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W XVIII i XIX w. na obszarze całej Europy dochodzi do podstawowych zmian 
w infrastrukturze transportowej, które legły u podstaw współczesnej postaci 
transportu. Modernizująca się infrastruktura transportowa w przeciwieństwie do 
poprzednich typów transportu odznaczała się wyższym wskaźnikiem regularno-
ści i rzetelności, była bowiem coraz mniej zależna od wahań pogody i pór roku, 
ponadto charakteryzowała się spadkiem kosztów przewozu i możliwością trans-
portu wielkiej liczby osób i znacznej ilości ładunku na duże odległości. Mobilność 
obywateli oraz wymiana towarów w tym okresie zmieniła się znacząco i stała się 
najważniejszym wyznacznikiem i katalizatorem zasadniczej transformacji spo-
łecznej1.

Przejście od przednowoczesnej postaci transportu do infrastruktury nowoczes-
nego typu jest procesem wielowarstwowym i w zależności od regionu zróżnicowa-
nym. Transformacja ta jest w literaturze z reguły określana terminem „rewolucja 
transportowa” (Transport Revolution). Tak jak w wypadku innych terminów okre-
ślających zasadnicze przemiany społeczne, termin „rewolucja transportowa” nie 
jest jednoznaczny. Różni autorzy bowiem rozumieją przez to pojęcie różnorakie 
procesy czy też rozróżniają kilka faz rewolucji transportowej, lub mówią wprost 
o jednej bądź kilku rewolucjach transportowych2. Jednak większość badaczy dzieli 
proces przemiany przednowoczesnych form transportu w nowoczesny transport 
(tj. rewolucję transportową) na trzy podstawowe fazy. 

Pierwsza faza rewolucji transportowej miała związek z dostrzegalną poprawą 
struktury organizacyjnej transportu i infrastruktury transportowej w XVIII w.3 Do 

1 Z wielu prac ogólnie omawiających przejście z tradycyjnych („starych”) systemów transpor-
tu do „nowoczesnej” infrastruktury transportowej zwracam uwagę przed wszystkim na przejrzystą 
pracę porównawczą Transportgeschichte, hrsg. von Rolf Peter Siefer le, Berlin 2008; Ralf Roth, 
Verkehrsrevolutionen, [w:] Globalgeschichte 1800–2010, hrsg. von Reinhard Sieder, Ernst Lang-
thaler, Wien 2010, s. 471–501.

2 Kurt Möser, Prinzpielles zur Transportgeschichte, [w:] Transportgeschichte, s. 39–78. 
3 Guy Arbellot, La grande mutation des routes de France au milieu du XVIIIe siècle, „Annales 

E. S. C.”, 28, 1973, s. 765–791; Philip S. Bagwell, The Transport Revolution from 1770, London 
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podstawowych wyznaczników tego etapu wg Michaela J. Freemana, do którego 
odwołują się również późniejsi autorzy, należą: 1. systematyczna organizacja kur-
sów dyliżansów pocztowych i sieci stacji pocztowych; 2. budowa kanałów wod-
nych; 3. optymalizacja sieci drogowej za pośrednictwem budowy nowych dróg 
lub ulepszenia nawierzchni dróg istniejących oraz 4. budowa kolei konnej4. Druga 
faza rewolucji transportowej, którą znaczna część historyków uważa za właściwy 
rdzeń przejścia do transportu nowoczesnego typu, miała związek z zastąpieniem 
tradycyjnych źródeł energii (siła ludzka i zwierzęca, siła wiatru) maszyną parową 
i związaną z tym falą budowy nowych systemów transportowych (kolej żelazna, 
żegluga parowa)5. O trzeciej fazie przesądziły innowacje i odkrycia naukowe końca 
XIX i początku XX w., które wyraźnie odcisnęły piętno na charakterze transportu 
w całym XX w. (zastosowanie motoru spalinowego, wykorzystanie energii elek-
trycznej w transporcie, początki lotnictwa)6.

Rewolucję transportową można rozważać z kilku punktów widzenia. Acz-
kolwiek wiele procesów historycznych ma w istocie charakter globalny, bardzo 
często przejawiają się one wyraźnym zróżnicowaniem regionalnym (np. proces 
industrializacji). Tak samo ma się sprawa z procesem wytwarzania nowoczesnej 
infrastruktury transportowej, na którą silnie wpływają: przede wszystkim położenie 
geograficzne poszczególnych obszarów, warunki naturalne, stopień gospodarczego 
rozwoju terytorium, stopień zaangażowania państwa w budowanie infrastruktury 
transportowej itd. Dlatego, moim zdaniem, odpowiednie jest badanie procesu re-
wolucji transportowej za pomocą stosownie wybranych regionalnych sond, które 
pomogą zrekonstruować budowanie nowoczesnej sieci transportowej z uwzględ-
nieniem regionalnej specyficzności tego procesu7.

Niniejszy artykuł zawiera podstawowe uwagi dotyczące badań rozwoju sto-
sunków transportowych na obszarze Śląska Austriackiego8. Teren ten co prawda 
należał do najmniejszych ziem monarchii habsburskiej, jednak ze względu na 
eksponowane położenie geograficzne na granicy z Prusami, Górnymi Węgrami 
i Polską, terytorium to było bardzo cenne pod względem strategicznym. Trzeba 

1974; Wolfgang Behringer, Im Zeichen des Merkur. Reichspost und Kommunikationsrevolution 
in der Frühen Neuzeit, Göttingen 2003; Hans Ulrich Schiedt, Kapazitäten des Fuhrwerksverkehrs 
im 18. und 19. Jahrhundert. Grundlagen der Schätzung von Transportkapazitäten des vormodernen 
Landverkehrs, [w:] Verkehrsgeschichte/Histoire des transports, hrsg. von Hans Ulrich Schiedt, 
Laurent Tissot, Christoph Maria Merki, Rainer C. Schwinges, Zürich 2010, s. 121–136. 

4 Michael J. Freeman, Road Transport in the English Industrial Revolution: An Interim Reas-
sessment, „Journal of Historical Geography”, 4, 1980, s. 17–28. Zob. również Philip S. Bagwell, 
The Transport Revolution from 1770, London 1974.

5 Ralf Roth, Das Jahrhundert der Eisenbahn. Die Herrschaft über Raum und Zeit 1800–1914, 
Ostfildern 2005.

6 Möser, Prinzpielles, s. 40–41; Roth, Verkehrsrevolutionen, s. 471–501. 
7 Tezę dotyczącą konieczności omawiania problematyki przez optykę regionalnie dobrze do-

branych sond potwierdzają niektóre nowsze prace, np. Verkehrsgeschichte/Histoire des transports, 
s. 121–136.

