(dále zápisy), inv. č. 1, zápis z 19. 4. 1894.
8 Tamtéž.
9 Svědčí o tom poznámka ze zápisu dne 18. 6. 1897, v němž se o Emilu Haukem hovoří jako o předsedovi 
zdejšího soukromého železničního komitétu. Zdá se také, že tento komitét sdružoval především osoby německy 
hovořící, zatímco v obecním výboru železničním převažovali Češi. O tom svědčí zmínka v zápisu z 24. 3. 1896. 
SOkA Nový Jičín, fond AMK, zápisy, inv. č. 1, zápis z 18. 6. 1897 a 24. 3. 1896.
10 V zápisu obecního výboru ze dne 10. 2. 1896 se totiž hovoří o společné schůzi vyslanců obecního i německého 
železničního výboru dne 3. 2. 1896. Bližší informace o německém železničním výboru však prozatím nebyly 
v příslušných archiváliích dohledány. SOkA Nový Jičín, fond AMK, zápisy, inv. č. 1, zápis z 10. 2. 1896.
11 Archiv města Ostravy (dále AMO), fond Archiv obce Polanka nad Odrou (dále AOP), Zápisy schůzí obecního 
výboru (dále zápisy), inv. č. 2, zápis z 29. 12. 1986.
12 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des schlesisches Landtages (dále Stenographische 
Berichte). Troppau 1896, s. 343–344 (11. Sitzung vom 25. 1. 1896).
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slezskému zemskému sněmu žádost adresována. Náklady na přípravné technické práce 
byly kalkulovány na 3 000 zl., což si ani místní zájemci, ani obec nemohli dovolit hradit 
z vlastních zdrojů.13 Zemská podpora sice přiznána byla, avšak pouze ve výši 700 zl.14 

Zdá se, že právě finanční aspekty celé akce byly důvodem, proč v dalších jednáních po-
stupovali představitelé obecního a soukromého železničního komitétu společně. Svědčí 
o tom projekt předložený ministerstvu železnic k posouzení. To výnosem ze 4. ledna 1896 
pověřilo slezskou zemskou vládu provedením traťové revize a výnosem z 27. února 1897 
umožnilo projednání detailního projektu. I navzdory předchozí neochotě měla být stav-
bou pověřena Severní dráha císaře Ferdinanda.15

Zájemci o výstavbu se pokusili v prvé řadě získat státní podporu. I přes osobní inter-
venci ve Vídni dne 17. listopadu 1897 však neuspěli. V roce 1896 byl totiž vydán říšský 
zákon, jímž stát podpořil výstavbu 21 místních drah,16 program státem subvencovaných 
drah na rok 1897 byl zpracován a také finanční podpora na další tři roky již byla předběžně 
přidělena jiným, z hlediska státu potřebnějším projektům. Rovněž jednání se Severní dra-
hou císaře Ferdinanda v otázce výstavby lokální dráhy nebyla úspěšná.17

Zbývala tedy možnost postavit dráhu buď jako ryze svépomocnou, nebo diverzifikovat 
finanční břímě mezi místní zájemce a zemské orgány. Zvolena byla druhá varianta a zá-
stupci klimkovické obce se dne 5. dubna 1899 obrátili na slezský zemský sněm s prosbou 
o subvenci ve výši 10 000 zl. na kilometr dráhy.18 Po příslušné rozpravě vyjádřili zemští 
poslanci ochotu podpořit dráhu subvencí à fonds perdu (tzn. nevratnou) ve výši 6 000 zl. 
na kilometr dráhy, splatnou ve třech ročních splátkách. Podmínkou však bylo, že zájemci 
splní podmínky § 2 slezského zemského zákona o výstavbě místních drah č. 45 z 3. června 
1895.19 Vedle uznání dráhy za zemi prospěšnou totiž musel zájemce o zemskou podporu 
prokázat, že disponuje finančními prostředky ve výši nejméně 25 % celkových nákladů 
na stavbu dráhy. Právě tento požadavek celou situaci zkomplikoval, neboť obec Klimko-
vice a další zájemce, obce Polanka, jíž měla zamýšlená dráha procházet, upsaly pouze 
28 060 zl., a zákonem stanovenou podmínku zemské podpory tak prozatím nenaplnily.20

Shrneme-li výsledky těchto jednání, lze konstatovat, že obce byly nuceny řádně zajis-
tit financování dráhy. Mohly si finanční prostředky obstarat např. půjčkami nebo nalézt 
další zájemce např. mezi místními obyvateli, kteří by byli ochotni na dráhu přispět, neboť 
nebylo možné obejít ustavení slezského zemského zákona č. 45. Současně, dle vyjádření 
zemských orgánů, nemohly očekávat subvenci najednou, ale měla jim být vyplacena v roč-
ních splátkách. Zřejmě právě na nedostatečném finančním zajištění projektu realizace 
dráhy ztroskotala. Z dostupných archivních pramenů je patrné také to, že mnohem aktiv-
něji si v celé záležitosti počínala klimkovická obecní samospráva. Polanečtí sice deklaro-
vali ochotu finančně se na projektu podílet, do jednání se zemskými či celostátními orgány 
však výrazněji nezasahovali.

13 Tamtéž, s. 344.
14 Tamtéž.
15 Stenographische Berichte. Troppau 1900, s. 161–162 (9. Sitzung vom 7. 4. 1900).
16 PAVLÍČEK, S.: Naše lokálky, s. 200.
17 Tamtéž, s. 162; SOkA Nový Jičín, fond AMK, zápisy, inv. č. 1, zápis z 3. 1. 1898.
18 Stenographische Berichte. Troppau 1900, s. 162 (9. Sitzung vom 7. 4. 1900).
19 Tamtéž, s. 163.
20 Tamtéž, s. 162.
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Snahy zřídit železniční spojení Klimkovic se Svinovem ve 20. století

Snahy zřídit spojení Klimkovic se Svinovem neustaly ani počátkem 20. století. V roce 1903 
jednal obecní výbor dokonce o zřízení bezkolejné elektrické dráhy,21 o zřízení kolejového 
spojení vyjednával v letech 1904 a 1906 starosta Klimkovic Ludvík Kunz s Brünner Lo-
kaleisenbahn Gesellschaft, akciovou společností, majitelkou a provozovatelkou místních 
drah z Moravské Ostravy do Svinova, Přívozu a Vítkovic.22 Zvažováno bylo také případné 
zavedení poštovních jízd mezi Svinovem, Klimkovicemi, Porubou a Pustkovcem.23 Žádná 
z těchto snah však nedošla svého naplnění.

Situace kolem projektu železničního spojení Klimkovic s Polankou a Svinovem se po-
zvolna začala měnit od roku 1907 a souvisela s pozdějším klimkovickým starostou, zvě-
rolékařem Rudolfem Resnerem a ředitelem místní obecní školy Josefem Hradilem. Spolu 
s nimi byli do nově vzniklého akčního železničního komitétu zvoleni i představitelé obce 
advokáti Rudolf Hess a Bernhard Frank, starosta Klimkovic Ludvík Kunz, správce klim-
kovického velkostatku Heřman Müller a člen obecního výboru Josef Švidernoch starší. 
Z členů komitétu měl zkušenosti s podobným typem aktivit Ludvík Kunz, který se účastnil 
jednání o zřízení místní dráhy již v roce 1896.24

Dne 28. července 1908 byl předložen projekt normálně rozchodné místní dráhy ze Svi-
nova do Klimkovic, v němž obec coby žadatelku o koncesi zastupovali Rudolf Resner a Lud-
vík Kunz. Téhož roku na přelomu listopadu a prosince se konala pochozí komise a traťová 
revize. V projektu se počítalo s umístěním nádraží poblíž staniční budovy Severní dráhy 
císaře Ferdinanda, koleje místní dráhy měly vést paralelně s kolejemi železnice a poté od-
bočit vpravo směrem na Klimkovice. Trať měla být na severní dráhu napojena výhybkami. 
V tomto bodě však projekt narazil na nesouhlas zástupců Severní dráhy císaře Ferdinanda, 
kteří se domnívali, že spojení bude na překážku dalšímu rozvoji nádraží. Odmítavě se 
k projektu postavili také zástupci Mannesmannovy rourovny, která by byla nucena přelo-
žit svoji vlečku spojující podnik se severní drahou.25 Projekt byl přepracován a při pochozí 
komisi v roce 1909 byla úprava schválena.26 Vše tedy bylo připraveno k vlastní stavbě.

