
SLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
DOPRAVY 

ŽSR GR – ODBOR 410

Nedostavané železničné trate 
Pod Malými Karpatmi



Hnací motor pokroku

• 1804 - Richard TREVITHICK   
(Hmotnosť lokomotívy  5 ton, bola príliš ťažká – lámala koľajnice)

• 1829 – George STEPHENSON 
(Lokomotíva „ROCKET“ začala 15.Sept.1830 prevádzku 

LIVERPOOL↔MANCHESTER)



Prvá železnica na Slovensku

• Roku 1837 sa začala stavať prvá
európska železničná magistrála. 
Bola ňou Severná železnica cisára 
Ferdinanda, spájajúca Viedeň cez
Břeclav a Přerov s Krakovom v 
dnešnom Poľsku.

• Výstavba tejto železnice sa stala 
potenciálnym ohrozením trhu 
poľnohospodárskeho tovaru a 
dreva zo západného Slovenska. 

• Preto bola roku 1836 založená v
Bratislave akciová spoločnosť 17 
šľachticov, veľkoobchodníkov a 
veľkostatkárov, ktorá sa rozhodla 
postaviť konskú železnicu.

• Konská železnica mala spájať 5 
kráľovských miest – Bratislava, 
Sv. Jur, Pezinok, Modra, Trnava. 
Stavba železnice začala roku 
1839 a 1840 odovzdala prevádzke 
prvých  15 km trate medzi 
Bratislavou a Sv. Jurom. Po 
rôznych finančných problémoch 
stavbu roku 1846 doviedli do 
Trnavy a dokonca predĺžili až do 
Serede. 

• Bratislava –
- Trnava = 50 km,
- Sereď = ∑ 65 km v 1846.

V prevádzke bola až do prvej 
polovice 70. rokov 19. storočia.



BRATISLAVA



TRNAVA



Úvahy o výstavbe železničnej spojnice Viedne a Pešti s možným pokračovaním k 
Čiernemu moru boli motivované exportnými záujmami Uhorska. Viedli k projektu železnice 
Viedeň – Pešť – Debrecen. Železnica vychádzala z Marcheggu na krajinske hranice 
medzi Rakúskom a Uhorskom, bol na nej celý rad náročných stavebných diel (Lamačský 
prielom, Červený most, Tunel pri Bratislave a veľký most cez Moravu.



20. Augusta 1848 po trati Viedeň – Marchegg - dorazil do  Bratislavy prvý 
parný vlak.



Nesplnená modranská (dodatočná) túžba

• R 1838 Modranské mestské zastupiteľstvo odmietlo povoliť stavbu trate na 
pozemkoch mesta. Čoskoro zmenilo názor, ale trasa už viedla v ťažšom 
teréne smerom na Šenkvice.

• R 1902 Mesto Modra sa obrátilo na obec Smolenice so žiadosťou o 
príspevok 12.000 zlatých na výstavbu trate Pezinok – Modra – Častá –
Smolenice, kde by sa pripojili na trať Trnava –Kúty 

• R 1910 Mesto Modra žiada obecné zastupiteľstvo Smoleníc o príspevok 
5.000 korún na výstavbu modranskej železnice, ale bez úspechu.

• R 1919 vznikla Akciová spoločnosť miestnej železnice v Modre, ktorý 
2.7.1919 predkladá projekt  železnice Modra – Čaníkovce s rozpočtom 3,3 
mil. korún na Ministerstvo železníc – neúspešne. 

• R 1935 – 1936 opakovaný nový návrh Okresného poradného zboru 
národohospodárskeho nebol úspešný.

• R 1945 poslal národný výbor v Modre žiadosť na Povereníctvo dopravy o 
vybudovanie trate Trstín – Modra – Senec - Šamorín (Záujem bol veľký. Všetci 
obyvatelia od 18 do 60 rokov bezplatne chceli odpracovať na stavbe 6 dní, vlastníci pozemkov ich chceli 
pre stavbu trate poskytnúť zdarma a vlastníci poťahov, aut a iných dopravných prostriedkov sa zaviazali 6 
dní s nimi odpracovať.) 



Situácia po Viedenskej arbitráži (1938)
• Arbitrážou Slovensko prišlo nielen o rozsiahle územia ale aj o 930 km 

železníc. Hlavnému mestu z piatich zaústených tratí okrem dvojkoľajky na 
Kúty, zostala pre spojenie zo Slovenskom, nedotknutá tá najstaršia, ešte 
jednokoľajná smerom na Trnavu. Úsek Bratislava – Rača – Leopoldov sa 
preto veľmi rýchlo zdvojkoľajňoval (16.9.1941).

• Ďalším využiteľným smerom spojenia hlavného mesta so Slovenskom bola 
severná strana Malých Karpát s existujúcou traťou Zohor – Plavecký Sv. 
Mikuláš,  smerom na Jablonicu – Brezová pod Bradlom – Myjava – Nové
Mesto nad Váhom.