8 Petr Popelka, Zrod moderní dopravy. Modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském 
Slezsku do vypuknutí první světové války, Ostrava 2013.
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jednak zaznaczyć, że z punktu widzenia budowania infrastruktury transportowej 
na omawianym obszarze, z uwagi na stosunki hydrologiczne, nie było możliwości 
stworzenia efektywnego transportu wodnego. W XIX stuleciu tylko kilka rzek było 
wykorzystywanych do flisactwa drewna. Długotrwałe próby uspławnienia Odry, 
która jako jedyna z rzek na tym obszarze miała prawdziwy potencjał, by stać się 
znaczącą międzynarodową drogą wodną, okazały się nieekonomiczne. Dlatego 
formowanie nowoczesnej infrastruktury transportowej na Śląsku Austriackim prze-
biegało w dwóch podstawowych segmentach, które tworzyły i do dnia dzisiejszego 
tworzą podstawę sieci transportowej na ziemiach czeskich – na polu transportu 
drogowego i kolejowego9.

Pierwsza faza rewolucji transportowej na omawianym obszarze przebiegała 
w stosunkowo długim czasie: od wstąpienia na tron władców oświeconych do 
rozpoczęcia procesu industrializacyjnego. Już od pierwszej połowy XVIII stule-
cia w monarchii habsburskiej można zauważyć starania, które podejmowano pod 
znakiem prób systematycznego budowania dróg wodnych i jakościowych dróg 
kamiennych, tzw. chaussée. Drogi te charakteryzowały się prostym kierunkiem, 
wzmocnioną nawierzchnią i rowami bocznymi. Ich parametry techniczne po raz 
pierwszy w nowożytnej historii europejskiej zostały objęte pewnymi standardami 
oraz technicznymi przepisami budowlanymi10.

O podstawowym przebiegu budowy dróg kamiennych na Śląsku Austriackim 
w okresie absolutyzmu oświeconego pisałem już szczegółowo na stronach „Sobót-
ki” w 2013 r.11 Budowa dróg kamiennych, formowanie poczty państwowej oraz 
próby budowania dróg wodnych w okresie absolutyzmu oświeconego tworzyły spe-
cyficzną pierwszą fazę budowania nowoczesnego systemu transportowego. Jest to 
jednocześnie pierwsza nowoczesna próba systematycznego ustanawiania sprawnej 
infrastruktury transportowej, której poziom był zagwarantowany i kontrolowany 
przez państwo. Budowa sieci drogowej w XVIII w. z dzisiejszej perspektywy może 
się jawić jako powolna i skomplikowana, jednak w kontekście historycznym cho-
dziło o pionierskie przedsięwzięcie. W związku z tym trzeba zaznaczyć, że państwo 
w okresie absolutyzmu oświeconego na polu polityki transportowej borykało się 
z wieloma trudnościami12.

Pierwszy problem stanowił fakt, że z początku budowniczowie na ziemiach 
czeskich mieli minimalne doświadczenia z organizacją i praktyczną realizacją 

9 Ibidem, s. 12–13.
10 Die moderne Strasse. Planung, Bau und Verkehr von 18. bis zum 20. Jahrhundert, hrsg. von 

Hans Liudger Dienel, Hans Ulrich Schiedt, Frankfurt am Main 2010; Andreas Helmedach, Das 
Verkehrssystem als Modernisierungsfaktor. Strassen, Post, Fuhrwesen und Reisen nach Triest und 
Fiume vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis zum Eisenbahnzeitalter, München 2002.

11 Petr Popelka, Polityka transportowa władców habsburskich na Śląsku Austriackim w czasach 
absolutyzmu oświeconego, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 68, 2013, 3, s. 53–69.

12 O podstawowych problemach związanych z budowaniem dróg w okresie absolutyzmu oświe-
conego idem, Hlavní problémy budování moderní silniční infrastruktury v českých zemích v době 
tereziánské a josefínské (na příkladu Slezsko-haličské silnice), „Slezský sborník”, 111, 2013, s. 
211–236.
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budowy dróg. Know how budowy dróg trzeba było pozyskać z obszarów Europy 
Zachodniej. Do tego przyczyniła się w znacznej mierze panująca para, która na 
ziemie czeskie i austriackie sprowadzała fachowców od budowy dróg z Lotaryngii, 
mających wiedzę i praktyczne doświadczenia. Jednak mimo to wdrażanie budowy 
dróg według zagranicznego wzoru nie było łatwe. 

Drugim zasadniczym i trwałym problemem związanym z budową dróg był 
problem finansowy. Pod względem kapitału budowa dróg była niezmiernie wyma-
gająca. Nie dziwi zatem, że stale powiększające swe zadłużenie państwo szukało 
najlepszych możliwości zapewnienia kosztownej budowy zarówno od strony fi-
nansowej, jak i pod względem siły roboczej. W XVIII w. powstał skomplikowany 
system budowy i utrzymania sieci drogowej nazwany konkurencjami ziemskimi 
(Landesconkurrenz). W ramach tego systemu na budowę dróg łożyło nie tylko 
państwo, ale także ziemskie reprezentacje stanowe. Priorytetem dla państwa było 
wykorzystywanie dochodów z myta, zarówno z już istniejących myt prywatnych, 
jak i z nowo otwieranych myt państwowych. Długotrwała praktyka ukazała, że 
dochody z myta stanowiły co prawda dobre źródło poprawy sytuacji finansowej, 
jednak wysokich kosztów związanych z budową drogi i jej utrzymaniem nie można 
było nigdy pokryć do końca. Był to również jeden z zasadniczych powodów, dla 
których w Europie Środkowej nie rozpoczęto budowy sieci dróg na bazie komer-
cyjnej13.

Ważne miejsce w systemie konkurencji ziemskiej miała praca poddańcza w po-
staci tzw. szarwarku drogowego (Strassenrobot). Kwestia szarwarku w XVIII w. 
nie była sporna, poddani bowiem musieli również w przeszłości brać udział 
w utrzymaniu dróg ziemskich, dlatego z reguły szarwarkowi się nie przeciwsta-
wiali. Szarwark na ziemiach czeskich w okresie terezjańskim i józefińskim nie był 
wysoki, zwykle chodziło o kilka dni w ciągu roku. Jeżeli porównamy to z Francją 
czy Lotaryngią, nie było to dużo14. Jednak właśnie w darmowej pracy poddanych 
ówcześni fachowcy upatrywali jedną z głównych przyczyn powolnej i mało efek-
tywnej budowy sieci drogowej.