V záležitosti zadání stavby místní dráhy ze Svinova do Klimkovic se dne 15. října 1910 
sešel obecní výbor, aby vybral nejvhodnější ze čtyř nabídek doručených obci. Jednalo se 
o dvě firmy z Ostravska, konkrétně stavitelství Mořice Bergera a Adolfa Löwyho, stavitel-
ství Josefa Kelnara z Olomouce a stavitelství dr. ing. Aloise O. Samohrda z Brna. Nabídky 
se pohybovaly od 760 000 K (Berger) po necelých 656 000 K (Löwy). Na základě jednání 
obecního výboru byla z dalšího výběrového řízení vyloučena jako příliš drahá firma Mořice 

21 Z archivních materiálů nevyplývá, co konkrétně bylo tímto výrazem označeno. V úvahu by snad připadalo 
zavedení trolejbusové dopravy. SOkA Nový Jičín, fond AMK, zápisy inv. č. 3, zápis z 8. 7. 1903.
22 Tamtéž, zápis z 20. 1. 1904 a 2. 5. 1906. K historii a podnikání Brünner Lokaleisenbahn Gesellschaft na 
Ostravsku viz příslušné kapitoly ZÁVODNÁ, Michaela: Koleje a město : Problematika městské kolejové dopravy 
ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850–1918. České Budějovice – Ostrava 2016.
23 SOkA Nový Jičín, fond AMK, zápisy, inv. č. 3, zápisy z 24. 9. 1906 a 15. 10. 1906. Obec Svinov byla dokonce 
ochotna subvencovat tento typ přepravy až do výše 25 % případného provozního schodku. AMO, fond Archiv 
obce Svinov (dále AOS), Zápisy ze schůzí obecního výboru (dále zápisy), inv. č. 5, zápis z 28. 9. 1906.
24 Srov. pozn. 7.
25 Zemský archiv v Opavě (dále ZAO), fond Zemská vláda slezská Opava (dále ZVS), inv. č. 2199, kart. č. 4436, 
protokol o pochozí komisi z 30. 11. 1908, s. 2–3; Tamtéž, dopis Severní dráhy císaře Ferdinanda z 9. 3. 1909, č. 1 
ad 35 898/III/ 2, adresovaný slezské zemské vládě v Opavě.
26 Tamtéž.
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Bergera. Zbývající podniky byly vyzvány, aby do 20. října 1910 do 12. hodiny dopolední 
předložily definitivní cenu, za níž jsou ochotny dráhu postavit. Je pochopitelné, že všechny 
postupující firmy nabídku upravily. Nabídnuté sumy se pohybovaly od 645 000 K (Kel-
nar) přes 655 000 K (Löwy) po 670 000 K (Samohrd).

Ze zápisů obecního výboru však vyplývá, že cena stavby nebyla jediným kritériem, na 
jehož základě se zhotovitel vybíral. Proto také byla z dalšího jednání vyloučena nabídka 
Josefa Kelnara, o němž Rudolf Resner prohlásil, že nejvýhodnější oferent Kelnar nemůže se 
vykázati ani dostatečnou vlastní odbornou kvalifikací, že se nezdá ani finančně poskytovati 
dostatečné záruky toho, že stavbu dráhy bude s to financovat a hladce provésti a že mimo 
to stavby železniční dosud vůbec neprováděl a jedině celkem menší práce jiného způsobu 
podnikal. Resner však nebyl spokojen ani s nabídkou Adolfa Löwyho, neboť ten byl v po-
dobné situaci v soudním sporu s Moravskou Ostravou27 a Resner se obával toho, že by firma 
vůči Klimkovicím postupovala obdobně. Z oferentů tedy zůstal pouze Alois O. Samohrd, 
znám jako firma finančně a technicky co nejlépe kvalifikovaná a solidní. Na základě jednání 
výboru byla nabídka brněnského podnikatele přijata 12 hlasy proti 3 (z nichž jeden byl pro 
Löwyho a dva pro Kelnara).28

Ve skutečnosti se však rozhodovalo mezi dvěma nabídkami – Samohrdovou a Löwyho. 
Prvně jmenovaný pro obec již vypracovával jak zadávací dokumentaci, tak i detailní pro-
jekt, za které mu obec dlužila částku včetně úroků z prodlení ve výši 16 493 K, a byl ocho-
ten o tuto sumu svou nabídku slevit. Adolf Löwy ve své nabídce kontroval tím, že je při-
praven tuto částku převzít a uhradit. Oba podnikatelé také byli ochotni dočasně pokrýt 
část nákladů na stavbu dráhy. Zatímco Samohrd nabízel tuto půjčku bezúročně se splat-
ností do dvou let od zahájení provozu, Löwy požadoval 5% zúročení zapůjčeného obnosu 
se splatností jednoho roku od zahájení provozu. Obec se tedy rozhodla pro Samohrda.29 
Stavba dráhy započala v listopadu roku 1910, dne 8. prosince 1911 byl provoz zajišťovaný 
Severní drahou císaře Ferdinanda na účet obce slavnostně zahájen.30

Finanční zajištění stavby místní dráhy Svinov–Klimkovice

Zatímco výběr stavitele a samotná realizace dráhy byla záležitostí poměrně jednoduchou, 
v případě financování tomu tak úplně nebylo. Ztížená orientace v ekonomické oblasti 
výstavby místní dráhy ze Svinova do Klimkovic je dána především tím, že Klimkovice 
jako hlavní iniciátor realizace trati zkombinovaly řadu možností, které se jim nabízely. 
Podle původního investičního záměru byly náklady na stavbu dráhy a zajištění vozového 
parku kalkulovány na částku přibližně 960 000 K. Přislíbená zemská subvence ve výši 
12 000 K (tj. 6 000 zl.) na kilometr dráhy, přibližně tedy 90 000 K, byla potvrzena a povo-
lena slezským zemským sněmem výnosem z 8. října 1907.31

Po odečtení zemské subvence zbývalo k úhradě přibližně 870 000 K. Tato částka měla 
být pokryta prostřednictvím různých finančních operací. Důležité bylo zejména to, že 

27 O jaký spor se jednalo, nelze prozatím na základě prostudovaného archivního materiálu říci.
28 SOkA Nový Jičín, fond AMK, zápisy, inv. č. 4, zápisy z 15. 10. 1910 a 20. 10. 1910.
29 Tamtéž, zápis z 20. 10. 1910.
30 CVIK, Josef a kol.: 70 let městské hromadné dopravy na Ostravu 1894–1964. Ostrava 1964, s. 68. 
31 ZAO, fond ZVS, inv. č. 2199, kart. 4436, dopis slezského zemského výboru adresovaný dne 21. 11. 1908 
slezské zemské vládě v Opavě.
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u podniků se zemskou účastí se předpokládalo zřízení akciové společnosti, v jejíž správní 
radě by zasedali i členové zemských orgánů.32 Vznik budoucí akciové společnosti také 
umožňoval subskripci různě vysokých částek. Politická obec Klimkovice tak upsala částku 
140 000 K, město Klimkovice 10 000 K, Svinov 50 000 K a obec Polanka 50 000 K.33 
Z dalších upisovatelů lze zmínit například město Mariánské Hory, které se podílelo část-
kou 2 000 K,34 sumu 25 000 K upsal přímo Alois O. Samohrd, soukromí zájemci pak cel-
kem 143 000 K.35

Finanční prostředky k upisování zájemci obstarávali různě. Město Mariánské Hory je 
vyčlenilo ze svého rozpočtu, Klimkovice však upisovaly mnohem větší sumu, kterou ne-
byly schopny zajistit z vlastních zdrojů. Rozhodly se tedy, že částku 150 000 K (140 000 K 
+ 10 000 K),36 kterou použijí na nákup akcií budoucí akciové společnosti, s jejímž zříze-
ním počítaly, získají u slezského úvěrního ústavu.

