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Tisková zpráva 11. listopadu 2020 

 

POŠUMAVSKÁ JIŽNÍ DRÁHA V NOVÉM ÚDOLÍ ZÍSKALA NOVĚ STATUS MÍSTNÍ DRÁHY 
 

Třetí v republice - regionální dráha, která je zaústěna do regionální dráhy Černý Kříž – Nové Údolí v dopravně 

Nové Údolí se k 10. listopadu nově stala místní dráhou. Jedná se o třetí místní dráhu v republice od zavedení 

tohoto pojmu před více než třemi lety. Prakticky jde o zakončení tratě v délce 42 metrů. Tento úsek je dnes 

využíván pro odstavení historických vozů. Spolek nadšenců s názvem Pošumavská jižní dráha v nich provozuje 

muzeum historie pošumavských železnic.  

 

Pojem místní dráha byl zaveden novelou zákona o dráhách s účinností od 1. dubna 2017 a jde o železniční trať 

místního významu, která je oddělená od dráhy celostátní nebo regionální nebo slouží výhradně k provozování 

neveřejné osobní drážní dopravy, osobní drážní dopravy pro potřeby cestovního ruchu nebo provozované 

historickými vlaky. První rozhodnutí o místní dráze vydal Drážní úřad na jaře letošního roku. Vlastník dráhy tehdy 

požádal o změnu kategorie u tratě Čejč – Uhřice u Kyjova. Další místní dráhou je od října 2020 trať Praha-Malešice – 

Praha-Žižkov, o které rozhodlo Ministerstvo dopravy. V současné době běží u Drážního úřadu řízení o změně 

kategorie regionální dráhy Hrušovany nad Jevišovkou – Šanov – Hevlín na dráhu místní. 

 

INFO O SPOLKU 

Právě železnice udělala z Nového Údolí to, čím je dnes - rušným turistickým cílem mnoha návštěvníků od nás i ze 

světa. Železniční zastávka Nové Údolí je konečným bodem tratě z Černého Kříže, ale nikoliv jedinou železnicí v 

tomto místě. Parta nadšenců, sdružená ve spolku Pošumavská jižní dráha, kromě muzea na nynější nové místní 

dráze totiž vybudovala v Novém Údolí také nejkratší mezinárodní železnici na světě. Na původním náspu tratě 

znovu položila koleje přes státní hranici s Německem v délce 105 metrů a obnovila přeshraniční provoz. Po této 

železnici se v turistické sezóně mohou návštěvníci svézt replikou parní lokomotivy, šlapací drezínou a obdržet 

pamětní jízdenku.  
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