• Výstavba trate Plavecký Sv. Mikuláš – Jablonica začala 12.10.1943. Po 
vypuknutí SNP, do prechodu frontu, sa stavba realizovala pod priamym 
dozorom Wehrmachtu. Prerušenie práce na stavbe bolo pri prechode frontu 
krátke ale výstavba nepokračovala v želanom tempe. Pre osud stavby bola 
zrejme rozhodujúca porada na Povereníctve dopravy 22.8.1947, kde bol 
prezentovaný názor MNO ČSR o nepotrebnosti trate z hľadiska obrany 
štátu. Práce boli zastavené 30.4.1949.

• Stavebná správa Slovenských železníc v Novom Meste nad Váhom začala 
s projektom tratí Brezová pod Bradlom – Myjava a Lednické Rovne –
Púchov zastávka. Obe trate boli projektovo vytýčené, ale práce na nich boli   
ukončené v roku 1949. 



Topografická mapa I.



Topografická mapa II.



Lednické Rovne - Púchov



LOKALIZÁCIA – trať Jablonica – Plavecký Mikuláš



Situačná mapa I. Jablonica – Plavecký Mikuláš



Situačná mapa II. Jablonica – Plavecký Mikuláš



Údaje o trati Plavecký Svätý Mikuláš - Jablonica

• Trať bola jednokoľajná pre rýchlosť 100 km/hod, oblúky s min. polomerom 
600m, max. stúpanie 7‰, lom nivelety so zaoblením r = 5000 m.

• Dĺžka dopravnej koľaje pre vlak 120 osí bola navrhovaná na 700 m
• Trať začínala v km 0,115 za žst Plavecký Svätý Mikuláš pokračovala 

severovýchodným smerom podhorím Malých Karpát a v km 14,1 
zaúsťovala do žst Jablonica na trati Trnava – Kúty.

• - km 11,3 – 11,6 zastávka Cerová – Lieskové, dĺžky 150 m 
• - km 6,4 – 7,2 stanica Šandorf (Prievaly), 3 koľaje+ 1 manipulačná .
• - km 3,0 – 3,5 zastávka Plavecký Sv. Peter, dĺžky150 m
• Od 12.10.1943 do konca vojny sa realizovalo asi 40% zemných prác a 

upravili sa všetky vodné toky križujúce trať. Trať bola bez úrovňových 
prechodov ciest. Mala 16 podjazdov, z nich 11 malo vedľa vozovky 
oddelené koryto pre vodu, 14 priepustov pre vodotoky, 17 rúrových 
priepustov pod cestami. Nad traťou boli naprojektované 3 cestné nadjazdy. 
Všetky objekty, okrem nadjazdov boli i realizované.

• Práce na stavbe boli definitívne zastavené 30.4.1949.



Staničná budova Jablonica



Staničné koľaje, stavadlo a zhlavie smer KÚTY.



Dnešný stav zemné telesa trate Jablonica – Plavecký Mikuláš



Pohľad z roku 1995

Stav v roku 2008



Zeleň víťazí - betón zarastá



Pohľad z roku 1995

Stav v roku 2008



Pohľad z roku 1995

Stav v roku 2008



Pohľad z roku 1995

Stav v roku 2008



Viadukt zo všetkých strán



Obdobie po roku 1960
• Trať Trnava – Kúty
• [14.12.1897 Trnava –Smolenice 21,1 km Jablonica – Kúty  32,1 km]
• [ 11.06.1898 Smolenice – Jablonica 13,3 km ]

• 1) Šajdíkove Humence – Šaštín Stráže,  2) Boleráz – Smolenice,
• 3) Výh. Dúbrava – Jablonica,  4) Trnava – Nemčanka, 5) Šelpice – Boleráz,
• 6) Senica – Šajdíkove Humence, 7) Buková - Dúbrava

• Trať Jablonica – Plavecký Sv. Mikuláš
• 1971 – 1972 Podnikové pracovisko technického rozvoja spracovalo 

vývojovú úlohu,        - prieskum potreby dobudovania trate Plavecký Sv. 
Mikuláš – Jablonica (vyčíslená doba návratnosti 57 rokov),  

• 1975 ZCV Rohožník – cementáreň – úloha FMD – komisionálne vyšetrenie 
súčasného technického stavu a zostatkovej hodnoty - 21.2.1975 hodnota 
14 mil. Kčs.

• Vypracovanie Dopravno-technologickej štúdie DRS Bratislava (ing. 
Klubal).

• Vypracovanie investičného zámeru (Ing. Školník) 30.12.1977. Náklady 
stavby 115 mil. Kčs – projektová úloha sa začala spracovávať 1978 ale sa 
nedokončila. 

Stav v roku 2008



Ďakujeme za pozornosť