O této možnosti rozhodl obecní výbor na svých zasedáních ve dnech 29. července 
a 29. srpna 1907 s tím, že úroky včetně poplatků nepřesáhnou 5 % a že doba splatnosti 
bude nejméně čtyřicetiletá. O povolení úvěru však obec musela žádat nejen příslušný 
úvěrní ústav, v tomto případě Kommunal Kreditanstalt des Landes Schlesien, ale také 
slezský zemský sněm. Bylo to především proto, že obec byla poměrně vysoce zadlužená 
a protože se nepředpokládalo, že by byl provoz dráhy v prvních letech schopen pokrýt 
zúročení, musela jej na svá bedra vzít obec za cenu zvýšeného daňového zatížení obyvatel. 
Úvěrnímu ústavu se však jednalo především o to, kdo převezme garanci za půjčku a po 
jednání zemských orgánůbyla tato povinnost delegována na obec.37

Sečteme-li výše uvedené sumy, získáme částku 420 000 K z předpokládaných 
570 000 K, které měly být získány upisováním. Představitelé Klimkovic doufali, že se jim 
diferenci 150 000 K podaří pokrýt tak, že je upíše stát, a v této představě je podporovaly 
zemské orgány. Trať proto byla zařazena do I. skupiny místních drah v seznamu železnič-
ních tratí, ucházejících se o státní podporu, který zpracoval v červnu roku 1908 slezský 
zemský výbor a předložil jej ministerstvu železnic.38 Protože se však jednání o státní pod-
poře nekrylo s harmonogramem prací na dráze, rozhodly se zřejmě Klimkovice zohlednit 

32 Srovnej příslušné paragrafy zákona v Gesetz- und Verordnungsblatt für das Herzogthum Ober- und 
Niederschlesien. Troppau 1895.
33 Obě obce deklarovaly svůj zájem podílet se na výstavbě dráhy finančně již v roce 1907, resp. 1908. Srovnej 
AMO, fond AOP, zápisy, inv. č. 3, zápis z 6. 3. 1908; AMO, fond AOS, zápisy, inv. č. 5, zápisy ze 7. 9. 1907 a 1. 2. 
1908.
34 Upsání částky 2 000 K Mariánskými Horami bylo v zápisu ze zasedání městského zastupitelstva ze dne 4. 9. 
1908 zdůvodněno následovně: Že dráha ta [Svinov–Klimkovice] má veliký hospodářský a zásobovací význam pro 
Ostravsko a také pro naše město a náš budoucí trh je nepochybno a stavba dráhy samé jeví se v poslední době 
velice nutnou vzhledem také k ohromnému počtu dělnictva ve zdejších průmyslových závodech zaměstnaného, tedy 
z důvodů komunikačních. Subskripce byla schválena jednohlasně. SOkA Nový Jičín, fond Místní dráha Svinov–
Klimkovice (dále MD S–K), nezpracováno, prozatímní inventář, kart. 1.
35 ZAO, fond ZVS, inv. č. 2199, kart. 4436.
36 Původně obec počítala s tím, že úvěr bude mnohem vyšší, celkem 466 000 K, aby pokryla předpokládané 
náklady. Bylo to v době, kdy soukromí zájemci upsali pouze 15 000 K. O povolení této půjčky chtěla obec požádat 
zemské orgány a vzít si ji u Kommunal Kreditanstalt des Landes Schlesien v Opavě. Srov. SOkA Nový Jičín, fond 
AMK, zápisy, inv. č. 4, zápisy ze 7. 12. 1909 a 3. 5. 1910.
37 Stenographische Berichte. Troppau 1910, s. 1095 (42. Sitzung vom 28. 10. 1910). Obdobně tomu bylo 
u obcí Svinov a Polanka. Srovnej AMO, fond AOP, zápisy, inv. č. 3, zápis z 6. 3. 1908; Tamtéž, fond AOS, zápisy, 
inv. č. 6, zápis z 16. 5. 1908.
38 POPELKA, P.: Zrod, s. 272.
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tuto sumu v ofertním řízení a zdá se, že do doby přiznání subvence měla tuto položku 
vykrýt již uvedená půjčka Aloise O. Samohrda v totožné výši.39

K pokrytí zbývajících 300 000 K si poté obce Polanka, Svinov a Klimkovice vzaly se sou-
hlasem slezského zemského výboru u Živnostenské banky pro Moravu a Slezsko úvěr se 
splatností 40 let a zúročením 5,5 %, za který ručily rovným dílem až do vzniku plánované 
akciové společnosti.40

Ačkoliv se situace zdála jasná, zdaleka taková nebyla. Neobvyklým bylo již to, že dráha 
zahájila provoz v roce 1911, avšak koncesi získala až v roce 1914, byla tedy de facto tři 
roky provozována bez příslušného oprávnění. Dostupné prameny prozatím uspokojivé 
vysvětlení této nesrovnalosti nenabízejí, z náznaků však lze vyvodit následující. Přede-
vším je třeba uvést, že celková investovaná suma se zvýšila z kalkulovaných 960 000 K 
na 1 060 000 K, bylo tedy nezbytné obstarat chybějících 100 000 K. K sanaci měla sloužit 
přislíbená státní podpora, která se v roce 1912 zvýšila z 150 000 K na 240 000 K, přičemž 
s tímto příspěvkem byla dráha pojata do připravované osnovy zákona o místních drahách. 
Důležité je ono „přislíbená“, neboť příslušný zákon se do výbuchu první světové války ne-
podařilo schválit. Přestože 240 000 K měla klimkovická obec přislíbených, nikoliv schvá-
lených, rozhodla se zřejmě do poskytnutí této státní podpory vzít finanční břemeno na svá 
bedra a prozatím se zaručit aspoň za úrokování této částky. Postupovala tedy podobně 
jako v případě původně přislíbených 150 000 K. Z dostupných archivních materiálů ne-
vyplývá, jakým způsobem a zda vůbec si obec těchto 240 000 K obstarala, zdá se však, že 
pracovala pouze s garancí úroků z této sumy a s jejím příslibem.41 K tomuto závěru vede 
skutečnost, že se Alois O. Samohrd v roce 1917 rozhodl soudně vymáhat nesplacených 
150 000 K, tedy obnos, který obci bezúročně půjčil na dvě léta od zahájení provozu a který 
měl být splacen v roce 1913.42

O tom, že obec převzala záruky za přislíbenou státní podporu, nás informuje prohlášení 
k žádosti o udělení koncese ze dne 24. ledna 1913. V ní obec Klimkovice deklaruje připra-
venost převzít koncesi ke stavbě a provozu dráhy a rovněž žádá, aby byla státní správa 
připravena převzít kmenové akcie budoucí akciové společnosti v hodnotě 240 000 K.43 
K tomuto kroku, tedy dočasnému převzetí závazku státu vůči dráze, byla obec donucena 
proto, že dráha měla být koncesována podle zákona o místních drahách z 8. srpna 1910 
jako místní dráha. Vztahovaly se tedy na ni jak technické, provozní a daňové úlevy dané 
tímto zákonem, tak také příslušné paragrafy tzv. koncesního zákona, tzn. ministerského 
nařízení č. 238 ze 14. září 1854. V § 5, bodu 3 tohoto nařízení jsou totiž uvedeny pod-
mínky, po jejichž splnění může být žadateli koncese vydána. Jednou z nich bylo, že v žá-
dosti o koncesi má být uvedeno, jakým způsobem budou opatřeny finanční prostředky na 

39 Srovnej pozn. 29.
40 AMO, fond AOS, zápisy, inv. č. 6, zápis ze dne 29. 4. 1910; Archiv České národní banky (dále AČNB), fond 
Živnostenská banka v Praze (dále ŽB), ŽB/268, schůze výkonného výboru Živnobanky z 30. 4. 1910. V roce 1913 
byla hypotéka navýšena o 23 000 K za stejných záručních podmínek. Tamtéž, fond ŽB 2703/191, schůze 
výkonného výboru Živnobanky z 3. 4. 1913. Za poskytnutí údajů o zapojení Živnostenské banky do financování 
dráhy z Klimkovic do Svinova velmi děkuji panu PhDr. Jiřímu Novotnému, CSc. et Ph.D. 
41 Jiří Novotný dovozuje, že suma byla nakonec zapůjčena Živnostenskou bankou.
42 Srovnej pozn. 29. Také Alois O. Samohrd si tento obnos vypůjčil u Živnostenské banky. AČNB, fond ŽB/939-
411, výkonný výbor Živnobanky, úvěry z 30. 9. 1911.
43 ZAO, fond ZVS, inv. č. 2199, kart. 4436.
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výstavbu příslušné dráhy.44 Je pravděpodobné, že právě nedořešená státní podpora spolu 
se zvýšenými investičními náklady a faktickou pomalou subskripcí částek upisovaných 
jednotlivými participanty projektu vydání koncese tak zdržely. 

