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Vznik dnešných Czechowíc-Dziedzic by bez železnice nebol možný. Práve železnica,

ktorá je dodnes osou nášho mesta, nás nielen otvorila svetu, ale spôsobila, že sme dnes na

mape Poľska mestom, ktorého primátorom mám česť byť.

Do druhej polovici 19. storočia bolo poľnohospodárstvo takmer výhradným zdrojom

obživy dávnych obyvateľov dnešných Czechowíc-Dziedzic. Potom nastal v dejinách našej

obce prelomový moment, pretože sa Czechowice a Dziedzice začali rozvíjať na základe

priemyslu, ktorý vznikal v tomto období. Prvými priemyselnými podnikmi na tomto území

boli napríklad: továreň na výrobu železničných podvalov, ropná rafinéria „Schodnica“,

továreň na spracovanie kovov „Cynkownia ” (zinkovňa), čiernouhoľná baňa „Silesia”, ropná

rafinéria „Vacum Oil Company” a iné. Spriemyselnenie bolo úzko spojené s tým, že cez

Dziedzice prechádzala Cisársko-kráľovská privilegovaná Severná železnica cisára Ferdi-

nanda, ktorá viedla z Viedne do Krakova a Ľvova. Železničné trate: Bohumín – Dziedzice

a Dziedzice – Bielsko boli sprevádzkované dňa 17. decembra 1855, následne Dziedzice –

Osvienčim dňa 1. marca 1856 a Dziedzice – Pszczyna v roku 1867. Týmto spôsobom sme

získali takmer doslova „dvere do sveta”. Práve pozdĺž železnice, ktorá je dodnes jednou

z hlavných komunikačných osí mesta, vznikali mnohé priemyselné závody. Určite bola

železnica tým faktorom, ktorý sa stal hnacím motorom rozvoja našej obce a vďaka tomu

získala v roku 1951 mestské práva.

V súčasnosti žije na území mesta Czechowice-Dziedzice približne 44 tisíc obyvateľov

a samotné mesto je naďalej dôležitým centrom s priemyslom, obchodom

a službami. Stále vznikajú tu nové závody a iné priemyselné investície, ktoré ponúkajú

prácu miestnym obyvateľom a aj okoliu. Tak, ako v devätnástom storočí aj dnes sa

v Czechowiciach-Dziedziciach nachádzajú výrobné závody dôležité pre hospodárstvo a tiež

najmodernejšie podniky, ako napríklad Naukowe Centrum Technologiczne Przemysłu Lot-

niczego (Vedecké technologické centrum leteckého priemyslu), ktoré vyrába kompozity,

vznikajú tu výrobky pre energetický, automobilový priemysel a dopravu, ktoré sa využívajú

v celom Poľsku aj vo svete.

V súčasnosti je to všetko možné práve vďaka vynikajúcemu dopravnému prepojeniu

mesta – vrátane železničného – s inými časťami krajiny a s našimi susedmi, predovšetkým

so Slovenskom. Bez toho, aby sme boli v 19. storočí pripojení k železničnej trati v rámci

v tejto dobe pre Poliakov a Slovákov spoločného štátneho útvaru Rakúsko-Uhorska, by to

dnes nebolo možné. V súčasnosti, hoci sa nachádzame na dvoch stranách štátnej hranice,

naďalej sme v rámci jedného európskeho spoločenstva aktívne a silno prepojení veľmi

rozšírenými komunikačnými sieťami. V dnešnej dobe tieto siete nepoznajú bariéry, ale na

ich začiatku, pred viac ako 150 rokmi, bolo zriadenie železničnej trate z Bohumína.

Želám všetkým účastníkom konferencie, aby bolo dnešné stretnutie vydarené a úspešné.

Dúfam, že tak ako pred rokmi bol prelomom na našom území vznik železnice, ktorá bola

začiatkom nášho rozvoja a vďaka ktorej vzniklo zanietenie pre ďalší pokrok, tak aj dnes

bude táto konferencia podnetom pre ďalšiu tvorivú činnosť a zároveň nedovolí zabudnúť

na minulosť. Napriek tomu, že dnes veľa osôb zabúda na minulosť a  podceňuje ju, musíme

si vážiť to, čo si dodnes zachovalo svoju hodnotu. Pamätajme na naše spoločné železničné

dedičstvo, pretože vďaka nemu dnes máme možnosť spolupracovať a pokračovať v diele

našich predkov.

