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Z řepařských polních drah
(fotografie z 1. poloviny 20. století)

Fotografie z provozu na kopidlnské polní dráze (archiv R. Šnábla)

Vyskočil A.: Beet Sugar and the
Building of a Railway Network
The history of white-beet and the subsequent building up of a railway network
in the area of the Czech lands is a story
about symbiosis of two phenomens of the
19th century. Both sugar industry and transport grew very quickly in the second half
of the 19th century. The expansion of the
both economic branches was closely interconnected. Railway companies profited
from the sugar transport and facilitated
production and distribution to sugar
companies. New sugar factories grew up
along railway lines. Some of them even
inspired the building of new railway lines.
Sugar factories influenced the railway
conception especially from the 80s of the
19th century. New railway lines, railway
stations and tap lines enriched the shape
of the Czech landscape.

Doprava cukrové řepy na řepařské drážce cukrovaru Libněves (archiv J. Motyčky)

Key words: sugar beet, transport, railway,
19th century, narrow gauge railway, changes
of landscape.
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Lokomotiva „Ronov“ na Vlkavské úzkorozchodce převáží řepné řízky (archiv R. Šnábla)
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