Bez koncese však nebylo možné stanovit dobu daňové svobody, vznik akciové společ-
nosti, nedořešena zůstala délka koncesní doby i další osudy dráhy po jejím vypršení. Bez 
koncese také obce musely vést půjčku u Živnostenské banky jako hypotekární na obecním 
majetku, neboť dráhu nebylo možné knihovat v železničních knihách podle zákona č. 70 
z 19. května 1874. V něm se totiž v § 7 uvádělo, že při zřizování vkladu železničného může 
jako držitel železnice, kterou tento vklad v sobě obsahuje, nabýti práv knihovních jedině ten, 
kdo nabyl koncese k té železnici. Byla-li by železnice později přenešena na někoho jiného, 
může jí, nebude-li rozpuštěna (§ 45), knihami nabýti jen ten, komu byla koncese k ní propůj-
čena nebo komu bylo od ministerium obchodu slíbeno, že mu bude propůjčena.45

Teprve po dořešení výše naznačených sporných finančních otázek mohla být koncese 
vydána, stalo se tak v roce 1914. Plány zřídit akciovou společnost a současně získat státní 
subvenci však překazilo vypuknutí první světové války.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zajistit financování výstavby místní dráhy i přes zemskou 
podporu nebylo nijak snadné. V případě klimkovické dráhy vzaly hlavní břemeno finanč-
ního zajištění na svá bedra zainteresované obce. Nejvyšší finanční závazky však měla obec 
Klimkovice, iniciátorka celé železniční akce, která nejen, že přijala část hypotekárního 
úvěru a s ním spojenou garanci, ale zaručila se navíc za nejistou státní subvenci. Podporu 
dráze však vyjadřovali peněžními subskripcemi také drobní zájemci. Mezi upisovateli se 
nenacházeli jen místní obyvatelé, ale i osoby ze vzdálenějších obcí a upisované částky do-
sahovaly i tisíců korun.46

Právě toto upisování však s sebou neslo riziko, které se v budoucnosti plně projeví a pro 
představitele klimkovické obecní samosprávy se stane noční můrou. Jelikož nevznikla ak-
ciová společnost, která by byla zapsána do obchodního rejstříku, nebylo možné ani vydat 
její akcie, ať již kmenové, či prioritní. Veškeré upsané částky na akcie tak měly povahu 
poukázky na budoucí akcie, přesněji dlužního úpisu, a upisovatelé vystupovali vůči obci 
nikoliv jako akcionáři, ale jako věřitelé. Výše tohoto dluhu podléhala jiným principům než 
úročení akcií. V případě dluhu mohla být jeho výše měněna nanejvýš úrokem, na jehož 
výši se smluvní strany dohodly před uzavřením půjčky. V případě akcií se jejich hodnota 
odvíjela od kurzu akcií na burze. Reálná hodnota (prodejní) tak mohla být odlišná od 
hodnoty nominální (částky, na níž byla akcie vystavena při svém emitování). Zdá se, že 
zastupitelé Klimkovic si tuto diferenci neuvědomovali buď vůbec, nebo jen matně. V drtivé 
většině archivních záznamů totiž hovoří nikoliv o úpisu, ale přímo o úpisu akcií (tučně 
M. Z.). Jak neblahé důsledky tato nepozornost či neznalost měla, pocítili představitelé 
klimkovické obecní samosprávy ve 20. a 30. letech 20. století, kdy se museli soudně bránit 

44 238. Verordnung des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 14. September 1854, 
gültig für alle Kronländer mit Ausnahme der Militärgränze betreffend die Ertheilung von Concession für Privat-
Eisebahnbauten. In: Reich-Gesetz-Blatt für Kaiserthum Österreich. Wien 1854, s. 949–955, zde s. 951. 
45 70. Zákon daný 19. 5. 1874, o zakládání knih železničných, o účinku práv hypotečních na některé železnici 
povolených a o knihovním zjištění zástavních práv majetníků prioritních obligací železničných. In: Zákonník 
říšský pro království a země na říšské radě zastoupené. Vídeň 1874, s. 163–178, zde s. 164.
46 Například Marie Bíbová, obchodnice z Klimkovic, upsala 5 200 K, Johanka Honajzrová ze Staré Plesné 
4 000 K a August Jonák, notář z Nového Jičína, 21 200 K. SOkA Nový Jičín, fond MD S–K, nezpracováno, 
prozatímní inventář, kart. 3. Seznam osob určených k vyplacení při likvidaci podniku místní dráhy.
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podezření ze zpronevěry. I pro polaneckou a svinovskou samosprávu končila situace ne-
radostně – obce totiž měly mít zastoupení až ve správní radě budoucí akciové společnosti, 
v železničním komitétu zastoupeny nebyly a informace o průběhu výstavby a provozu zís-
kávaly zprostředkovaně od klimkovického starosty.

Od provozního schodku k prodeji.  
Místní dráha Svinov–Klimkovice v letech 1918–1926

Válečný konflikt, který spěl v roce 1918 ke svému konci, přinesl pro klimkovickou dráhu 
i jednu zajímavou nabídku. V březnu tohoto roku se na obecní radu Klimkovic obrátila 
akciová společnost Brünner Lokaleisenbahn Gesellschaft s nabídkou na odkoupení dráhy 
včetně vozového parku. Kupní cena sice stanovena nebyla, brněnská společnost však na-
bízela lákadlo v podobě přímého spojení s Moravskou Ostravou a posílení dopravního 
spojení zvýšením počtu vypravovaných vlaků. Brünner Lokaleisenbahn Gesellschaft byla 
v té době již etablovaným dopravcem na území ostravské aglomerace. Zajišťovala spojení 
Přívozu s Moravskou Ostravou, Mariánskými Horami a Vítkovicemi, připravovala spo-
jení s Velkou a Malou Hrabovou v jižní části ostravské aglomerace. O případné akvizici 
dráhy uvažovala správní rada společnosti již v průběhu první světové války, s ohledem na 
válečné hospodářství však případný nákup odložila. Zákup parní dráhy s vyhlídkou na její 
elektrizaci a napojení na stávající síť drah však již ze zřetele nepustila.

Nabídka z roku 1918 vyvolala na straně zúčastněných obcí živý zájem. Dne 21. dubna 
1918 se konala schůze železničního komitétu dráhy za účasti zástupců obecních předsta-
venstev zainteresovaných obcí. Vedle členů železničního komitétu, v němž zasedal ná-
městek klimkovického starosty Josef Jeremiáš, notář Václav Klejch, advokát Rudolf Hess, 
děkan Antonín Trkal a představitelé místních živnostenských kruhů řemenář Josef Švider-
noch, zámečník a instalatér Josef Murla, polaneční rolníci Alois Jašek a Antonín Kavala 
a svinovský starosta Augustin Hurník, byli jednání za svinovské městské představenstvo 
přítomni rolník František Kudela, polanecký náměstek starosty Eduard Teichmann a za 
klimkovické majitele realit Josef Opavský a Antonín Kalivoda. Přítomní se nabídkou 
Brünner Lokaleisenbahn Gesellschaft podrobně zabývali. Dospěli však k závěru, že ne-
jsou v této záležitosti s to kompetentně rozhodnout. Postoupili tak nabídku k vyjádření 
jednotlivým obecním samosprávám s dobrozdáním, aby obce nejednaly ukvapeně a sta-
novily takovou prodejní cenu, která by pokryla všechny dosavadní náklady spojené s vý-
stavbou a provozem dráhy.47

Záležitost byla v průběhu dubna 1918 projednána ve všech obcích, přičemž ani 
jedna z nich nebyla proti prodeji. V červnu téhož roku také byla známa prodejní cena – 
2 000 000 K. Ukázalo se však, že obce nejsou schopny prodej realizovat, neboť nejpovo-
lanější z povolaných – Rudolf Resner, který byl dle jejich představ jediným, kdo se v zá-
ležitosti dráhy orientoval – byl toho času na frontě. Klimkovická obec se tedy rozhodla 
zasáhnout na příslušných místech kvůli jeho demobilizaci.48