Marian Błachut

primátor mesta Czechowice-Dziedzice
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Ako vzniklo nové slovensko-poľské priateľstvo

V lete 2016 sa uskutočnilo prvé stretnutie slovenskej a poľskej delegácie. Začali prvé

rozhovory o vzájomnom participovaní na projekte v rámci cezhraničnej spolupráce. Žele-

znica – hneď zaznela spoločná téma, ktorá spája mestá Vrútky a Czechowice-Dziedzice.

Na tomto stretnutí obaja partneri deklarovali záujem o spoluprácu. V priebehu ďalšieho

stretnutia bola vypracovaná myšlienka projektu, určili sa miesta realizácie a jeho prie-

beh. Neskôr partneri spoločne vypracovali pracovný harmonogram realizácie projektu

a rozdelili si medzi sebou úlohy. V marci 2017 sa uskutočnilo stretnutie sumarizujúce

práce spojené s prípravou mikroprojektovej žiadosti, ktoré sa ukončilo podpisom part-

nerskej dohody, na základe ktorej bude realizovaný projekt. Stanovili sa ciele projektu,

cieľové skupiny a boli rozdelené úlohy medzi partnerov. Vypracoval sa harmonogram

a rozpočet projektu. Projekt bol úspešný, schválený…

Takto nejako sa začalo nielen cezhraničné partnerstvo, ale aj priateľstvo týchto dvoch

miest v neďalekej blízkosti slovensko-poľského pohraničia.

Hlavným cieľom mikroprojektu „Plnou parou vpred” je využitie spoločného kultúrne-

ho dedičstva miest Vrútky a Czechowice-Dziedzice s cieľom podporovať rozvoj ce-

stovného ruchu v oblasti spoločnej hranice. Hranice, ktorá nás nemá oddeľovať, ale na-

opak spájať. Verím, že prispejú k tomuto aj všetky naplánované úlohy a aktivity (stretnu-

tia seniorov, vedecká konferencia, vedomostná hra, vydanie publikácie, spoločná výsta-

va). Dôležité je aj zvýšenie úrovne povedomia mládeže a obyvateľov prostredníctvom

účasti na úlohách, čo ich povzbudí k plnšiemu využitiu potenciálu dedičstva pohraničia.

Informačné aktivity projektu sú zamerané aj na turistov. Vďaka výstavbe železničnej

trate sa rozvinuli nielen Vrútky, ale aj Czechowice-Dziedzice. Dnes je epocha parných

rušňov súčasťou spoločného kultúrneho dedičstva s obrovským potenciálom. Stále

rastie záujem turistov o cestu vlakom ťahaným parným rušňom, o návštevu železničných

objektov, o expozíciu venovanú epoche parných rušňov a o publikácie venované de-

jinám železníc.

Mikroprojekt „Plnou parou vpred” sa realizuje v druhej polovici roku 2017 a v prvej

polovici roku 2018. V projekte sú naplánované projektové aktivity, ktoré sa budú konať

na území Czechowic-Dziedzic a Vrútok, ktoré sa nachádzajú na oprávnenom území. Pred-

pokladom projektu je ukázať spoločné tradície oboch železničiarskych miest, aký vplyv

mali tieto tradície na históriu a život ich obyvateľov.

Pevne verím, že toto naše slovensko-poľské priateľstvo bude naďalej pretrvávať aj

po ukončení realizácie mikroprojektu “Plnou parou vpred”!

Ing. Miroslav Mazúr

Primátor mesta Vrútky
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Z Bohumína do Dziedzic a potom ďalej...

Dňa 4. marca 1836 bola vo Viedni vystavená koncesná listina na výstavbu železničnej

trate z Viedne do Bochni. Stavebné povolenie a prevádzku trate dostala spoločnosť

Wechselhaus Salomona M. von Rotschilda. Táto železnica sa v dejinách zapísala ako

Cisársko-kráľovská výhradne privilegovaná severná železnica cisára Ferdinanda.