Na nie dość szybkie tempo budowania sieci drogowej w XVIII w. silnie wpły-
wały przede wszystkim wydarzenia wojenne. W okresie panowania Marii Teresy 
działania wojenne regularnie paraliżowały budowę i utrzymanie dróg, powodując 
przewlekłe problemy transportowe. W okresie konfliktów zbrojnych budowa dróg 
niemal zupełnie ustawała. Co więcej, także w okresie pokoju nie było możliwości 
przeprowadzania szarwarku w najbardziej odpowiednim do tego czasie. Ze wzglę-
du bowiem na cykl agrarny szarwark był zwykle ograniczony tylko do przedwio-
śnia i jesieni, kiedy było mniej prac polowych.

13 Uwe Müller, Die Modernisierung der Strassenverkehrsinfrastrukturpolitik während der In-
dustrialisierung. Ein deutsch-britischer Vergleich, [w:] Infrastrukturpolitik in der Industrialisierung 
zwischen Liberalismus, Regulierung und staatlicher Eigentätigkeit, hrsg. von idem , Leipzig 1996, 
s. 51–71.

14 Nicole K. Longen, Fronarbeiten zur Finanzierung von Infrastruktur. Der Ausbau des Stras-
sennetzes im Kurtrierer Raum, 1716–1841, [w:] Die moderne Strasse, s. 23–48.
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Specyficznym problemem, który po raz pierwszy pojawia się w XVIII w., było 
odkupowanie ziemi. Nowe drogi starano się budować w możliwie prostym kierun-
ku, dlatego często przebiegały przez nową ziemię, którą państwo musiało odku-
pić. W tym celu państwo ustaliło stały system stawek zależnych od jakości gleby. 
Kompensacja finansowa za zabraną ziemię nie rozwiązywała jednak wszystkich 
problemów. Niektórzy właściciele uporczywie sprzeciwiali się wytyczaniu trasy 
nowej drogi celem uzyskania większej ilości pieniędzy lub zachowania niepodziel-
ności swych ziem. Przypadki takie zazwyczaj przeradzały się w spory, w których 
państwo z zasady spełniało wymagania finansowe skarżących się osób. I odwrot-
nie, w wypadku wytyczania trasy komunikacji państwu zazwyczaj udawało się 
przeforsować plany. Interesującym stwierdzeniem jest fakt, że zmiana przebiegu 
drogi mogła wpłynąć na gospodarkę posiadłości ziemskich (Grundherrschaft). 
Odchylenie trasy komunikacji mogło przynieść straty w niektórych dochodach 
szlachty, przede wszystkim na wyszynku w pańskich karczmach.

Od lat 90. XVIII w. po rozmachu budowlanym w okresie panowania Józefa II 
doszło do spowolnienia prac w tym zakresie. Na początku XIX w. państwo pró-
bowało rozwiązać problem brakujących środków na budowę i utrzymanie sieci 
drogowej za pomocą trzech sposobów: 1. przez ingerencję w system myt, który 
powinien przynosić więcej finansów na budowę nowych dróg; 2. przez usprawnie-
nie kontroli finansowej wydatków związanych z drogami i 3. przez wprowadzenie 
systemu tzw. dobrowolnej konkurencji (freiwillige Conkurrenz). Wymienione in-
nowacje zostały wdrożone stosunkowo szybko i synchronicznie15. 

Po wojnach napoleońskich znaczna część prac budowlanych na drogach 
była realizowana za pośrednictwem prywatnych przedsiębiorców. Od roku 1812 
wszystkie państwowe, stanowe i miejskie zlecenia były realizowane w systemie 
przetargów publicznych, w których wykonawca zlecenia był wybierany w proce-
durze licytacyjnej. Procedura licytacyjna, podczas której zainteresowani oferowali 
jak najwyższą zniżkę ze wstępnie obliczonych kosztów, miała zapewnić, że osiąg-
nięta cena zlecenia będzie jak najniższa. Od roku 1820 procedurze licytacyjnej 
było podporządkowane również utrzymanie sieci drogowej, które do tej pory było 
wynajmowane prywatnym przedsiębiorcom bez konieczności przeprowadzania 
przetargu publicznego16.

Druga faza budowy dróg kamiennych na Śląsku Austriackim została zapocząt-
kowana w latach 20. XIX w. budową Drogi Karniowskiej prowadzącej z Opawy 
przez Karniów i Miasto Olbrachcice do pruskiego Prudnika. Od roku 1839 była bu-
dowana najważniejsza śląska droga pierwszej połowy XIX w. – tzw. Droga Szum-
perska – łącząca Śląsk z Czechami przez Opawę, Bruntal i Szumperk. Z punktu 
widzenia połączenia północno-południowego znaczenie miała tzw. Droga Łomnic-
ka budowana na początku lat 40. XIX w., łącząca Szternberk ze Złotymi Górami. 

15 Popelka, Zrod moderní dopravy, s. 59–62.
16 O budowie dróg na Morawach i na Śląsku w pierwszej połowie XIX w. szczegółowo Mojmír 

Krejčiř ík, Kleinové. Historie moravské podnikatelské rodiny, Brno 2009.
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Jak widać, w tej fazie głównym celem było transportowe udostępnienie Śląska 
Opawskiego, który w tym okresie, w przeciwieństwie do Śląska Cieszyńskiego, 
nadal był zacofany pod względem infrastruktury17. Po wojnach napoleońskich 
budowę sieci dróg w niemałej części prowadziły przedsiębiorstwa prywatne, przy 
czym stanowiło to dobre doświadczenie i wstęp do dalszej działalności w dziedzi-
nie budowy linii kolejowych18. 

Przed rewolucyjnym rokiem 1848 na terenie północnych Moraw i Śląska bu-
dowa państwowej sieci drogowej przeznaczonej dla transportu ponadregionalnego 
była w zasadzie ukończona. Drogi Łomnicka i Szumperska były ostatnimi wiel-
kimi budowami o znaczeniu ponadregionalnym, łączącymi poszczególne ziemie 
koronne z zagranicą.

Co charakterystyczne, druga faza rewolucji transportowej zrelatywizowała jed-
nak to, co przyniosła jej pierwsza faza. W jej trakcie bowiem mamy do czynienia 
z budowaniem systemu transportowego, który w istocie nie nawiązuje do preindu-
strialnych systemów transportowych (chyba z wyjątkiem kolei konnej). Dopiero 
w drugiej fazie rewolucji transport zyskuje oba atrybuty, które szwajcarski histo-
ryk Christoph Maria Merki określił jako nowoczesną formę transportu. W okresie 
tym transport nie tylko opierał się na kapitałochłonnej infrastrukturze (podobnie 
zresztą jak w pierwszej fazie), ale był już także zmechanizowany, tj. środki trans-
portu nie były napędzane siłą człowieka lub zwierzęcia, lecz za pośrednictwem 
maszyny. Dopiero w drugiej fazie pojęcie rewolucji transportowej zyskuje cechy 
prawdziwego przewrotu19. 

