
V utorok 9. augusta 1932 o 13. hodine medzi stanicami Vaďovce a Čachtice, neďaleko zastávky 
Hrachovište, v neprehľadnom oblúku, došlo k tragickej čelnej zrážke osobného vlaku 1608 s ná-
kladným vlakom 1681.

Vydanie novín Slovák z 11. augusta 1932 o udalosti píše: Len pred niekoľkými týždňami 
sme na stĺpcoch „Slováka“ referovali o železničnej katastrofe vo Vlašimi. O príčinách tejto ka-
tastrofy pred niekoľkými dňami rozhovoril sa aj pán minister železníc na konferencii pred-
nostov premávkových oddelení riaditeľstiev. Dnes už môžeme písať o novej podobnej kata-
strofe, ktorá sa stala vo Vaďovciach na železnici Nové Mesto nad Váhom – Veselí na Morave.  

9.8.1932 • Vaďovce – Čachtice
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O 16.35 h výpravca Štefan nanovo skúša „lotériu“ s traťovým telefónom, aby 
do Hajnáčky ponúkol osobný vlak 516. Podarí sa? Nepodarí sa? Po druhom 
volaní Hajnáčka zodvihla a Matej uvedený vlak predpisovým spôsobom pri-
jal: „Áno, vlak 516 z Fiľakova do Hajnáčky prijímam“. Túto okolnosť však Matej 
popiera s tým, že si ju nepamätá. Traja strážnici trate – závorári (stanovište 
č. 62, zastávka Šíd, zastávka Čamovce) sú ale svedkami. Rozhovory sused-
ných staníc na traťovom telefóne zvyknú počúvať, aj vtedy, ak nie sú určené 
priamo im, aby mali lepší prehľad o doprave. Ponuku a prijatie vlaku Os 516 
počuli a pred vyšetrovateľom ju potvrdzujú.

Už nie je žiadnym prekvapením, že riadky v dopravnom denníku v Haj-
náčke opäť zívajú prázdnotou. Matej si skrátka nezapisoval nič z toho, čo sa 
dialo a možno aj preto čoskoro zabudne, že križovanie vlakov 516 a 6187 
bolo preložené do jeho stanice, a že nejaký osobný vlak 516 vôbec prijal. 
Dvíhať telefón a prijímať vlaky, to mu išlo ešte celkom dobre. Prijal totiž aj 
nákladný vlak 6187 z opačného smeru, z Blhoviec – druhý do páru, ktorý 
mal u seba vykrižovať. Ale udržať si celkový prehľad v situácii, veru, bolo 
nad jeho sily.

Nákladný vlak 6187 prechodil v Blhovciach o 16.35 h. Parný rušeň 
534.0311 za sebou ťahal 30 vozňov s hmotnosťou 828 ton a blížil sa ku 
Hajnáčke. Výpravca Matej, hoci ho mal v stanici zastaviť, aby počkal na pro-
tiidúci Os 516 (ktorý o 16.38 h, načas, odišiel z Fiľakova), ústredným stavad-
lom pripravil pre nákladný prechod. Predzvesť, vchodové a aj odchodové 
návestidlo prestavil na návesť Voľno a s výpravkou pod pazuchou zaujal 
miesto na nástupišti.

Keď rušeň míňal staničnú budovu, Matej sa rukou pozdravil rušňovodičo-
vi, ale bol to z jeho strany judášsky pozdrav. Nákladný vlak 6187 totiž práve 
posiela na šíru trať proti osobnému bez ponuky, bez prijatia, bez hlásenia 
predvídaného odchodu závorárom, aby mohli včas zatvoriť závory, čím teda 
ohrozil aj cestnú premávku, a prechod 6187 neohlásil ani dispečerovi.

Matej síce vypovedá, že vlak 6187 ponúkol do Fiľakova o 16.22 h a Štefan 
ho riadne prijal. Po niekoľkých vetách, keď sa začne preberať druhá téma, už 
ale hovorí, že odhláška za MOs 547 mu z Fiľakova došla o 16.28 h. Vyšetrova-
teľovi je zrejmé, že Matej splieta piate cez deviate a pýta sa ho, ako a prečo 
ponúkal nákladný vlak o 16.22 h, keď teda ešte nemal odhlášku za predoš-
lým osobným vlakom.