Prvý úsek trate Floridsdorf – Wagram, s dĺžkou 13,124 km, bol sprevádzkovaný 11. no-

vembra roku 1837. Po desiatich rokoch (1. mája 1847) dorazila Severná železnica do

Bohumína (Oderberg) a... ďalšie práce boli na takmer 8 rokov Majitelia železničnej

spoločnosti – C. K. privilegovaná akciová spoločnosť Severnej železnice cisára Ferdi-

nanda – stratili koncesiu, pretože nemali peniaze na výstavbu ďalších úsekov železničnej

trate. Spoločnosť nemohla získať bankové úvery potrebné pre ďalšie financovanie výsta-

vby železničnej trate. Časť akcií spoločnosti prevzali cisárski úradníci, ktorí začali bloko-

vať nariadenia vedenia spoločnosti. S cieľom zabezpečiť prepravu cestujúcich a tovaru

do Haliče a na Ukrajinu, bol postavený úsek s dĺžkou 3 km do obci Chałupki (Anna-

berg), nachádzajúcej sa na pruskej hranici, čo umožnilo prepojiť túto železnicu s traťou

Vroclav – Kędzierzyn – Katovice – Krakov. Železničná spojnica bola sprevádzkovaná

1. septembra roku 1848.

Dňa 20. marca 1853 zbavila rakúska vláda Spoločnosť Severnej železnice povinnosti

výstavby posledného úseku trasy Osvienčim – Krakov – Bochnia, pod podmienkou, že

dokončí výstavbu jednokoľajového úseku Bohumín – Zebrzydowice – Dziedzice –

Osvienčim s odbočkou do Bielska. Spoločnosť tieto podmienky akceptovala a začala ďalšiu

etapu výstavby. Nový úsek Severnej železnice, Bohumín – Dziedzice s dĺžkou 50,764 km,

bol otvorený dňa 17. decembra 1855. Súčasne bol sprevádzkovaný úsek Dziedzice – Biel-

sko s dĺžkou 10,5 km.

Uvedený dátum otvára novú kapitolu v dejinách Czechowíc a Dziedzic, kaPrvým pod-

nikom, ktorý vznikol v našom meste, bol zriadený v roku 1872 závod na impregnáciu žele-

zničných podvalov Guido Rutgers, bežne nazývaný „szwelownia“. Potom v susedstve závo-

du vznikli dve rafinérie: „Schodnica“ a „Vacuum Oil Company“. Potom už to pokračovalo,

zinkovňa Hohenloche – neskôr Valcovňa Dziedzice, továreň na klince, závod na výrobu

bicyklov, zápalkáreň, čiernouhoľná baňa „Silesia“, závod na výrobu káblov atď.

Pôvodná železničná stanica (veľká poschodová budova nachádzajúca sa v extraviláne

pri lese) bola, vrátane celej infraštruktúry, postavená už v roku 1854. Nová stanica, ktorá

funguje dodnes, podľa vzoru bohumínskej stanice, bola postavená koncom 19. storočia.

V priestore medzi dnešnými ulicami Traugutta, Towarowa, Słowackiego a Niepod-

ległości postavila spoločnosť Severnej železnice sídlisko dvojposchodových činžových

domov pre železničiarov, ktoré sa všetky dodnes zachovali.

Trate z Dziedzic viedli k najvzdialenejším zákutiam vtedajšej Európy. Na západ cez

Pszczynu, Racibórz, Vroclav, Berlín bolo možné sa dostať do prístavu v Hamburgu a od-

tiaľ loďou napr. do New Yorku. Železničné trate smerom na juh viedli do Viedne, Buda-

pešti, Záhrebu a Terstu, v ktorého blízkosti sa nachádzal cisársky letný palác Miramar pri

Jadranskom mori.

Koncom 19. storočia bolo možné cestovať z Dziedzic aj do Košíc, ale cestujúci mu-

seli niekoľkokrát prestupovať na poľských a slovenských staniciach.
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Smerom na východ cez Osvienčim, Trzebiniu, Krakov bolo možné cestovať do Ľvova

a v nasledujúcich rokoch do Czerniowcov pri ruskej hranici. Po prestupe na ruské železnice

mohli cestujúci sa dostať do Odesy, na Krym a koncom 19. storočia až do Vladivostoku.