Na przykładzie Śląska Austriackiego można zaobserwować, że z punktu widze-
nia rozwoju infrastruktury transportowej XIX w. kolej żelazna naprawdę „wywo-
łała burzę” i przyniosła zupełnie nową sytuację. Drogi kamienne utraciły wówczas 
znaczenie głównych szlaków handlowych, którymi stała się nowo wybudowana 
kolej. Miasta leżące wzdłuż głównych dróg szybko przestały być atrakcyjne, 
z kolei regiony leżące w pobliżu nowo budowanych głównych linii kolejowych 
tę atrakcyjność zyskały. Dzięki temu z jednej strony powstały podstawy rozwoju 
gospodarczego regionów leżących w pobliżu nowych skupisk komunikacyjnych, 
z drugiej jednak ten sam proces oznaczał możliwy regres obszarów, na których 
wcześniej była rozbudowana sieć dróg, a które pozostały długo poza zasięgiem 
kolei żelaznej.

Refleksją historyczną dotyczącą tego faktu na omawianym terenie podzielił się 
już w 1851 r. pisarz Opawskiej Izby Handlowej (Handels- und Gewerbekammer) 
w związku z niedawnym doprowadzeniem Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda 
do granicy morawsko-śląsko-pruskiej: „Wcześniej, zanim do życia transportowego 

17 Popelka, Zrod moderní dopravy, s. 58–72.
18 Paul Mecht ler, Bauunternehmer und Arbeiter in der ersten Staatsbahnperiode Österreichs 

(1842–1858), „Österreich in Geschichte und Literatur”, 12, 1968, s. 317–330; Petr Popelka, Zrod 
moderního podnikatelstva. Bratři Kleinové a podnikatelé v českých zemích a v habsburské říši v éře 
kapitalistické industrializace, Ostrava 2011, s. 175.

19 Christoph Maria Merki, Verkehrsgeschichte und Mobilität, Stuttgart 2008, s. 9–11.
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wkroczyła Kolej Północna, na Śląsku kwitnął handel przede wszystkim z Prusami, 
który realizował się bądź przez Karniów i Prudnik, bądź przez Racibórz. W chwi-
li kiedy Kolej Północna utworzyła bezpośrednie połączenie z kolejami pruskimi 
przez Bogumin, handel śląski realizujący się przez Opawę ucierpiał mocno i do-
tychczasowe drogi, za których pośrednictwem handlowano, pustoszeją. Ważne 
centra przemysłowe, jak Opawa, Beneszów Górny, Bruntál, Karniów, Vrbno pod 
Pradědem, Ludwików czy Złote Góry, tracą na znaczeniu”20. Mówiąc lapidarnie, 
nie wszyscy mogli korzystać w jednakowej mierze z dobrodziejstw, jakie kolej 
żelazna przynosiła. 

Wprowadzenie kolei parowej jako nowej formy transportu zapoczątkowało 
w latach 30. i 40. XIX w. szybkie przemiany w charakterze infrastruktury trans-
portowej. Transport dalekobieżny wozami furmańskimi, pocztowymi i prywatny-
mi dyliżansami został w krótkim czasie zastąpiony koleją, która swą pojemnością 
wyraźnie przewyższała transport na drogach. Dlatego także już pod koniec lat 40. 
XIX w. zaangażowanie państwa w budowanie sieci drogowej słabnie, a problemy 
dotyczące jej dalszej modernizacji łączą się z poprawą dróg o regionalnym zna-
czeniu, o które troszczyła się formowana wówczas administracja21. 

Największy udział w infrastrukturze transportu drogowego przed rokiem 1918 
zajmowały drogi powiatowe. Ten typ dróg narodził się na ziemiach czeskich po 
wojnach napoleońskich i miał na celu zapewnienie dobrego połączenia transporto-
wego w poszczególnych regionach. Udoskonalana w drugiej połowie XIX w. sieć 
dróg powiatowych uzupełniła względnie małą liczbę jakościowych dróg państwo-
wych i nowo budowaną sieć kolejową. Po przywróceniu konstytucyjności zarząd 
nad drogami powiatowymi został powierzony w Czechach samorządom powiato-
wym, a na Morawach i na Śląsku powiatowym komitetom drogowym22. Znacząca 
modernizacja sieci dróg powiatowych przebiegała na Śląsku Austriackim od lat 
80. XIX w., wtedy to następuje wyraźny ilościowy wzrost dróg powiatowych, jak 
również ich stopniowa poprawa jakościowa związana z walcowaniem nawierzchni 
dróg. Ta nowa technologia, która w pełni była wykorzystywana dopiero od lat 90. 
XIX w., przyczyniła się do skrócenia czasu przejazdu środków transportu, zwięk-
szyła jego komfort, a także stworzyła przesłanki do późniejszego zapoczątkowania 
transportu samochodowego23.

Jednocześnie wraz z zakończeniem budowy sieci głównych dróg w latach 40. 
XIX w. system transportowy na ziemiach czeskich został wzbogacony o nową 
i z punktu widzenia dalszego rozwoju kluczową formę – kolej żelazną. Ze względu 
na śródlądowy charakter monarchii habsburskiej oraz mało rozwinięty transport 

20 Ziemskie Archiwum Opawa (dalej: ZAO), Obchodní a živnostenská komora v Opavě, k. 
119.

21 Milan Hlavačka, Cestování v éře dostavníku, Praha 1996. 
22 Idem, Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a inte-

lektuální rozvoj Čech 1862–1913, Praha 2006; Petr Popelka, Okresní silniční výbory ve Slezsku 
(1868–1928), „Slezský sborník”, 120, 2012, 3–4, s. 201–220.

23 Popelka, Zrod moderní dopravy, s. 73–80. 
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wodny ten nowo formujący się składnik systemu transportowego odgrywał w XIX 
i XX w. niezwykle istotną rolę24. Przejawiło się to w pełni również w transformacji 
systemu transportowego w omawianym regionie.

Pierwsza faza budowy kolei żelaznej na terenie północnych Moraw i Śląska 
Austriackiego, trwająca od początku budowy kolei do roku 1855, związana była 
z działalnością spółki Kolej Północna Cesarza Ferdynanda (k.k. privilegierte Kaiser 
Ferdinands-Nordbahn). Kolej Północna należała do najstarszych i największych 
prywatnych spółek transportowych w monarchii habsburskiej, a z punktu widze-
nia genezy sieci kolei żelaznej na Morawach i na Śląsku Austriackim odegrała 
niezmiernie ważną rolę. Do połowy lat 50. XIX w. tworzyła istotne połączenie 
Wiednia z Morawami, Śląskiem Austriackim i Pruskim oraz z Galicją. Co więcej, 
w 1849 r. austriacka sieć kolejowa po raz pierwszy przyłączyła się w Boguminie 
do kolei pruskiej. Oprócz swojej pierwotnej funkcji, jaką było zapewnienie usług 
transportowych, Kolej Północna prowadziła działalność również w przemyśle 
węglowym, posiadała wiele nieruchomości, a pośrednio czy bezpośrednio kon-
trolowała inne spółki transportowe działające na terenie Moraw i Śląska. Od lat 
80. XIX w. Kolej Północna była także zaangażowana w budowę lokalnych dróg, 
bezpośrednio nawiązujących do rdzennych kolei spółki25.