- Na časové rozdiely nemôžem udať vysvetlenie, lebo cítil som sa zle, tak som 
časy nesledoval.

- Ako mohol výpravca Štefan z Fiľakova prijať vlak 6187 podľa Vašich údajov 
o 16.22 h, v čase, keď vlak 547 bol ešte len na ceste do Fiľakova?

- Výpravca z Fiľakova neprijal vlak 6187 skôr, kým nedal odhlášku za vlakom 
547. Môj časový údaj o vlaku 6187 nie je presný, pretože, ako som už uviedol, pres-
né časy som nesledoval, lebo mi bolo zle.

- Hlásil Vám výpravca z Blhoviec odchod vlaku 6187 z Blhoviec a kedy?
- Výpravca vlakov z Blhoviec mi dal odchod vlaku 6187, ale presný čas neviem, 

ale bolo to po odhláške vlaku 547.
A opakuje sa dookola: „Na časové údaje vlakov si nepamätám ... O prelože-

nom križovaní vlakov 516 a 6187 do Hajnáčky nič neviem ... Na križovanie, ani na 
odhlášku danú na dispečerskom telefone sa nepamätám.“

- Prečo máte v dopravnom denníku napísaný odchod vlaku 6187 z Blhoviec 
o 16.37 h, prechod vo Vašej stanici o 15.39 h, odhlášku ste dali o 15.38 h a vo vý-
povedi tvrdíte, že vlak 6187 prešiel v Hajnáčke o 16.22 h? Vypovedajte.

- Údaje do dopravnej knihy som zapísal až po zrážke vlakov, a až hodinový 
rozdiel som uviedol preto, lebo som bol veľmi rozrušený nehodou a nedával som 
pozor na to, čo píšem.

- Prečo ste nehlásil odchod vlaku 6187 na trať strážnikom, keďže dobre viete, že 
na trati sú chránené priecestia, a prečo ste tiež nehlásili odchod vlaku dispečero-
vi?

- Na tieto hlásenia som zabudol, lebo mi bolo zle od žalúdka.
- Bol Vám ponúknutý vlak 516 z Fiľakova?
- Na ponúknutie vlaku 516 z Fiľakova si nepamätám.
Nasleduje otázka na telo, že keď mu bolo tak zle ako vraví, prečo pokra-

čoval v službe a nežiadal o vystriedanie. „Myslel som, že vydržím do prícho-
du vlaku 516, ktorým mal prísť náčelník železničnej stanice Hajnáčka a bol by 
som sa žiadal vymeniť. Na Františkovi som toto nechcel žiadať, pretože slúžil od  
19. hodiny do 13. hodiny druhého dňa a ja som od neho prevzal službu, preto 
ďalšia služba by bola aj pre neho veľa.“

Závorár Vojtech na zastávke Čamovce už očakáva osobný vlak 516 z Fiľako-
va. Ten sa má po jeho ľavej ruke objaviť už každú chvíľu. Pozrie na hodinky, 
ktoré ukazujú 16.48 h, počuje už aj lomoz... ale čo to?! Namiesto vlaku osob-
ného sa z opačnej, pravej strany vynára z oblúka rušeň nákladného vlaku, 
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Rušeň 475.113 s brnianskou rušňovou čatou prišiel do stanice 
Bratislava-Rača o 15.10 h, aby si tam prevzal svoj vlak 9189. Okolo 
16. hodiny bola už hotová aj skúška brzdy, na konci súpravy sa 
objavil neprivesený postrk 534.0525 a mohlo sa ísť. Ibaže Brati-
slava hlavné nádražie nákladný vlak kvôli rýchlikom neprijímalo. 
Až o hodinu neskôr sa dopravná situácia upokojila a cestu k od-

bočke Bratislava-Rača mu otvárala návesť Výstraha na odchodo-
vom návestidle.