Severnými železničnými traťami bolo možné cestovať do Varšavy, Gdanska, Vilniusu

a dokonca aj do Petrohradu. Stanica Dziedzice mala do konca 1. svetovej vojny stále spoje-

nie s Viedňou, Krakovom, Ľvovom, Bohumínom, Bielskom, Żywcom a Vroclavom, čo

bolo detailne uvedené vo vtedajších cestovných poriadkoch.

Dňa 1. marca 1856 bola sprevádzkovaná trasa Dziedzice – Osvienčim, ale druhá koľaj

bola na trase Bohumín – Dziedzice – Osvienčim položená až v rokoch 1888-1889.

Novými úsekmi Severnej železnice cisára Ferdinanda, ktoré prepojili Dziedzice

s inými oblasťami cisárstva, Haličou a Tešínskym Sliezskom boli o. i.:

• úsek Mysłowice – Szczakowa – Trzebinia - sprevádzkovaný dňa 13. októbra 1847,

• úsek štátna hranica (Maczki) – Szczakowa - sprevádzkovaný dňa 13. októbra 1848,

• úsek Osvienčim – Trzebinia - sprevádzkovaný dňa 1. marca 1856,

• úsek Bielsko – Żywiec sprevádzkovaný dňa 18. augusta 1878 (výstavbu tohto úse-

ku finančne podporil arcivojvoda Albrecht zo Żywca, ktorý určil na túto investíciu

500 000,00 guldenov),

• úsek Osvienčim – Skawina – Podgórze (Płaszów) - sprevádzkovaný dňa 1. augu-

sta 1884,

• úsek Sporysz/Żywiec – Nowy Sącz - sprevádzkovaný dňa 16. decembra 1884.

Akciová spoločnosť Severnej železnice bezplatne postúpila železničnú stanicu v Żywci

rakúskemu štátu za podmienky, že budú ju užívať spoločne.

Dňa 22. decembra 1884 bol sprevádzkovaný úsek Sucha – Skawina,

• 1. januára 1888 - úsek Krakov – Podgórze (Płaszów) – Bonarka,

• 1. júna 1888 - úsek Bielsko – Wadowice,

• 1. júna 1888 - úsek Frýdek – Bielsko,

• 18. júna 1891 - úsek Göding/Hodonín – Holics/Holíč nad Moravou (uhorská hranica),

• 1. septembra 1898 - úsek Petrovice – Karviná.

Dňa 23. februára 1883 sa začala výstavba úseku Żywiec – Zwardoń s dĺžkou 37,3 km,

ktorý umožnil predlžiť trať ďalej do Čadce (dnešné Slovensko), nachádzajúcej sa na

trase Bohumín – Košice.

Košicko-bohumínskou železnicou sa prepravovali obrovské množstvá tovaru a su-

rovín z Haliče a horného Uhorska do Rakúska a Pruska. Úsek medzi Bohumínom

a Tešínom bol sprevádzkovaný 1. februára 1869 roku, ďalší úsek, Tešín – Třinec 28. fe-

bruára 1871. Celá košicko-bohumínska magistrála bola odovzdaná do prevádzky dňa

18. marca 1872.

V roku 1880 premával úsekom Bohumín – Vrútky, ktorý bol súčasťou košicko-bo-

humínskej železničnej trate, slávny vlak Orient Express. Z Vrútok bolo možné cestovať

do Budapešti a cez Žilinu do Bratislavy. Koncom 19. storočia rýchlik prekonával trasu

Bohumín – Vrútky v čase 156 minút. V Tešíne sa nachádzalo riaditeľstvo sliezskeho

úseku košicko-bohumínskej trate.

Pôvodne sa predpokladalo, že v blízkosti Zwardonia, v obci Sól, bude prerazený

tunel, ale z finančných dôvodov bolo toto riešenie zamietnuté. Vybraný bol náročnejší,
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ale lacnejší variant výstavby železničnej trate na horskom hrebeni. Nakoniec bolo zvo-

lené riešenie, v ktorom trať obchádzala vrch Rachowiec. Osobná preprava po jednej koľaji

sa na úseku Żywiec – Zwardoń začala dňa 3. novembra 1884 roku a nákladné vlaky

začali premávať po tejto trati od 15. novembra tohto istého roka.