Z punktu widzenia transportu i gospodarki Śląska Austriackiego ważne było 
wybudowanie nie tylko głównej linii Kolei Północnej, ale także odgałęzienia do 
głównego miasta ziemskiego Opawy i do Bielska, które stanowiło największy 
ośrodek przemysłu tekstylnego na Śląsku Cieszyńskim26. Przebieg głównej linii 
Kolei Północnej już w 1836 r. został zaprojektowany przez ziemię ostrawską, 
a połączenie z Opawą miało zapewnić odgałęzienie od linii głównej. Z analizy 
materiału archiwalnego dotyczącego budowy kolei do Opawy wynika, że przed-
stawiciele tego miasta od początku lat 40. XIX w. usiłowali wpłynąć na zmianę 
projektu Kolei Północnej i żądali przekierowania głównej linii przez Opawę. Jed-
nak propozycja była stosunkowo spóźniona i do żądanej zmiany nie doszło. Tak 
więc miasto dysponowało co prawda od 1855 r. połączeniem kolejowym, jednak 
już ówcześni obserwatorzy uważali je za niewystarczające27. 

24 Milan Hlavačka, Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha 
1990. 

25 O historii Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda: Čtení o Severní dráze Ferdinandově, ed. 
Josef Hons, Praha 1990. Z innych prac: Die ersten fünfzig Jahre der Kaiser Ferdinands-Nordbahn 
1836–1886, Wien 1886; Alois Adamus, Pohled do dějin Severní dráhy Ferdinandovy po stoleté 
činnosti 1836–1936, Příbor 1936; Alfred Horn, Die Kaiser Ferdinands-Nordbahn, Wien 1971; 160. 
let Severní dráhy císaře Ferdinanda 1841–2001, pr. zbior., Ostrava 2001; Allerhöchste Eisenbahn. 
170 Jahre Nordbahn Wien – Brünn, hrsg. von Gerhard Art l, Gerhard H. Gürt l ich, Hubert Zenz, 
Wien 2009. 

26 Jiří Pacl ík, Nástin vývoje průmyslu, obchodu a dopravy v rakouském Slezsku v letech 1851– 
1856, Opava 1995 (Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, edycja C), 
s. 79–83; idem, Nejstarší statistiky železniční nákladní přepravy v rakouském Slezsku a jejich význam, 
Ostrava 1992 (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 130), s. 83–110.

27 Petr Popelka, Snaha Opavy o zisk železnice ve 40. letech 19. století, „Vlastivědné listy”, 31, 
2005, s. 13–16; Zdeněk Láznička, Výstavba železnice Svinov – Opava, „Slezský sborník”, 54, 1956, 
s. 353–362.
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Rok 1855 jest ważny również z punktu widzenia ogólnopaństwowej polityki 
kolejowej, ponieważ w latach 1854–1855 dochodzi do szybkiej przemiany do-
tychczasowej polityki transportowej. Państwo wycofało się ze sfery bezpośredniej 
działalności biznesowej w zakresie kolei żelaznej, przeprowadziło prywatyzację 
kolei państwowych i wsparło budowę kolejową przez wprowadzenie prywatnych 
subiektów28. 

To, że główna linia Kolei Północnej ominęła lokalną ziemską metropolię, było 
bardzo niekorzystne dla Opawy. Miasto nie uzyskało bezpośredniego połączenia 
z pruską siecią kolejową, co m.in. doprowadziło do przesunięcia punktu ciężko-
ści dotychczasowych głównych tras handlowych. I chociaż dzięki temu została 
stworzona podstawa dynamicznego rozwoju obszarów ziemi ostrawskiej i bogu-
mińskiej, to jednak inaczej rzecz się miała na Śląsku Opawskim. Aż do roku 1866 
przejawiała się tutaj polityka restrykcyjna ministerstw wiedeńskich, które kierując 
się współzawodnictwem z Prusami, zaczęły blokować projekty kolejowe, które łą-
czyłyby ziemie czeskie z Prusami. Aczkolwiek od drugiej połowy lat 50. znanych 
jest wiele projektów budowy kolei żelaznej na terenie północno-zachodnich Moraw 
i Śląska Opawskiego (np. projekt tzw. Śląskiej Kolei Zachodniej – Schlesische West-
bahn), plany te aż do wojny prusko-austriackiej nie zostały zrealizowane. Obszar 
Śląska Opawskiego i północno-zachodnich Moraw aż do drugiej połowy lat 60. 
XIX w. zmagał się tym samym z brakiem transportu kolejowego, co w kręgach 
miejscowych przedstawicieli publicznych było przyczyną niezadowolenia29.

Porażka monarchii habsburskiej w 1866 r. oznaczała zwrot w polityce kolejo-
wej. Austriackie Ministerstwo Wojny (Kriegsministerium) zaprzestało blokowania 
projektów na obszarach granicznych sąsiadujących z Prusami, a rząd wsparł wiele 
projektów kolejowych. W drugiej połowie lat 60. XIX w. po stronach morawskiej 
i śląskiej dochodzi do aktywizacji organizacji, których celem była poprawa stosun-
ków transportowych w północno-zachodnich Morawach i na Śląsku Opawskim. 
Na podstawie tych ugrupowań tworzą się następnie konsorcja zainteresowane 
nadaniem koncesji kolejowych. W drugiej połowie lat 60. i na początku lat 70. 
XIX w. doszło tym samym do budowy kolei na obszarze Śląska Cieszyńskiego 
(Kolej Koszycko-Bogumińska, Kolej Frydlancka; k.k. privilegierte Kaschau-
-Oderberger Bahn, k.k. privilegierte Ostrau-Friedlander Eisenbahn), jak również 
dwóch kolei, które miały kluczowe znaczenie dla udostępnienia transportowego 
północno-wschodnich Moraw i Śląska Opawskiego (Morawska Kolej Graniczna 
i Morawsko-Śląska Kolej Centralna; k.k. privilegierte Mährische Grenzbahn, k.k. 
privilegierte Mährisch-Schlesische Centralbahn)30.