Hovoriť necháme rušňovodiča Vítězslava z LD Brno dolní: „Aký 
návestný znak bol na odchodovom návestidle som si nevšimol, lebo 
clona na návestidle ako i blízkosť návestidla z mojho stanovišťa ne-
dávala možnosť zistiť návestný znak, avšak pri vyklonení sa z rušňa 

4.11.1960, 17.20 h. • odb. Bratislava-Rača
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návestný znak na odchodovom návestidle zistiť sa dal. 
Polohe odchodového návestidla som nevenoval dosta-
točnú pozornosť, ale som sa otočil, aby som po vypravení 
vlaku mohol dať príslušné návesti, nakoľko vlak mal ne-
privesený postrk a aby som mohol zo stanice odísť čo naj-
skôr. Po návesti Rozkaz na odchod , ktorú dával výpravca 
u tretej koľaje, dal som návesť Pozor parnou píšťalou. Ná-
vesť postrkového rušňa som nepočul, ale pocítil som, že 
vlak je postrkovým rušňom dávaný do pohybu.

Odchod vlaku bol úplne hladký, takže som nemu-
sel manipulovať na výmenách s regulátorom, až za 
krajnou odchodovou výmenou rušeň raz zabrúsil, pri-
čom som zatvoril regulátor a potom pomaly otvoril. 
Keď sme vyšli z oblúka, sledujúc trať pred sebou, v čom 
mi prekážala para a dym, ktorý bol srážaný na moju 
stranu, videl som pred sebou dve červené svetlá a jed-
no zelené svetlo za týmito dvoma, niže červených. 
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Manipulačný vlak Mn 8338, ktorého cieľovou stanicou bolo Nové Mesto nad 
Váhom, odišiel z Veselí nad Moravou ráno o 6.36 h. V jednotlivých medziľah-
lých staniciach posunoval a posledné zastavenie mal v Čachticiach, kde od-
stavoval 4 vozne a pribral 10 vozňov ložených štrkom a kameňom. Čachtický 
výpravca sa okolo 14.30 h pýtal kolegu do Nového Mesta, či prijme zmeškaný 
vlak 8338 ešte pred osobným vlakom 2106. Odpoveď bola pozitívna a Mn vlak 
bol v čase o 14.47 h skutočne prijatý a iba o tri minúty neskôr mu už výpravca 
dával „Odchod“. So záťažou 23 vozňov sa pohol ku svojej konečnej stanici.

Hoci sprievodcovia Milan, Karol a Eugen mali byť správne počas jazdy na 
svojich „brzdách“, tesne pred vypravením sa zdržiavali v služobnom vozni, 
a keď náhle nadišiel čas odchodu, mávli rukou nad touto povinnosťou. Načo 

zdržiavať a narýchlo vyskakovať, prebehávať popri vlaku a naskakovať; na-
vyše ak majú pred sebou už len posledný úsek. Aj vlakvedúci Alojz ich síce 
upozornil, ale nechal ich v služobnom vozni, kde zostávajúci čas využili na 
prezlečenie z montérok a pobalenie sa, keďže služba im po príchode do No-
vého Mesta skončí. Vlakvedúci si zatiaľ robil svoju administratívu.

Pred spojkou, na stavadle St. 4, mal Mn 8338 na vchodovom návestidle 
ešte „Voľno“, ale nasledovala „Výstraha“ a na cestovom návestidle – stojacom 

17.5.1972,15.03 h. • Nové Mesto nad Váhom
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bezprostredne pred vjazdom do stanice – „Stoj“. Vlak postupne znižoval 
svoju rýchlosť a pred návesťou „Stoj“ riadne zastavil. Príčinou zakazujúcej 
návesti bol násled 7111, ktorý zo stanice Nové Mesto nad Váhom smerom  
na Brunovce odchádzal o 14.52 h. Krátko nato, o 14.55 h dostal signalista 
na St. 2 príkaz na prípravu vlakovej cesty pre Mn 8338 z Čachtíc na 7. koľaj. 
Signalista prestavil výmeny, pričom elektromechanické staničné zabezpe-
čovacie zariadenie vlakovú cestu riadne mechanicky a elektricky uzavrelo. 
Nanovo zatvoril závory na priľahlom priecestí a čoskoro staval aj cestové 

návestidlo. Mn vlak postál pred návestidlom asi len pol minúty, keď sa obi-
dve mechanické ramená vztýčili do polohy „Vchod odbočkou“.