V tom istom čase bol sprevádzkovaný úsek Zwardoń – Skalité-Serafínov – Čadca,

vďaka tomu prvýkrát došlo k prepojeniu Dziedzic s Košicami.

V septembri roku 1885 udelila rakúska vláda koncesiu na výstavbu niekoľkých žele-

zničných tratí o. i. Bielsko – Tešín – Frýdek (s odbočkou do Ustronia); Bielsko – Wado-

wice (predlženej do Podgórza/Krakov); Frýdlant nad Ostravici – Krásná; Valašské Me-

ziříčí – Bystřice pod Hostýnem a Goleszów – Ustroń.

Dňa 26. augusta 1896 roku Spoločnosť Severnej železnice získala ďalšiu koncesiu

na výstavbu úseku Karvinská uhoľná oblasť – trať Bohumín – Osvienčim (Petrovice

u Karvinej – Fryštát – Karviná). Táto trasa bola sprevádzkovaná 1. septembra 1898.

Spoločnosť Severnej železnice cisára Ferdinanda vlastnila bane v Jaworzne, Michał-

kowiciach a Ostrave, z ktorých sa dodávalo uhlie pre parné rušne.

Na základe zákona zo dňa 31. októbra 1906 boli železnice, ktoré patrili C. K. spo-

ločnosti privilegovanej Severnej železnice cisára Ferdinanda, znárodnené. Od 1. januára

nasledujúceho roka C. K Severné riaditeľstvo vo Viedni riadilo premávku na všetkých

tratiach Severnej železnice a na trati Moravská Ostrava – Frýdek – Frýdlant nad Ostra-

vicí (ktorá, napriek tomu, že bola majetkom C. K. spoločnosti privilegovanej železnice

Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí, bola v správe Severnej železnice).

Spoločnosti Severnej železnice ostala vo vlastníctve iba priemyselná železnica Ostrava

– Michałkowice – Dąbrowa a všetky továrenské vlečky. Táto trať sa v Ostrave spájala so

železničnou magistrálou Viedeň – Bohumín a v Doubrave pri Karvinej s traťou Košice –

Bohumín.

V roku 1906 celková dĺžka všetkých železničných tratí, ktoré patrili k Severnej žele-

znici cisára Ferdinanda (v tejto dobe v správe Rakúskych štátnych železníc) predstavo-

vala 1 309,27 km. Spoločnosť Severnej železnice vlastnila v uvedenom roku:

•      595 rušňov

•   1 280 osobných vozňov

• 21 643 nákladných vozňov

•        88 iných vozňov.

V roku 1906 bolo prepravených traťami Severnej železnice viac ako 15 miliónov

cestujúcich.

 Koncom prvej dekády 20. storočia sa košicko-bohumínska magistrála charakterizo-

vala intenzívnou železničnou premávkou. Z tohto dôvodu všetky nadlimitné vozne

premávali obchádzkovou cestou cez Zebrzydowice – Dziedzice – Bielsko do Tešína a ďalej

do Košíc. Čo je ďalšou epizódou spoločných „osudov“ železničných staníc vo Vrútkach

a Dziedziciach.

Niekoľko desaťročí bola dziedzická stanica hraničnou železničnou stanicou s colnými

úradmi (rakúskym a pruským), poštou, prekládkovými rampami, skladmi a bytmi pre

železničiarov. V roku 1925 sa hraničnou železničnou stanicou stali Zebrzydowice, ale

ešte do roku 1931 boli formality spojené s prechodom cez štátnu hranicu vybavované na

dziedzickej stanici.
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V roku 1854 bolo v Dziedziciach zriadené dodnes fungujúce depo s opravárenskými

dielňami pre údržbu železničného parku, vejárovou halou a administratívnymi budova-

mi. Zamestnanci depo nazývali „hajc“ (z nemčiny: heinzhaus – výhrevňa). V dziedzickej

výhrevni stali dva rušne, ktoré premávali na trase do Bielska a rezervný počet rušňov pre

obsluhu súprav, ktoré premávali z Viedne do Krakova a späť. Dziedzické rušne premáva-

li na trati do Bielska, vtedy totiž neexistovali diaľkové vlaky a všetky začínali premávku

v Dziedziciach. Traťou na Moravu chodili rušne z Bohumína. Koncom 80. rokov 19. sto-

ročia bola postavená najmodernejšia hala (dnes vejárová hala č. 2), populárne nazývaná

„tendrownia“.

