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Baikalská 
okružní 
železnice 

Bajkalská okružní železnice je částí Transsibiřské magistrály, 

která vede po pobřeží nejhlubšího jezera světa. Je to unikátní 

památník mezi inženýrskými stavbami. Podle nákladů na jeden 

kilometr trati je Bajkalská železnice nejdražší na světě. 

Je také považována za nejkrásnější na světě. 

Stavba Transsibiřské magistrály 
Na světě existuje pouze jediná želez

niční trať, kde na jednu jízdenku projede

te trať o délce 9 298 kilometrů. Jaká bude 

vaše trasa? Pojedete po trati Transs ibiřské 

magistrály z Moskvy do Vladivostoku. 

Cesta Vám bude trvat 164 hodin, během 

kterých projedete 89 měst a překročíte 16 

velkých řek. Nádraží ve Vladivostoku je 

přesnou kopií Jaroslavského nádraží 

v Moskvě, které je počátkem Vaší cesty. 

kolik desítek tisíc děl níků (včetně vojáků, 

vězňů a dobrodruhů - jako byl např. čes

ký polárník Jan Eskymo Welzl), ročně by

lo položeno 500 až 600 km tratě. První 

vlak dorazil z Moskvy do Vladivostoku 

v roce 1903. Stavba Transs ibiřské magis

trá ly stála celkem I miliardu rublú . 
Bajkalská okružní železnice 

("kr ugobajkalka") 
Do roku 1905 jezdily vlaky po Transsi

biřské magistrále jen do Port Bajkalu, kde 

byly naloženy na trajekt-ledoborec a byly 

přepraveny přes jezero do stanice Myso

vaja, odkud pokračovaly dále na východ 

(viz mapka). Pro přepravu vagónů a Loko

motiv přes Bajkal se používalo trajektu

ledoborce "Bajkal". Byl postaven z kva

litn í oceli a měl dvojité dno. Ve své době 

to byl druhý největší trajekt na světě. Le-

TRANSSIBIISKÁ MAGISTRÁLA 
V čiSLECH 
tarifnl vzd61enost - 9 298 km 
skutelnó délka maglstr61y- 9 288,2 km 

pal6tek magistr61y - Jaroslavské n6draff v Moskvě 

konec maglstr61y - pabfeil Japonského male ve 
Vladivostoku 
délka v Evropi - I 777 km 

délka v Asll-7 512 km 

hranilnl bod mezi Evropou a Asii - I 778 km (mista 
Pervouralsk) 
palet zost6vek (misi) - 89 (pit s paltem obyvatel 
nad I mU 
nejdelšl most - 2 568 m (přes feku Amur) 

maxim6lnl rychlost vlaku - 140 kmih 

BAM (Balkalsko·Amursk6 magistrála) 
bylo poslednim velkým konstrukčním projektem 
za SSSR. Je druhou lronssiblřskou železnid. Prvnl 
návrhy o stavby no ni byly provedeny ve 40. le
tech, stavilo se předevšlm pro vojenské účely 
(většino jejl délky vede přes územl obývané pou
ze domorodým obyvatelstvem), o v 16 době ji sta
věli hlavně vězni o válečnl zajatci. Po Stalinově 
smrti byl projekt no nějakou dobu zastaven. V 70. 
letech bylo stavbo obnoveno o pracovali zde pře· 
vážně členové mládežnické organizace Komso
mol. Mó celkovou délku 3 218 kilometrů o vede 
po severnlm břehu Bajkalu, východnl Sibiři o Dál
ným Východem do Komsomolsku no Amure, se
verně od trati Tronssibiřské magistrály. leleznice 
bylo oficiálně otevřeno roku 1991 o stavbo bylo 
definitivně ukončeno až v roce 2003. Odbočuje 
z nf severnl větev do Aldonu v Jakutské oblosti no 
stejnojmenné řece. 

POUŽITÁ LITERATURA 
Průvodce Vokrug 8ojkolo. 

foto: Nádrail y lrkubku je důležitým bodem 
Transsibihké magistrály a pačátkem Bajkalské 
olauĎií železnice. 
FoloM. Sobr 

S myšlenkou kolej í přes Sibiř přišel již 

v počátcích ruské železniční dopravy 

v roce 1837 ing. Bogdanov. V té době ne

bylo ještě možné takovou stavbu provést 

a především fi nancovat. S rostoucí potře

bou výkonné komunikace mezi západem 

a východem Ruska, bylo státní dumou 

v prosinci roku 1890 defin iti vně rozhod

nuto o stavbě železnice mezi Moskvou 

a Vladivostokem. 
V květnu 1891 položil carevič Mikuláš 

Alexandrovič (syn Alexandra III) základ

ní kámen ussurijské části stavby Transsi

biřské magistrály. Evropská část trati se 

začala stavět o rok později. Práce na vý

stavbě trati byly velice náročné vzhledem 

k tvrdým přírodním podmínkám. Trať 

přetíná mnoho řek, jezer a močálů, veške

rý materiál potřebný ke stavbě bylo nutno 

dopravovat ze vzdálených míst. Napří

klad ocelové konstrukce pro stavbu 

Amurského mostu, které se odlévaly ve 

Varšavě, se převážely po železnici do 

Oděsy, odtud lodí do Vladivostoku a po 

již vybudované železnici na místo stavby 

do Chabarovska. 