Ze względu na znaczenie strategiczne i gospodarcze drugą najważniejszą koleją 
biegnącą przez Śląsk Austriacki była Kolej Koszycko-Bogumińska. Wynikało to 
z faktu, że była ona przez długi czas jedynym znaczącym połączeniem transpor-

28 Hlavačka, Dějiny, s. 65–75. 
29 Popelka, Zrod moderní dopravy, s. 128–132.
30 Przejrzyście o tym Josef Hons, Dějiny dopravy na území ČSSR, Bratislava 1975.
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towym ziem czeskich i Węgier. Odgrywała ważną rolę w transporcie zboża, rudy 
żelaznej i surówki hutniczej na ziemie czeskie i odwrotnie – otworzyła drogę dla 
przewozu węgla i koksu z obszaru ostrawsko-karwińskiego na tereny Górnych 
Węgier. Znaczenie strategiczne Kolei Koszycko-Bogumińskiej uwidoczniło się 
zwłaszcza po powstaniu Republiki Czechosłowackiej, kiedy stała się kluczowym 
połączeniem ziem czeskich ze Słowacją i Rusią Podkarpacką i stanowiła ważny 
argument podczas rokowań dotyczących dalszych losów spornych obszarów Ślą-
ska Cieszyńskiego31.

Pierwsze rozważania dotyczące budowy połączenia Śląska Cieszyńskiego 
z Górnymi Węgrami sięgają lat 50. XIX w., kiedy pojawił się plan budowy kolei na 
Górnych Węgrzech z perspektywicznym podłączeniem do Kolei Północnej Cesarza 
Ferdynanda w Boguminie. Projektem żywo zainteresowali się wtedy przemysłowcy 
Śląska Cieszyńskiego, jednak plan okazał się nie do końca przemyślany32. Z punktu 
widzenia gospodarki narodowej austriackie ministerstwo handlu uważało budowę 
linii z Bogumina do Koszyc za bardzo pożądaną i w koncepcji rozwoju sieci kole-
jowej rzeszy habsburskiej z roku 1864 kolej ta figurowała wśród pięciu najważniej-
szych planowanych połączeń monarchii33. Koncesję na budowę i eksploatację tej 
linii otrzymało w 1866 r. zagraniczne konsorcjum. Jednak koncesjonariusze kolei 
od początku prowadzili spekulacje, co spowodowało nieustanne odraczanie prac 
budowlanych oraz skomplikowane negocjacje z administracją państwową. W roku 
1869 koncesję przejął Anglo-Österreichische Bank, który zapewnił bardzo szybką 
dobudowę głównej linii, a następnie bezproblemowe użytkowanie. 

Kolej Ostrawsko-Frydlancka należała natomiast do małych przedsiębiorstw 
kolejowych, które nie miały charakteru tranzytowego, lecz raczej lokalny. Budowę 
kolei łączącej obszar ostrawsko-karwiński z przedsiębiorstwami przemysłowymi 
we Frydku i Mistku (łącznie z niedaleką hutą żelaza w Leskowcu, Baszce i Fryd-
lancie nad Ostrawicą) rozważano już od roku 1863. Projekt kolei był znacząco 
wspierany nie tylko przez przedstawicieli samorządów, lecz także reprezentantów 
licznych przedsiębiorstw przemysłowych, którzy stali się jego faktyczną siłą na-
pędową. Koncesja na budowę kolei została wydana w 1869 r. konsorcjum przed-
siębiorców, którzy zatroszczyli się o szybkie uruchomienie kolei. Mimo istnienia 
planów na przedłużenie kolei w kierunku na Górne Węgry, w wyniku kryzysu 
gospodarczego wizje te nie zostały zrealizowane34.

31 Ladislav Szojka, Rudolf Kukučík, Pavol Kukučík, Košicko-bohumínská železnica, Bra-
tislava 2002; w związku z Cieszynem Petr Popelka, Michaela Závodná, Budování dopravní in-
frastruktury a rozvoj města Těšína před první světovou válkou, [w:] Český Těšín. Vznik a výstavba 
města v meziválečném období, ed. Zdeněk Jirásek, Opava 2011, s. 52–64. O roli gospodarczej Milan 
Myška, Der Kampf der hüttenmännischen Lobby für die Eisenbahntarife in der Habsburgermo-
narchie (1830–1914), Ostrava 2004 (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 215, 
Historie-Historica 11), s. 49–67.

32 ZAO, Obchodní a živnostenská komora Opava, k. 120.
33 Denkschrift zu dem Entwurfe eines neuen Eisenbahnnetzes der österreichischen Monarchie, 

Wien 1864. 
34 Popelka, Zrod moderní dopravy, s. 123–128; Leopold Grof, Historie Ostravsko-frýdlantské 

dráhy, „Hospodářské dějiny”, 19, 1991, s. 29–36.
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Morawska Kolej Graniczna, łącząca tradycyjne północnomorawskie centra 
tekstylne, należała do mniejszych przedsiębiorstw kolejowych. Podstawę kolei 
tworzyła krótka linia Zábřeh na Moravě–Sobotín, która została oddana do użytku 
w roku 1871 przez znaczącą rodzinę morawskich przedsiębiorców Kleinów. W tym 
samym roku została zatwierdzona koncesja dla spółki Morawskiej Kolei Granicz-
nej, która zamierzała zbudować i użytkować kolej ze Szternberka przez Szumperk 
i Hanušovice do wschodnioczeskich Králík z podłączeniem do kolei Ujście nad 
Orlicą–Międzylesie. Ze względu na położenie Kolei Zábřeh na Moravě–Sobotín 
i Morawskiej Kolei Granicznej, a także z uwagi na wzajemne związki personalne 
rad zarządów doszło do fuzji obu spółek. Połączona kolej została oddana do użyt-
ku w październiku 1873 r., a na początku 1874 r. połączyła się w Lipce Dolnej 
z Północno-Zachodnią Koleją Austriacką (k.k. priv. Österreichische Nordwest-
bahn). Z powodu katastrofalnych wyników gospodarczych kolei zaczęto uzgadniać 
warunki do przeprowadzenia fuzji obu spółek. Morawska Kolej Graniczna stała 
się tym samym jedną z pierwszych kolei w Austro-Węgrzech, odnośnie do której 
zastanawiano się nad przeprowadzeniem sanacji. Dopiero w 1883 r. użytkowanie 
Morawskiej Kolei Granicznej przejęło państwo, a na początku 1895 r. kolej została 
upaństwowiona35.

Morawsko-Śląska Kolej Centralna prowadząca z Ołomuńca przez Morawski 
Beroun, Bruntal do Opawy i do Jindřichova na Śląsku i pruskich Głuchołazów ode-
grała zasadniczą rolę podczas tworzenia sieci transportowej na Śląsku Opawskim. 
Zapewniła połączenie z sieciami kolei pruskich, co było wysuwanym długotrwale 
żądaniem przedstawicieli przemysłu i handlu. Stopniowo do głównej linii dołączo-
no kilka linii bocznych, które zapewniały transport lokalny. Koncesja na budowę 
kolei została przyznana grupie przedsiębiorców pod kierownictwem dziekana 
kapituły ołomunieckiej Roberta Lichnowskiego w 1870 r., a w latach 1872–1875 
stopniowo została oddana do użytku cała rdzenna linia kolejowa. Gospodarka 
spółki była prowadzona na krawędzi opłacalności aż do momentu przystąpienia 
do Société Belge w roku 1880. Po tym wydarzeniu sytuacja ustabilizowała się, 
jednak aż do upaństwowienia w 1894 r. kolej borykała się z wieloma problemami, 
podobnymi zresztą do problemów Morawskiej Kolei Granicznej36.