Z dostupných archivních pramenů však vyplývá, že obce i přes deklarovanou ochotu 
dráhu prodat k jejímu prodeji prozatím nepřistoupily. V srpnu roku 1918 totiž Klimko-
vice podnikly další kroky k tomu, aby byla založena již před válkou slibovaná akciová 

47 SOkA Nový Jičín, fond MD S–K, nezpracováno, prozatímní inventář, kart. 2.
48 Tamtéž; SOkA Nový Jičín, fond AMK, zápisy, inv. č. 5, zápis z 21. 6. 1918. 
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společnost. Svědčí o tom dokument datovaný k 20. srpnu 1918, v němž se rozebíral in-
vestiční kapitál dráhy ve výši 1 060 000 K. Po odečtení předválečné zemské subvence 
90 000 K zbývala k uhrazení částka 970 000 K. Tu chtěla obec celou pokrýt prodejem 
4 850 kusů akcií v nominální ceně 200 K za jednu akcii. Od počtu 4 850 kusů akcií však 
musely být odečteny předválečné„akcie“, tedy předválečné dlužní úpisy.49

Vzhledem k tomu, že stále ještě nedošlo k založení akciové společnosti, mělo se opět jed-
nat o upisování poukázek na akcie, de facto tedy o vystavování dlužních úpisů. Zástupci 
obce si toto upisování představovali tak, že na každou budoucí akcii v nominální ceně 
200 K je potřeba vystavit poukázku na 280 K. Rozdíl v prodejní ceně a ceně nominální 
ve výši 80 K měl pokrýt potřebné úroky, s nimiž byla obec od roku 1912 spojena a sou-
časně zohlednit válečnou inflaci. Finanční prostředky takto získané měly sloužit přede-
vším k úhradě předválečných půjček a k pokrytí nákladů, které obce s dráhou měly, tzn. 
z obcí by bylo sejmuto břemeno garance za úvěr u komunálního ústavu a u Živnostenské 
banky.50 O zbytku financí pak měla rozhodnout valná hromada společnosti.

Rozhodnutí klimkovických zastupitelů pokrývat nejprve úroky z úvěrů a další vydání, 
které byly spojeny s dráhou, místo přímého umořování investičního kapitálu bylo v době 
poválečného rozvratu pochopitelné – inflace spolu s neuspokojivým stavem obecních roz-
počtů nahrávala snaze uhradit především nejnaléhavější požadavky, bez ohledu na zdroj 
financí, nebylo to však řešení prozíravé.

Počátkem roku 1919 bylo vše připraveno k založení akciové společnosti. Byl přepraco-
ván předválečný návrh stanov, upraveno financování i složení správní rady, která měla mít 
sedm členů. V souvislosti se vznikem akciové společnosti mělo také dojít k vzájemnému 
vypořádání dosavadních závazků. Klimkovická obec totiž předpokládala, že si se vzniklou 
akciovou společností vzájemně odečte náklady spojené se zastupováním státem přislíbe-
ných, avšak neposkytnutých 240 000 K. Přebytek po vzájemném vyrovnání měla obec zís-
kat jak v hotovosti, tak v akciích společnosti. Takto získané peníze, resp. akcie, které bylo 
možné prodat, chtěla obec použít k pokrytí drobných obecních dluhů, tedy aktivit, které 
s dráhou nijak nesouvisely.51

Na základě tohoto vyrovnání pak měla obec Klimkovice držet akcie v nominální hod-
notě 153 000 K, Polanka v nominální hodnotě 65 000 K a Svinov v nominální hodnotě 
74 000 K. Založení akciové společnosti však zkomplikovala zemská správní komise slez-
ská, která si nárokovala místo ve správní radě.52 Tomu se především klimkovická obec 
bránila poukazem na to, že správní radu lze obsazovat pouze na základě držby akcií. Ještě 

49 Tamtéž, zápis z 20. 8. 1918.
50 O tom, že tato domněnka je správná, informuje dokument datovaný k 30. 10. 1918, v němž jsou obce Polanka 
a Svinov informovány o tom, že jejich garancí s ohledem na nově sestavený finanční plán budoucí akciové 
společnosti již nebude potřeba a současně je jim za mnohaletou oběť poděkováno. SOkA Nový Jičín, fond MD 
S–K, nezpracováno, prozatímní inventář, kart. 2; Tamtéž, fond AMK, zápisy, inv. č. 5, zápis z 19. 1. 1919.
51 Podle dokumentu 30. 10. 1918 měla obec získat z tohoto vyúčtování 30 000 K v akciích. Rudolf Resner 
byl zmocněn k tomu, aby je případně odprodal a získané finance použil na úhradu drobných obecních dluhů. 
V dokumentu z 30. 1. 1919 měla obec získat v hotovosti celkem 47 989,58 K, přičemž částku 45 000 K měla 
použít ke splacení dluhu 17 000 K Aloisi O. Samohrdovi, 17 000 K k zapůjčení vodovodních rour, 6 000 K mělo 
pokrýt dluh za měšťanku v obecní záložně a 5 000 K dluh ve spořitelně. SOkA Nový Jičín, fond MD S–K, 
nezpracováno, prozatímní inventář, kart. 2.
52 Tento požadavek zřejmě odvozovala od skutečnosti, že země slezská přispěla na stavbu dráhy subvencí 
a podle ustanovení zákona č. 45 tak měla nárok na dvě místa ve správní radě akciové společnosti, srov. příslušné 
paragrafy zákona č. 45.
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v průběhu tohoto jednání, počátkem roku 1920, se však představitelé klimkovické samo-
správy rozhodli dráhu prodat.53

Jednání o prodeji se fakticky rozeběhla až v roce 1921, tedy poté, co byla dořešena nos-
tri fikace Brünner Lokaleisenbahn Gesellschaft a její přeměna na akciovou společnost 
s názvem Společnost moravských místních drah, v níž měla majoritu obec Moravská 
Ostrava. První obnovená jednání selhala na nedořešeném vztahu Klimkovic a slezské 
zemské správní komise na jedné straně a na vysoké prodejní ceně, nehledě na finanční 
požadavky spojené s elektrizací dosud parní dráhy na straně druhé. V první polovině roku 
1921 došlo k několika vzájemným schůzkám mezi zástupci Klimkovic dr. Pelcem, Resne-
rem a okresním soudcem Adolfem Hillem a zástupci Společnosti moravských místních 
drah provozním ředitelem Otto Jaeschkem, členem správní rady Janem Geislerem a je-
jím předsedou Ernstem Eggerem. Jednání neprobíhala v příliš přátelském duchu. Strany 
nebyly schopny dohodnout se na podmínkách převzetí, rozpočtu elektrizace, obec navíc 
nedodala data o rentabilitě dráhy, z nichž by bylo možné kupní cenu odvodit.54

V podobném duchu se vedla jednání v druhé polovině roku 1921. Podmínky, za nichž 
byla obec ochotna dráhu prodat, přibližuje tzv. Aktennotiz Nr. 33 z 26. července 1921,55 
v němž jsou shrnuty základní body jednání, které proběhlo o měsíc dříve. Zápis však pro 
obec Klimkovice nevyznívá nijak pozitivně. Lze z něj totiž vyčíst, že ačkoliv byl akciový 
kapitál 970 000 K plně splacen, nebyla založena akciová společnost a protože je obec 
koncesionářkou, jsou „akcionáři“ věřiteli podniku. Potřebné pozemky byly vyvlastněny či 
vykoupeny, chybí však jejich zaknihování v pozemkových a železničních knihách. Odlišné 
představy panovaly také v mechanismu prodeje. První variantou byla možnost převzít 
provoz a elektrizovat jej. Společnost moravských místních drah by tedy nahradila Severní 
dráhu císaře Ferdinanda, resp. její právní nástupkyni Československé dráhy. Koncesio-
nářkou by však zůstala obec, která by snad také založila slibovanou akciovou společnost. 
Této variantě nahrávala skutečnost, že by obec zůstala majoritním vlastníkem akcií, výděl-
ková daň by byla odváděna Klimkovicím. Představám o prosperující železnici nahrávaly 
i zvěsti o tom, že by snad nedaleko obce mohla být založena šachta.

