
ŽELEZNIČNÍ MUZEUM FRÝDLANT 

Pracovní list pro učitele 

1. úvodní informace před návštěvou muzea 

Stavba první železnice na Frýdlantsku byla zahájena v roce 1873. Šlo o prodloužení Pardubicko-

liberecké dráhy směrem na sever, přes Frýdlant do Černous a dále do Zavidova. Železnice byla 

dokončena za dva roky a nová trasa měla délku 39 km, 6 stanic a 3 zastávky. Mezi Oldřichovem a 

Raspenavou byl skalnatým terénem vybudován 500 m dlouhý tunel. Na páteřní trasu brzy navázaly tři 

místní trati, které už ovšem nebudovala společnost Pardubicko-liberecká dráha, ale frýdlantský okres, 

který hájil zájmy místních podnikatelů. Železnice znamenala spojení se světem a podmínku rozvoje 

podnikání. Pro textilní, strojírenské a další podniky na Frýdlantsku to byla jednoznačně potřebná 

investice. Do roku 1902 tak byly postaveny trati Raspenava – Bílý Potok, Frýdlant – Jindřichovice a 

úzkorozchodná Frýdlant – Heřmanice. Ta navazovala na saskou trať Žitava – Reichenau (dnešní 

Bogatynia) a měla proto stejný, saský rozchod (750 mm), zatímco na ostatních úzkorozchodných 

tratích v Čechách se používal rozchod vídeňský (760 mm). Pro úzkorozchodnou trať bylo vybudováno 

samostatné nádraží, vedle hlavní budovy frýdlantského nádraží (dnes je místo označeno cedulkou).  

Železniční trať i dopravní a technické stavby s ní související jsou zajímavým svědectvím o minulosti. 

Tohoto historického dědictví se ujala nezisková organizace Frýdlantské okresní dráhy, která 

v prostorách bývalé výtopny na frýdlantském nádraží zřídila a provozuje Železniční muzeum. 

Úzkorozchodná trať zvaná Heřmanička byla v 90. letech 20. století demontována (provoz byl zrušen 

v roce 1976).  V Dětřichově je na 7. km trati v soukromém vlastnictví zachována část železnice. 

Úvraťová stanice Dětřichov je uspořádaná tak, že  k pokračování jízdy vlaku jedoucího jedním 

směrem je nutná změna směru jeho jízdy. Stanice je proto z jedné strany koncová (ukončená kusými 

kolejemi). Lokomotiva zde může soupravu objet a z tažného vozidla se změnit na tlačné (nebo 

naopak).    

2. diskuse nad pracovními listy 

Projděte expozici muzea a z informací, které jste získali, diskutujte o významu železnice pro rozvoj 

regionu. Co se změnilo? 

Prohlédněte si okolí nádraží. Jaké stavby najdete? K čemu se využívaly (skladiště s rampami, celní 

sklady, vodárny, výtopny)? Všimli jste si jich někde? 

Těleso úzkorozchodné trati je v krajině zachováno a na rozdíl od okolní obhospodařované půdy 

(především pastviny) zarostlo náletovým lesem. Jeho část byla dokonce vyhlášena za biokoridor. 

Dlouhodobě se ale uvažuje o obnovení cesty, jak pro pěší a osobní dopravu (bezpečná, 

nezaplavovaná cesta v Heřmanicích a Kunraticích), tak s případným obnovením železničního provozu 

na části trati (muzejní dráha). Co je podle vás důležité?  

3. závěrečná diskuse 

Jak se vám pracovní listy vyplňovaly? Co jste nevěděli – a co bylo naopak snadné? 