Punktem zwrotnym w rozwoju przedsiębiorczości kolejowej był wybuch głę-
bokiego kryzysu gospodarczego w 1873 r. Nie tylko spowodował on wyraźne 
osłabienie inicjatywy prywatnych spółek kolejowych, trwające do końca lat 70. 
XIX w., ale także w znaczącej mierze odzwierciedlił się w działalności już istnie-
jących przedsiębiorstw kolejowych. W związku z kryzysem gospodarczym upadły 
niektóre zaplanowane projekty, co na omawianym terenie dotyczyło przede wszyst-
kim planu międzynarodowego połączenia Prus i Górnych Węgier przez Opawę 

35 Petr Popelka, Vznik a vývoj Moravské pohraniční dráhy do jejího zestátnění v roce 1895, 
„Vlastivědný sborník Střední Morava”, 23, 2006, s. 51–64.

36 Bliżej o tym idem, Moravsko-slezská centrální dráha a vznik železniční sítě v západním Slez-
sku, „Časopis Matice moravské”, 125, 2006, s. 111–133.
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i Trenczyn. W kryzysowych latach 70. XIX w. na znaczeniu zyskały interwencje 
państwa w dziedzinę transportu. W omawianym regionie fakt ten przejawiał się 
zarówno we wspieraniu istniejących spółek kolejowych, jak i w interwencji w for-
mie bezpośredniej budowy linii kolejowych. Jednak pomoc państwa okazała się 
niezbędna również w okresie dalszej budowy kolei miejscowych. Z analizy sytuacji 
omawianego regionu jasno wynika, że bez interwencji państwowej kolejna fala 
budowy kolei byłaby tutaj w zasadzie nie do pomyślenia37. 

Od początku lat 80. XIX w. uwaga państwa oraz przedsiębiorców zwrócona 
była na wsparcie nowego typu kolei – lokalnych (miejscowych). Wybudowana do 
połowy lat 70. XIX w. podstawowa sieć kolei w epoce budowania kolei lokalnych 
została zasadniczo rozbudowana. Tym samym do I wojny światowej powstała 
sieć kolei, której struktura, z wyjątkiem drobnych przeróbek, została zachowa-
na do czasów współczesnych. W wyniku połączenia kolei lokalnych doszło do 
znacznego rozgałęzienia podstawowej sieci kolei i większość miast, a także wiele 
miasteczek i mniejszych gmin w okresie do I wojny światowej było dostępnych 
dzięki kolei żelaznej. 

Z punktu widzenia periodyzacji rozwoju sieci miejscowych kolei za pierwszy 
etap można uznać okres od początku budowy lokalnych kolei do chwili uchwale-
nia ustaw ziemskich dotyczących wspierania kolei niższego rzędu. Jeszcze przed 
uchwaleniem państwowej ustawy ramowej O wspieraniu kolei lokalnych z roku 
1880, która po raz pierwszy zdefiniowała koleje miejscowe, państwo wybudowało 
na terenie Przedlitawii ogółem 14 linii o parametrach przyszłych kolei lokalnych. 
Należały tu również koleje Valšov–Rymarzów i Heřmínovy–Wrbno pod Pradzia-
dem, wybudowane przez państwo jako awaryjne38. 

Po uchwaleniu ustawy państwowej w budowę kolei miejscowych zaangażowały 
się przede wszystkim wielkie i silne pod względem kapitału spółki, na omawianym 
terenie zwłaszcza Północna Kolej Cesarza Ferdynanda i Austriacka Spółka Kolei 
Lokalnych (Österreichische Lokaleisenbahngesellschaft). Kolej Północna była na 
początku zmuszona do przystąpienia do budowy wielu linii lokalnych na Mora-
wach i na Śląsku w związku z pertraktacjami dotyczącymi przedłużenia koncesji 
i dopiero od połowy lat 90. wybudowała „dobrowolnie” kilka linii lokalnych39. 
Austriacka Spółka Kolei Lokalnych od początku swoją działalność skupiała na 
budowie linii lokalnych i dzięki jej zaangażowaniu doszło do udostępnienia dla 
transportu peryferyjnych obszarów ziemi jesionickiej40. 

37 Ogólnie o tym Otto Urban, Česká společnost 1848–1914, Praha 1982, s. 274–283; Petr Po-
pelka, Podíl zemské samosprávy na budování lokální železniční sítě a zemská železniční akce v Ra-
kouském Slezsku, „Časopis Matice moravské”, 127, 2008, s. 35–66; idem, Hospodářská krize 70. let 
19. století a její dopad na železniční společnosti v habsburské říši, [w:] Fenomén hospodářské krize 
v českých zemích 19. až počátku 20. století, ed. Eduard Kubů, Jindřích Soukup, Jiří Šouša, Praha 
2015, s. 83–91.

38 Popelka, Zrod moderní dopravy, s. 147–151.
39 Čtení o Severní dráze Ferdinandově, s. 160–163.
40 Petr Popelka, Počátky železnice na Jesenicku, „Jesenicko. Vlastivědný sborník’, 8, 2007, 

s. 22–38.
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Oprócz dużych i silnych pod względem kapitału spółek w budowaniu kolei 
lokalnych sporadycznie miał udział także kapitał prywatny, bez pomocy państwa 
czy regionu. Ogółem na ziemiach czeskich do I wojny światowej takich kolei zo-
stało wybudowanych tylko 13, o całkowitej długości 173 km. Należała tu również 
ciesząca się powodzeniem kolej Studeńka–Štramberk (1881), przedsiębiorców 
braci Gutmannów, oraz skupiająca się na transporcie drewna kolej Frydlant nad 
Ostrawicą–Bílá (1908), w której powstaniu miało swój udział arcybiskupstwo 
ołomunieckie41.