Druhou variantu si představoval Rudolf Resner tak, že Společnost moravských míst-
ních drah vykoupí všechny podílové listy56 (tedy úpisy na akcie). Vyplatí je buď hotově, 
nebo zájemcům poskytne v příslušném kurzu své vlastní akcie a kupní cena se stanoví po-
dle stavební hodnoty dráhy a jejích výnosů s ohledem na válečný pokles. Cena na základě 
dostupných údajů včetně provozního schodku za rok 1920 ve výši téměř 470 000 Kč byla 
obcí stanovena na 4 690 000 Kč. Obec projevila ochotu dráhu prodat za 3 500 000 Kč,57 

53 SOkA Nový Jičín, fond AMK, zápisy, inv. č. 5, zápis ze schůze městského zastupitelstva z 28. 1. 1920.
54 AMO, fond Společnost moravských místních drah (dále SMMD), inv. č. 181, kart. 5, Aktennotiz Nr. 26 z 8. 4. 
1921, Aktennotiz Nr. 32 z 25. 6. 1921. Některých jednání se účastnil také Walter Kulka.
55 AMO, fond SMMD, inv. č. 181, kart. 5, Aktennotiz Nr. 33 z 26. 7. 1921.
56 Je zajímavé povšimnout si jazyka v dokumentech vytvářených Společností moravských místních drah, tedy 
právní nástupkyní Brünner Lokaleisenbahn Gesellschaft, která existovala jako akciová společnost již od roku 
1886. Pregnantně a správně se rozlišuje mezi akciemi, emisemi a úpisy, tedy v oblasti, v níž klimkovická obec 
neprokazovala zběhlost, a to navzdory tomu, že členy železničního komité byl notář a advokát.
57 Kalkulace proběhla následovně. Těleso dle předválečné hodnoty stálo 1 100 000 Kč. Obec kapitalizovala 
tuto sumu s odkazem na inflaci hodnotou 10, tzn. cenu tělesa dráhy vyčíslila na 10 330 000 Kč bez dodatečných 
investic. Amortizace na vozidlech činila 1 330 000 Kč, které od ceny tělesa odečetla, stavební cena tak měla činit 
9 000 000 Kč. Podle obecních údajů činil roční výnos dráhy v letech 1912–1919 asi 15 000 Kč, kapitalizován byl 
4 %, okrouhle tedy 380 000 Kč. Průměrnou cenu pak obec stanovila na 4 690 000 Kč. Mechanismus výpočtu, 
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částku 1 301 105 Kč však požadovala v hotovosti a veškeré poplatky spojené s prodejem 
měla hradit Společnost moravských místních drah.58

Toto řešení zástupce moravskoostravské akciové společnosti, člen její správní rady 
a současně místopředseda správní komise Moravské Ostravy Jan Geisler odmítl. Moti-
vem jeho reakce byla především obava o majoritu obce v dopravní společnosti, nabytou 
zákupem akcií teprve nedávno, i to, že doposud nebyla známa provozní data za rok 1921.59

V jednáních, která probíhala od srpna do konce roku 1921, se zástupci jednotlivých stran 
dohadovali o prodejní ceně. Obec trvala na částce 3 600 000 Kč s tím, že 2 000 000 Kč měly 
být obci předány v akciích a zbytek v hotovosti. Společnost moravských místních drah byl 
ochotna zaplatit pouze 2 000 000 Kč, a to tak, aby v případě platby akciemi společnosti 
nebyla porušena majorita moravskoostravské obce. Následně měla být dráha na náklady 
Společnosti moravských místních drah elektrizována a případné provozní schodky měly 
být pokryty ze zisků dalších ostravských tratí. Dořešena však nebyla platba poplatků za za-
knihování, převod majetku, dodána nebyla provozní data za rok 1921, nebyla vypovězena 
provozní smlouva s Ředitelstvím čs. státních drah v Olomouci, což jednání protahovalo.60

Na sklonku roku 1921 byly cenové nabídky oběma stranami upraveny – obec po-
žadovala 3 300 000 Kč. Společnost moravských místních drah nabízela maximálně 
2 500 000 Kč s tím, že 1 000 000 Kč bude v akciích společnosti v kurzu 300 Kč za akcii. 
Ani v tomto případě nebylo dosaženo konsensu.61

Situace se začala měnit až v průběhu roku 1922. Dne 28. září 1922 totiž Ředitelství čs. 
státních drah v Olomouci zaslalo obci výkaz provozu za rok 1921, v němž uvedlo schodek 
ve výši téměř 650 000 Kč.62 Současně oznámilo, že náklady lze snížit pouze redukcí do-
pravní frekvence, neboť předpokládané zvýšení jízdného nenastalo. Rušení spojů se však 
obec s ohledem na dojíždějící dělníky obávala. Patová situace, v níž si obec nemohla dovo-
lit dráhu dotovat, nalezla své rozřešení v roce 1924. Na jednání 26. února totiž Jan Geisler 
navrhl, aby Společnost moravských místních drah převzala úhradu provozního dluhu 
u čs. drah ve výši 1 800 000 Kč a aby obci jako kupní cenu vyplatila částku 485 000 Kč.63

jakým obec k této částce dospěla, se však vzpírá jakékoliv v tomto okamžiku známé matematické operaci. Je 
možné, že při zápisu byly učiněny chyby v cifrách, původní sumy však nebylo možné dohledat. Částku, kterou 
nakonec obec požadovala, tzn. sumu 3 540 000 Kč, získala oceněním zpeněžitelného materiálu, tedy kolejnic, 
nemovitostí, mostních konstrukcí a lokomotiv. Opět se zdá, že oceňování proběhlo bez přítomnosti znalce pouze 
na základě dostupných účtů za výstavbu dráhy a mechanickou aplikací míry tehdejší inflace. SOkA Nový Jičín, 
fond MD S–K, nezpracováno, prozatímní inventář, kart. 2.
58 Částka 1 301 105,33 Kč měla obci sloužit k úhradě následujících položek: dlužný úrok k 31. 12. 1921 ve výši 
485 000 Kč; případná provozní ztráta za rok 1921 100 000 Kč; provozní schodek za rok 1920 468 968,33 Kč; 
pohledávka obce Klimkovic 60 137 Kč; náhrada za ušlé přirážky pro obec Klimkovice 40 000 Kč; daň z majetku 
97 000 Kč; likvidační výlohy 50 000 Kč. Tamtéž.
59 AMO, fond SMMD, inv. č. 181, kart. 5, Aktennotiz Nr. 33 z 26. 7. 1921.
60 Tamtéž, Aktennotiz Nr. 34 z 5. 8. 1921; Aktennotiz Nr. 36 z 10. 8. 1921; Aktennotiz Nr. 37 z 5. a 12. 9. 1921; 
Aktennotiz Nr. 38 z 28. 9. 1921; Aktennotiz Nr. 39 z 30. 9. 1921; SOkA Nový Jičín, fond MD S–K, nezpracováno, 
prozatímní inventář, kart. 2.
61 AMO, fond SMMD, inv. č. 181, kart. 5, Aktennotiz Nr. 43 z 16. 11. 1921.
62 Podle vyjádření ministerstva železnic ČSR ze dne 28. 3. 1927 adresovaného Klimkovicím, dosahovala dráha 
provozních přebytků pouze v letech 1913–1919. Nejvyšší byly v roce 1917, kdy se jednalo o částku 47 123,13 K, 
nejnižší v roce 1915, kdy provoz dosáhl přebytku 6 623,67 K. V dalších letech se přebytky pohybovaly v rozmezí 
15 000–23 000 K. SOkA Nový Jičín, fond MD S–K, nezpracováno, prozatímní inventář, kart. 2.
63 AMO, fond SMMD, zápisy ze zasedání správní rady Společnosti moravských místních drah (dále zápisy 
správní rady), inv. č. 22, zápis ze dne 26. 2. 1924. 
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Zastupitelé obce Klimkovice v tomto okamžiku pochopili dvě věci: s provozním dluhem 
téměř 2 000 000 Kč nelze zakládat akciovou společnost, současně však nabízená částka 
neumožní vyplatit všechny upisovatele na akcie, tj. věřitele. Dne 13. dubna 1924 bylo roz-
hodnuto, že se obec vzdá všech svých podílů na dráze pod podmínkou, že tak učiní i obce 
Polanka a Svinov.64