Rušňovodič zaradil jazdné stupne a rozbiehal sa do stanice. Po miesto pravi-
delného zastavenia mu v tej chvíli zostávalo iba niekoľko sto metrov. Siedma 
koľaj bola cieľom blízkym – už na dohľad – ale zároveň takým vzdialeným, 
keďže sa mu ho 17. mája 1972 dosiahnuť nepodarilo. Hovorí vlakvedúci Alojz:

„Medzi tým, ako sa vlak pohol, tak ja som ešte dopisoval príchod vlaku do ko-
nečnej stanice do vlakopisu. Len čo som stačil tieto veci poukladať, cez výhľadové 
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Rušňovodič Štefan sa pokúsil o rozjazd, ale ani po opakovaných pokusoch 
sa mu ju rozhýbať nepodarilo. Vlak bol stále zabrzdený priebežnými brzdami, 
ktoré po skúške brzdy nepovolili. Rušňovodič zapochyboval o správnom za-
pojení pribratých vozňov na priebežnú brzdu, šiel ho preto osobne skontro-
lovať po pravej strane súpravy: „Zašiel som až ku tretiemu vozňu a sledoval som 
zapojenie tlakových spojok, pričom pripúšťam, že nie všetky rukoväte koncových 
kohútov som riadne postrehol, nakoľko sa nachádzali za skrutkovkami z opačnej 
strany. Prítomnosť vzduchu v priebežnom potrubí som nekontroloval. Počas tejto 
kontroly som sa dostal do styku so sprievodcom Júliusom, ktorý sa nachádzal 
u tretieho vozňa. Spytoval som sa ho, či to má dobre zapojené. Keďže mi prehlásil, 
že áno, vrátil som sa na rušeň.“
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23.10.1984, 19.10 h. • Zvolen východ

173



188

Železničné nehody na Slovensku 3



189



23.6.1988,12.45 h. • výh. Červený Dvor – výh. Trebišov ŠRT
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Štvrtok 23. júna 1988 sa na širokorozchodnej trati medzi výhybňami Červený 
Dvor a Trebišov niesol v zamení výluky. Počas nej sa mali pod taktovou TO Tre-
bišov západ vykonať nasledovné práce: výmena koľajníc v obvode výhybne 
Červený Dvor (od vchodového návestidla po výhybky), strojné podbíjanie ko-
ľaje a následné premeranie kľukatosti troleja, vyvezenie a skladanie koľajníc na 
šíru trať – pričom ich výmena sa mala uskutočniť v inom termíne.

Centrom pre riadenie výluky sa stala výhybňa Červený Dvor ŠR, kam sa v ran-
ných hodinách, ešte pred začatím výluky, zišli vedúci pracovníci. Kým traťmaj-
ster Juraj s piatimi robotníkmi si pripravovali materiál pre väzňov, ktorí mali 
neskôr vymieňať koľajnice, pri telefóne bude prácu organizovať hlavný majster 
Peter. Traťové mechanizmy totiž nastupujú do fronty vo výhybni Trebišov ŠR, 
odkiaľ ich postupne vysielajú smerom ku Červenému Dvoru podľa Petrových 
pokynov, ktorý rozhoduje, v akom poradí a do ktorého km pôjdu. Na trať takto 
odchádza najprv pracovný vlak P 1, za ním drobné vozidlá Dv 1 a Dv 2. Ako po-
sledný by mal ísť pracovný vlak P 2 s nákladom koľajníc určených na výmenu, 
ale o 8.50 h, kedy sa výluka rozbehla, sa v Trebišove ešte nenachádza. Zdržal sa 
v Maťovciach.

Vozebná stanica Maťovce vystavila na výluku Širokého Sergeja 781 813 s tan-
demom rušňovodič Attila a jeho pomocník Ladislav. Keďže objednávka od tra-
ťovákov znela do výhybne Trebišov a rušňovodič mal poznanie trate práve po 
Trebišov, kam aj občas zachádzal, zdalo sa byť všetko v poriadku. Teda až na 
to, že Attila ešte nikdy nekonal službu na pracovnom vlaku a preto neovládal 
zvyklosti a svoje povinnosti, respektíve kto má počas výluky aké právomoci.