Drugi etap budowy kolei lokalnych w omawianym regionie zapoczątkowały 
ustawy ziemskie dotyczące wspierania kolei niższego rzędu, które były uchwalone 
na Morawach i na Śląsku w połowie 1895 r. Wymienione ustawy wspierały regio-
nalne inicjatywy budowy linii lokalnych, których finansowanie zapewniali zarów-
no miejscowi zainteresowani (gminy, przedsiębiorcy itd.), jak i organy ziemskie, 
ewentualnie państwo. Po uchwaleniu ustawy ziemskiej dotyczącej wspierania kolei 
niższego rzędu realizowano wiele projektów krótszych kolei lokalnych, prowadzo-
nych zazwyczaj w środowisku mało atrakcyjnym pod względem gospodarczym. 
Budowa kolei miejscowych koncentrowała się w tym czasie wyłącznie na obszarze 
Śląska Opawskiego i północno-zachodnich Moraw. Wyjątek stanowił stosunkowo 
kosztowny, ale odnoszący sukces ekonomiczny projekt Śląskich Kolei Ziemskich 
(Schlesische Landesbahnen), realizowany tuż przed I wojną światową na obszarze 
prężnie rozwijającego się regionu ostrawsko-karwińskiego42. 

Koleje lokalne w obu przybliżonych okresach osiągały bardzo zróżnicowane 
wyniki ekonomiczne. Z jednej strony istniały koleje miejscowe gospodarujące 
na krawędzi opłacalności, z drugiej zaś niektóre koleje rozwinęły się w przedsię-
biorstwa przynoszące znaczny dochód. Na podstawie przykładów miejscowych 
kolei omawianego regionu można stwierdzić, że dużą szansę na wyższy poziom 
rentowności miały linie ze znacznie rozwiniętym transportem towarowym (kolej 
lokalna Studeńka–Štramberk) lub kolej miejscowa o charakterze podmiejskim, 
zorientowana na publiczny transport zbiorowy (Śląska Kolej Ziemska). W wy-
padku natomiast kolei lokalnych budowanych na obszarach z ograniczoną czy też 
stagnującą produkcją przemysłową (znaczna część kolei na Śląsku Opawskim) 
zazwyczaj charakterystyczne były niskie dochody. Te wynikały z małego udziału 
transportu towarowego i przeciętnej lub poniżej przeciętnej liczby osób korzysta-
jących z tego środka transportu43.

Wiele projektów linii lokalnych nie zostało zrealizowanych, choć po wydaniu 
ustaw ziemskich wspierających koleje lokalne szybko wzrastała liczba linii, któ-
re były wykorzystywane przez szerszą publiczność i miały wyłącznie charakter 

41 Na temat dróg lokalnych na ziemiach czeskich Stanislav Pavlíček, Naše lokálky. Místní dráhy 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2002. O przytoczonych przykładach bliżej Popelka, Zrod 
moderní dopravy, s. 215–220.

42 Popelka, Podíl, s. 35–66.
43 Idem, Zrod moderní dopravy, s. 239–240. 
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miejscowy. W licznych przypadkach – na Śląsku chodziło np. o cały system kolei 
leżących na południe od Opawy – do właściwej realizacji planów nie doszło. Idee 
niektórych projektów odżywały jeszcze po roku 1918, jednak w warunkach rozwi-
jającego się transportu samochodowego plany te często przestawały być aktualne. 
Znaczna część projektów kolei lokalnych upadła z powodu oczekiwanej niskiej 
rentowności, aczkolwiek w wielu wypadkach szacowania dochodowości kolei były 
przewartościowane. Wydaje się, że większe znaczenie niż dająca się wykazać ren-
towność gospodarcza miało odpowiednie wsparcie polityczne i publiczne. Zarówno 
w parlamencie, jak i przede wszystkim na sejmikach ziemskich dochodziło do starć, 
które zasadniczo wpływały na politykę dotyczącą kolei żelaznej w omawianym 
regionie. Klucza do wyjaśnienia kwestii, dlaczego w niektórych wypadkach doszło 
do przeforsowania zamiaru budowy kolei lokalnej, a w innych to się nie udawało, 
można szukać w zdolności pozyskiwania dla danej wizji dostatecznej liczby osób 
wpływowych i udzielających się publicznie44. 

Wyniki oddziaływania drugiej fazy rewolucji transportowej były w oczywisty 
sposób bardziej trwałe niż wyniki fazy pierwszej, która w istocie tkwiła jeszcze 
w społeczeństwie preindustrialnym. Chociaż z zastosowaniem w transporcie mo-
toru spalinowego i prądu elektrycznego spotykamy się na omawianym terenie 
jeszcze przed I wojną światową (przede wszystkim w formie linii elektrycznych 
kolei lokalnych lub transportu miejskiego i międzymiastowego oraz początków 
transportu autobusowego), to jednak wykorzystanie na masową skalę nowych 
sposobów napędu nastąpiło dopiero w okresie międzywojennym. Bez wątpienia 
jednak trzecia faza rewolucji transportowej na omawianym terenie była realizowana 
w pełni dzięki infrastrukturze transportowej zbudowanej w poprzednim okresie. 
Potwierdza to również fakt, że w następnych dziesięcioleciach istniejąca infrastruk-
tura drogowa i kolejowa podlegała tylko nieznacznym przemianom. 

Opisane zmiany, które przebiegły w infrastrukturze transportowej w okresie 
od połowy XVIII w. do wybuchu I wojny światowej, możemy słusznie uważać za 
zasadnicze w kształtowaniu nowoczesnej infrastruktury transportowej nie tylko na 
omawianym terenie, lecz także we wszystkich ziemiach czeskich.

Przełożyła Urszula Kolberová

44 Np. idem, Dr. Max Menger ve víru železničních jednání na říšské radě 1871–1907, Ostrava 
2005 (Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 219, Historie-Historica 12), s. 275– 
283.
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PETR POPELKA

THE CREATION OF MODERN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
 IN AUSTRIAN SILESIA IN THE YEARS 1742-1914

The article discusses in a broader frame the formation of modern transport infrastructure in Aus-
trian Silesia in the 1742-1914 period. The transport modernisation process in this area had several 
distinct phases. This article concerns the particular phases of the process of modernisation of trans-
port infrastructure in Austrian Silesia as well as the relation between them and the major problems 
stemming from the creation of modern type of infrastructure.

Translated by Maciej Zińczuk

PETR POPELKA

ENTSTEHUNG DES MODERNEN TRANSPORTS 
IN ÖSTERREICHISCH-SCHLESIEN 1742–1914

Der Beitrag behandelt in einer breiteren Perspektive den Aufbauprozess einer zeitgemäßen Trans-
portinfrastruktur auf dem Gebiet von Österreichisch-Schlesien in der Zeit von 1742 bis 1914. Der 
Modernisierungsprozess des Transports verlief auf diesem Gebiet in mehreren getrennten Phasen. 
In der vorliegenden Arbeit wurden die einzelnen Phasen des Modernisierungsprozesses der Trans-
portinfrastruktur in Österreichisch-Schlesien, ihre Beziehungen zueinander und die Grundprobleme 
charakterisiert, die mit dem Aufbau einer Transportinfrastruktur modernen Typs verbunden waren.
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