I tak se však ukázalo, že nabízená částka nestačí k uspokojení všech věřitelů a potřeba 
je nejméně 700 000 Kč. To však Společnost moravských místních drah odmítla a jako po-
slední nabídku dala 500 000 Kč splatných ve dvou lhůtách: první ke dni faktického pro-
deje, druhou poté, co budou vyřešeny všechny záležitosti spojené s převodem dráhy na 
Společnost moravských místních drah pod podmínkou, že státní dráhy budou souhlasit 
se splátkovým kalendářem dvoumilionového dluhu.65

Zástupci Klimkovic seznali, že Společnost moravských místních drah již další vstřícný 
krok neučiní. Obrátili se tedy na správní komisi s prosbou, zda by byla obci přiznána 
subvence ve výši 374 120 Kč, aby bylo možné uspokojit všechny věřitele. Správní komise 
následně adresovala Společnosti moravských místních drah dotaz, zda by nebylo možné 
o tuto sumu zvýšit kupní cenu. Moravskoostravská firma na to však bylo ochotna přistou-
pit jen tehdy, bude-li o stejnou částku ponížen dluh u státních drah.66

Teprve v roce 1926 byl prodej definitivně dokončen a dráha byla ke dni 16. května pro-
dána Společnosti moravských místních drah. Prodejní cena byla stanovena na 500 000 Kč 
ve dvou splátkách, první k datu zahájení provozu, druhá do půl roku po první s tím, že 
v této lhůtě budou provedeny všechny nezbytné kroky k převodu dráhy na Společnost 
moravských místních drah. Současně byl stanoven splátkový kalendář dluhu u státních 
drah. Jednalo se o 30 splátek, první ve výši 68 600 Kč do šesti měsíců od doručení schvá-
lení ministerstvem železnic, zbývající roční splátky ve výši 65 600 Kč. Elektrizace dráhy 
měla být provedena na náklady moravskoostravské firmy opět do šesti měsíců od doručení 
povolení ministerstva železnic.67 Společnost moravských místních drah se také zavázala 
převzít všechny provizorní zaměstnance, jízdní výhody vztáhnout i na klimkovickou trať 
a rovněž ji napojit na svou síť.68 Prodej dráhy však pro klimkovické rozhodně neznamenal 
konec celé železniční anabáze.

Akcionář, či věřitel? Soudní spor s obcí Klimkovice (1929–1934)

K tomu, aby mohla být dráha náležitě převedena do majetku Společnosti moravských 
místních drah, však bylo třeba nejen stanovit prodejní cenu, ale provést také řadu souvi-
sejících administrativních kroků, především s dosavadními věřiteli. Již v roce 1924 byla 
proto sestavena komise pro likvidaci dráhy, v níž zasedali Rudolf Resner, účetní Karel Švi-

64 SOkA Nový Jičín, fond AMK, zápisy, inv. č. 6, zápisy z 13. 4. 1924 a 29. 6. 1924. Obě obce tak učinily, srov. 
AMO, fond AOS, zápisy, inv. č. 8, zápis z 13. 6. 1924. 
65 Tamtéž; AMO, fond SMMD, zápisy správní rady, inv. č. 22, zápisy ze 14. 4. 1924 a 1. 7. 1924.
66 SOkA Nový Jičín, fond AMK, zápisy, inv. č. 6, zápisy ze 7. 6. 1925 a 1. 7. 1925; AMO, fond SMMD, zápisy 
správní rady, inv. č. 22, zápis z 8. 6. 1925.
67 Prodej schválilo ministerstvo železnic výnosem č. 57-805-II/1-25 dne 14. 11. 1926. SOkA Nový Jičín, fond 
MD S–K, nezpracováno, prozatímní inventář, kart. 2.
68 AMO, fond SMMD, zápisy správní rady, inv. č. 22, zápis z 5. 11. 1925.
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dernoch starší, advokát Rudolf Hess, notář Antonín Vašek, inženýr Pavel Dubina a Josef 
Švidernoch, Ignác Freivald a praktický lékař dr. Josef Gartner.69

Poté, co bylo zřejmé, že prodejní cena dosáhne maximální výše 500 000 Kč, musela se 
obec vypořádat se skutečností, že na dráhu bylo upsáno celkem 1 186 000 Kč. Jak bylo již 
uvedeno, obcím Klimkovice, Polanka a Svinov nezbylo nic jiného, než doslova odepsat své 
podíly v místní dráze, aby bylo možné z prodejní ceny uspokojit ostatní věřitele. I přesto 
obci do úplného vyrovnání závazků chyběla částka 374 120 Kč, na níž se pokoušeli čle-
nové klimkovické obecní samosprávy získat finance od státu, popř. půjčkou.70 Vedle výše 
uvedených částek obec dlužila přes 118 000 Kč bývalému Kommunal Kreditanstalt des 
Landes Schlesien.71

S bývalými „akcionáři“, kteří se akcionáři de iure nikdy nestali, se obec pokusila nasta-
lou situaci řešit následovně. Usnesením městského zastupitelstva Klimkovic z 5. července 
1926 bylo rozhodnuto vyplatit na každou upsanou a plně splacenou budoucí akcii částku 
140 Kč, tzn. 70 % nominální hodnoty těchto budoucích akcií. Tato nabídka však měla 
omezenou platnost, a to pouze do soudního rozhodnutí ve věci sporu mezi obcí a míst-
ním upisovatelem Janem Gerlochem, který požadoval vyplacení celého svého vloženého 
obnosu, tj. 9 945,91 Kč. Gerloch však nebyl sám, podle dostupných informací se s navr-
hovaným odškodněním ze strany obce nesmířili majitelé nejméně 1 513 „akcií“. Jednalo 
se tedy o částku přes 300 000 Kč, navíc bez úroků.72

Situaci také zkomplikoval zákon o nové úpravě hospodářství svazků územní samo-
správy č. 77 z 15. června 1927,73 který zmařil možnost pokrýt dlužnou částku obecním 
úvěrem. Podle § 1 tohoto zákona totiž obec nemohla u obecních přirážek k přímým daním 
překročit nejvyšší přípustnou míru ve výši 200 %, případný úvěr by pak neměla z čeho 
splácet.74 Obci nezbylo nic jiného než se soudit a za tímto účelem si najala opavského ad-
vokáta Karla Dienelta.

Rozřešení celé situace přinesl až rok 1934, kdy došlo z obou stran k smíru. Mnohem 
zajímavější než výsledek soudního sporu, který skončil dohodou, je však jeho průběh. Ten 
v prvé řadě osvětluje mechanismus financování dráhy tak, jak byl nastíněn na předchozích 
stránkách. Přináší však také řadu zajímavých informací o tom, jak se obec nařčení ze zpro-
nevěry bránila a jaké nastaly posuny v pojetí místní dráhy.75

Při pohledu do opisu žaloby, který byl 13. dubna 1929 doručen Krajskému soudu 
v Opavě, rozebírá Gerloch mechanismus opatřování finančních prostředků na dráhu 
v předválečném i poválečném období. Poukazuje především na dvě skutečnosti: za prvé 
na to, že obec slíbila do tří měsíců od zřízení akciové společnosti emitovat akcie. To však 