Schéma Transsibiřské magistrály v oblasti Jižního Bajkalu 
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doborec "Angara" se používal pro osobní 
dopravu. Obě lodě byly postaveny v Ang
lii, rozmontované byly převezeny na Sibiř 
a tam byly smontovány v přístavu Listv
janka. Ledoborec "Bajkal" byl spuštěn na 
vodu 17. června 1899. Až do otevřen í 

Bajkalské okružní železnice jezdily ledo
borce každý den dvakrát mezi stanicemi 
Port Bajkal a Mysovaja. 

Ledoborec "Bajkal" byl schopen pře
konat l ,5 m mocnou vrstvu ledu a měl ka
pacitu 25 vagónů . Vzdálenost 73 km me
zi stanicemi Bajkalsk a Mysovaj a urazil 
za 4,5 hodiny. V zimních měsících , kdy 
bylo jezero spoutáno ledem, jezdil trajekt 
po kratší trase (40 km) do stanice Tan
choj. Zima roku 1903/1904 byla tak silná, 
že ledoborec nebyl schopen silný led roz
lámat. Mezi stanicemi Bajkal a Tanchoj 
byla proto položena trať přímo na led 
a vagóny byly taženy koňmi . V srpnu 
1918 byl "Bajkal" potopen u stanice My
sovaja. Ledoborec "Angara" kotví v sou
časné době v jednom ze zálivů Irkutské 
vodní nádrže na okraji města Irkutsk. Je 
v něm expozice s tématikou plavby po 
Bajkale. 

Stavba úseku magistrály na břehu Baj
kalu začala v roce 1902, pod vedením in
ženýra B. U. Savrimoviče a trvala 2 roky 
a 3 měsíce, což bylo proti původním plá-

nům o rok méně. Důvodem urychlení pra
cí byl začínající válečný konflikt na Dál
ném Východě. Zkušební provoz na trati 
byl zahájen 30. září 1904. V prvním vla
ku projel ze stanice Bajkal do Kultuku 
ministr železnic kníže M. I. Chilkov. Pra
videlná doprava byla zahájena zhruba 
o rok pozděj i, 15. října 1905 

Tunely na trati byly raženy ručně, ale 
i s použitím trhaviny. Rychlost ražení tu
nelů se pohybovala mezi 40 a 50 centi
metry za den. Kamenné zdivo stavěli děl

níci z Itálie a Albánie. Používaly se nové 
technologie, kdy se kameny kladly do ob
louků bez spojovací malty. Na každý ki
lomeb· trati byl spotřebován jeden vagón 
b'haviny. Průměrně bylo na každý kilo
metr odvezeno 400 vagónů materiálu, což 
je svým objemem srovnatelné se stavbou 
Suezského průplavu . Při stavbě byly pou
žívány těžší koleje a pražce byly kladeny 
hustěji , aby mohly projíždět i těžké ná
kladní vlaky. 

Na 84 kilometrech Bajkalské okružní 
železnice bylo postaveno 424 inženýr
ských staveb, z toho 39 tunelů o celkové 
délce 8 994 m (nejdelší je tunel "Polovin
nyj" o délce 807 m). V místech, kde hro
zí sesuvy nebo řícení skal, bylo postaveno 
celkem 14 km podpůrných stěn. Dále se 
zde nachází 47 kamenných a 3 železné 
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mosty a arkády. Co do náročnosti (objem 
prací, cena) nemá tento relativně krátký 
úsek konkurenci v žádné trati v Rusku. 
Do revoluce byl tento úsek magistrály na
zýván "Zlatá přezka ocelového opasku 
Ruska". Přezka proto, že trať spojila Baj
kalem rozdělenou magistrálu a zlatá díky 
ceně celé stavby. Žádná jiná železnice ne
byla v Rusku tak nákladná. Průměrná ce
na jednoho kilometru Transs ibiřské ma
gistrály byla v době její stavby 93 tisíc 
rublů, kdežto cena jednoho kilometru 
Bajkalské okružní železnice byla 130 tisíc 
rublů . 

V současné době je celý úsek trati sle
pou kolejí. Napuštěním Irkutské přehrady 
došlo k plánovanému zatopení části 

Transsibiřské magistrály mezi lrkutskem 
a Port Bajkalem v údolí řeky Angary. Byl 
vybudován nový úsek železnice údolím 
řek Irkut a Olcha do stanice Sljudjanka, 
který se využívá od roku 1957. Na konci 
70. let 20. století byla Bajkalská okružní 
železnice vyhlášena historicko-architek
tonickou památkou a spadá pod ochranu 
vlády. Nádraží ve Sljudjance je celé po
staveno z tmamoru jako pomník všem 
stavitelům magistrály. 

Miroslav Sobr 
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