Po odchode z depa vytiahol rušeň zo slepej koľaje štyri plošinové vozne od 
TSS Košice (SV 51525, SV 51511, SV 51519, SV 51503), čerstvo ložené koľajnica-
mi, prestavil ich do stanice a obehol. Rušeň síce vtedy na súpravu privesoval 
pomocník rušňovodiča, ale je zaujímavé, že hadice potrubia priebežnej brzdy 
musel spojiť Attila, pretože pomocník to údajne nevedel! Následne, asi o 8.30 
h, vozmajster vykonal skúšku brzdy, počas ktorej medzi vozňami zistil prasknu-
tú tlakovú spojku. Upozornil preto Attilu a aj výpravkyňu, aby vlak neodchá-
dzal, že ide rýchlo pohľadať náhradnú spojku. Prítomný bol pri vlaku aj hlavný 
majster TO Maťovce, ktorý zabezpečoval nakládku koľajníc na vozne a bol to 
on, kto zakrátko doniesol náhradnú spojku. Attila bez rečí vzal francúzsky kľúč 
a osobne ju namontoval. Ukončenie montáže ohlásil výpravkyni a tá potom 
postavila vlakovú cestu. Na zadné stanovište Sergeja nastúpil, ako doprovod, aj 

jeden pracovník z TO Maťovce. Počas jazdy mal za úlohu sledovať súpravu pre 
prípad, keby koľajnice začali padať dolu z vozňov.

Výpravkyňa doručila rušňovodičovi vlakopis a „V“ rozkaz s pomalými cestami, 
a podľa jeho slov začala súriť k odchodu. Tak sa stalo, že skúšku brzdy už ne-
opakovali, popošli k odchodovému návestidlu a vlak pod označením Lv 61 910 
o 8.58 h opustil Maťovce a vyrazil na cestu do výhybne Trebišov bez ukončenej 
skúšky brzdy, bez výkazu vozidiel, s porúchaným rýchlomerom a bez záťažovej 
hlášenky.

Presne o hodinu neskôr brzdil pred budovou výhybne Trebišov ŠR a očaká-
val ďalšie inštrukcie. Dozvedeli sa, že sa premenia na pracovný vlak P 2 a budú 
pokračovať smerom k Červenému Dvoru. Čoskoro už držali v rukách aj  „V“ roz-
kaz, kde okrem iného stálo: „idete do km 51.200“. Attila údajne navrhol, či by 
snáď nebolo lepšie, keby vozne na vylúčenú koľaj nie ťahali, ale tlačili. Výpravca 
preto zavolal kompetentnej osobe – hlavnému majstrovi Petrovi do Červe-
ného Dvora, chvíľu sa s ním na túto tému dohadoval, až nakoniec Attilovi zo-
pakoval, že požiadavka znie, aby vozne ťahali. O tom, čo sa bude na trati robiť 
s nákladom koľajníc s rušňovodičom nikto nehovoril, dalo sa však domyslieť, že 
ich zrejme nevezú na školský zájazd, ale na určenom mieste zložia. O 10.02 h 
potom pracovný vlak P 2 odišiel na vylúčenú koľaj bez toho, aby sa Attila ohra-
dil, že platné poznanie trate má len po výhybňu Trebišov, ani o meter ďalej.

Keď pracovný vlak dosiahol predpísanú kilometrickú polohu 51.2, nenachá-
dzal sa tam ešte nikto z pracovníkov TD. Rušňovodič preto opatrne pokračoval 
ďalej, až po osemsto metroch naďabil na stroje, ktoré pracovali v km 53.0. Po 
zastavení tam vozne obsadili piati pracovníci TD, plus na rušeň nastúpil majster 
tratí Juraj a pracovný vlak na jeho príkaz cúval späť do km 51.730.

Trať má v danom mieste spád 14,5 ‰ smerom k Trebišovu, takže požiadav-
ka traťmajstra na odpojenie posledných vozňov vyvolala určité rozpaky. Attila 
najprv reagoval, že to sa predsa nemôže. Nechal sa však presvedčiť, keď si Juraj 
posťažoval na krátke oceľové lano – s dĺžkou len na dva vozne. Nikto totiž ne-
tušil, že v skutočnosti prídu vozne až štyri. Treba tiež podotknúť, že traťmajster 
Juraj nemal skúšky vlakvedúceho, teda ani oprávnenie riadiť posun na trati 
a už vôbec nie na odvesovanie vozňov. Tretieho chlapa, ktorý sa zdržiaval na 
rušni – v skutočnosti iba radového pracovníka TO Maťovce – údajne považoval 
za vlakvedúceho, prítomného práve za účelom riadenia posunu na vylúčenej 
koľaji.

223