69 SOkA Nový Jičín, fond AMK, zápisy, inv. č. 6, zápis z 29. 6. 1924. 
70 Tamtéž, fond MD S–K, nezpracováno, prozatímní inventář, kart. 2. Obec apelovala ve svém podání z 5. 3. 
1927 na ministerstvo železnic tím, že schodek není schopna uhradit ze svých prostředků, jelikož stávající 
umořování dluhů po místní dráze si vyžaduje téměř 300 % obecních přirážek.
71 Tamtéž.
72 Tamtéž, kart. 2 a 3. Jedním z dlužníků, který nepřistoupil na nabízenou 70% likvidační kvótu, byl také 
Alois Kalus z Poruby, který držel 18 dlužních úpisů v hodnotě 2 520 Kč. Ve svém podání uvedl, že je mrzákem, 
následkem úrazu z roku 1916 přišel o pravou nohu. Protože však úraz pozdě ohlásil, nemá nárok na rentu. Je 
ženatý, žena je nemocná, stará se o tři děti ve věku 7–13 let a pracuje ve svinovské rourovně.
73 77. Zákon ze dne 15. června 1927 o nové úpravě hospodářství svazků územní samosprávy. Online, 31. 5. 2016, 
dostupné na https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgi3v6nzx.
74 SOkA Nový Jičín, fond MD S–K, kart. 3, zápis městského zastupitelstva z 30. 6. 1928.
75 Tamtéž, kart. 3.
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neučinila, naopak bez vědomí a souhlasu věřitelů dráhu nevýhodně a se ztrátou prodala 
v roce 1925 (!) Společnosti moravských místních drah. Za druhé Gerloch uvádí, že pe-
níze na akcie upisoval proto, že se obec zaručila, že dojde-li ke zřízení akciové společnosti, 
stane se akcionářem, který bude mít na vedení podniku vliv prostřednictvím účastí na 
valné hromadě. Odmítá, že by upisoval peníze kvůli veřejnému hospodářskému rozkvětu, 
činil tak jen proto, že nákup akcií byl dobrou investicí. Proto také žádá zaplatit jak celou 
vloženou částku, tak také 6% úrok, počítaný od 1. října 1926 a veškeré soudní výlohy.76

Obec naopak již od počátku sporu poukazovala na dvě věci: za prvé na skutečnost, že 
dráhu nechtěla postavit obec, ale široký okruh zájemců, kteří chtěli postavit dráhu bez 
ohledu na její rentabilitu, tzn. pojímali ji jako podnik přispívající k veřejnému blahu a hos-
podářskému rozkvětu. Za druhé zdůrazňovala obec také to, že železniční komité, které 
výstavbu řídilo a dohlíželo na investice, působilo nezávisle na obci. Tedy, že veškeré platby, 
které byly tomuto železničnímu komitétu placeny, resp. veškeré náklady, které komitét při 
stavbě dráhy hradil, jsou jen a jen jeho záležitostí, nikoliv záležitostí obecní, a že tedy i zá-
ležitost se zřizováním akciové společnosti a vydáváním akcií padá na vrub tomuto železnič-
nímu komitétu. Jak se obec dívala na celou záležitost s věřiteli, dokládá následující pasáž: 
[Obec se tedy cítí poškozena, neboť] takzvaní akcionáři dráhy měli v celé věci pozici poho-
dlnou. Seděli na upsaných akciích (resp. na svém akciovém nároku) a čekali, že počne dráha 
vypláceti tučné dividendy. A tož, když máme převzít takové miliony schodku, to my raději ak-
ciové společnosti nezaložíme a s provozním schodkem ať si poradí nějak koncesionářka […] 
Musí tedy být zřejmo, že utvoření akciové společnosti za takto daných poměrů mohlo sice vésti 
k vydání pomalovaných papírů jako akcie označených, nemohlo však pro zájemníky znamenat 
hospodářský úspěch, a to ani přibližně takový, jakým likvidační způsoby je jim koncesionář-
kou nabízen […] Mluví se o obohacení koncesionářky […] upisovatelé se účastnili na druhé 
akciové emisi [tzn. vydávání poukázek na akcie po první světové válce, pozn. aut.] ne z lásky 
ku koncesionářce, nýbrž proto, že viděli ve věci dobrou spekulaci a svůj vlastní prospěch.77

Obec zbytečně zdůrazňovala všeobecný hospodářský význam této dráhy a pomíjela sku-
tečnost, že to byla ona, kdo od počátku iniciativně v dané věci vystupoval, vzal na sebe 
břímě garancí a hypoték. Také s tvrzením o nezávislosti železničního komitétu na obci ne-
lze souhlasit. Členové tohoto komitétu byli voleni a schvalováni obecním výborem, v po-
válečné době městským zastupitelstvem. Obecní samospráva byla o záležitostech dráhy 
pravidelně informována, o čemž svědčí zápisy z jednání obecních orgánů, nehledě na to, 
že koncesionářkou se všemi právy a povinnostmi k dráze byla obec Klimkovice, nikoliv 
železniční komitét.

Také oblast vzniku akciové společnosti prošla komplikovaným vývojem, sotva lze klást 
obci za vinu vypuknutí první světové války, které plán zhatilo. Zřejmě největším nedostat-
kem železničního komitétu, potažmo obce byla neobeznámenost představitelů obce s dů-
sledky záměny akcií a dlužních úpisů. Zakládat akciovou společnost v poválečném období 
s vysokou mírou inflace, na území nového státu s teprve vznikajícím právním rámcem 
a především bez znalosti skutečné provozní ekonomiky podniku a bez odborníků z oboru 
bylo neopatrné. Obec sice penězi získanými od upisovatelů splatila úvěry ve finančním 
sektoru, změnil se však pouze dlužník, závazky zůstaly.

76 Tamtéž.
77 SOkA Nový Jičín, fond MD S–K, nezpracováno, prozatímní inventář, kart. 3, vyjádření obce advokátovi 
dr. Karlu Dieneltovi ze dne 14. 12. 1926.
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Nelze obci upřít snahu tyto závazky splácet, o čemž svědčí odepsání vlastních podílů 
a snaha vyplatit aspoň 70 % hodnoty úpisů. Do této komplikované situace se však obec 
dostala vlastní neopatrností kvůli podcenění výše uvedených finančních aspektů spoje-
ných s výstavbou a provozem dráhy. O to více zaráží fakt, že do železničního komitétu byly 
delegovány osoby s právním vzděláním: advokát a notář. Celou z pohledu obce i věřitelů 
nepovedenou akci místní dráhy ze Svinova do Klimkovic ukončila až v roce 1934 dohoda, 
v níž obě soudící se strany souhlasily s úhradou 70 % hodnoty dlužních úpisů.78

Závěr

Lze tedy konstatovat, že trať ze Svinova do Klimkovic představovala pro obecní rozpočty 
výraznou finanční zátěž, neboť nebylo možné postavit ji z vlastních zdrojů. Poskytnutá 
zemská podpora přispěla ke stavbě dráhy, hlavní finanční břímě však na sebe vzala lo-
kální samospráva a místní obyvatelé. Jejich nedostatečná orientace v železniční i finanční 
legislativě však v průběhu let projekt místní dráhy dovedla do situace, z níž byl jediným 
východiskem prodej dráhy etablované dopravní akciové společnosti. Obci Klimkovice se 
tak podařilo zachovat kolejové spojení spolu s příslibem jeho modernizace a zapojení do 
sítě ostravských místních drah. Stalo se tak ovšem za cenu výrazného přecenění vlastních 
schopností, což se nepříznivě odrazilo v obecních účtech.

Summary

Local Railway Svinov–Klimkovice (1896–1934) : 
The History of a Railroad „Joint-Stock Company” with Emphasis on the Financial Aspects 
of Business in the Area of Self-Supporting Railways in Austrian Silesia
Michaela Závodná

This study employed the example of the Svinov–Klimkovice local rail to analyse the way in which so-
called self-supporting railways in Austrian Silesia in the late nineteenth and early twentieth centu-
ry. The main initiator of rail construction was the local authority of Klimkovice, that aimed to build 
a track since 1894. Since the start, one of the important motives was the idea of the railroad being 
a necessary accelerator of local economic growth.

The funding of the rail construction was mostly left to the local authorities of the municipalities Klim-
kovice, Svinov, and Polanka, as well as small bondholders. Regional subsidy granted to the project 
did not constitute a significant part of the funding. One of the main causes of the rail’s later economic 
problems was the unfulfilled promise of state support. Funding complications might have influenced 
the belated granting of the concession.

The largest problem was the insufficient orientation of local authorities in railroad and financial leg-
islation, as well as operational inconsistency. After the First World War, the combination of these fac-
tors resulted in worsening operational conditions of the rail, as well as increasing financial strains 
on the municipality, due to the fact that the promised joint-stock company could not be founded. The 
only solution to this situation was the sale of the rail to the transport company called Společnost 
moravských místních drah. However, the municipality still had to handle all of the financial commit-
ments stemming from the attempts to fund the joint-stock company, while lacking the necessary funds. 
Therefore, the municipality had to defend itself from these claims in court.

78 Tamtéž, dopis městské rady v Klimkovicích adresovaný dr. Dieneltovi z 10. 7. 1934.