Prvým šéfom depa, ktorého meno poznáme, bol Stanisław Szymończyk z Osvienčimu,

ktorý túto funkciu vykonával v 90. rokoch 19. storočia. Jeho nástupcom bol pôvodom

Moravan Karel Čadek, ktorého meno poznáme v popoľštenej forme Karol Czadek.

Stanicou v Dziedziciach prešlo mnoho významných osobností. Korunované hlavy:

cisári, králi; maršali, generáli, dôstojníci aj obyčajní vojaci, obchodníci, priemyselníci,

biskupi, kňazi, veriaci kvôli neďalekému kláštoru otcov jezuitov v Czechowiciach,

literáti a milióny anonymných cestujúcich, niekedy aj čiernych pasažierov.

Na stanici v Dziedziciach boli o. i.: cisár František Jozef, cisár Viliam II., grécky kráľ

Juraj, bulharský kráľ Boris, żywieckí Habsburgovci, Radziwiłłovci, Sapiehovci, maršal

Józef Piłsudski, maršal Ferdinad Foch, prezident Ignacy Mościcki, Wojciech Korfanty,

Michał Grażyński, Ignacy Daszyński, generál Franciszek Kleeberg, gen. Bolesław

Wieniawa-Długoszowski, Karol Wojtyła, prímas Poľska August Hlond, Jan Kiepura,

spisovatelia: Zofia Kossak-Szczucka, Wisława Szymborska a Kornel Filipowicz.

Dziedzickou železničnou stanicou prevážali aj telesné pozostatky významných

Poliakov – Henryka Sienkiewicza, gen. Józefa Bema a relikvie sv. Andrzeja Bobolu (preto

sa jeho postava nachádza aj v erbe mesta).

V novembri 1918 bola dziedzická stanica obsadená miestnymi legionármi. Bol za-

vedený poľský jazyk a poľská správa. Došlo k odstráneniu nemeckých názvov a rakúskych

dvojhlavých orlov. Uzatvoril sa priechod cez Pszczynu do Pruska. Po obnovení premávky

na tejto trase bolo možné cestovať iba s pasom vystaveným poľským konzulátom v Ne-

mecku alebo veliteľstvom Generálneho obvodu v Krakove.

Dziedzická stanica bola v priebehu viac ako 150 rokov svojich dejín dôležitým žele-

zničným uzlom, dnes už svoju dávnu krásu a lesk nemá, ale nikto ju nezbaví skvelej

minulosti.

Czesław Białek
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ce, 2004

Soida K., Karniewski J., Roszak T., Dąbrowski H., Podlejski Z., Szafirski T., Dzieje katowic-

kiego okręgu kolejowego, Katowice, 1997
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Severná železnica cisára Ferdinanda

Železničný úsek Bohumín – Dziedzice

Niekoľko slov...

Severná železnica cisára Ferdinanda, ktorá niesla oficiálny názov K. k. Privilegier-

te Kaiser Ferdinands-Nordbahn (C. K. [Cisársko-kráľovská] privilegovaná severná

železnica cisára Ferdinanda), vznikla za účelom prepojenia Viedne s Haličou. Predpo-

kladalo sa, že sa bude využívať predovšetkým pre nákladnú (najmä soľ a dobytok) a vo-

jenskú prepravu. Bola prvou hlavnou železničnou traťou a parnou železnicou v Rakúskom

cisárstve a jednou z prvých a najdôležitejších železníc v Strednej Európe. Prechádzala

cez Tešínske Sliezsko...

Autorom návrhu koncepcie Severnej železnice bol Franz Xaver Riepl, geológ, profesor

mineralógie a hutníctva na Viedenskej technickej univerzite, ktorého fascinovali nielen

úspechy Georga Stephensona v Anglicku, ale aj pražské experimenty s parným rušňom

Józefa Bożka, ktorý pochádzal z Tešínskeho Sliezska. Projekt F. X. Riepla zaujal viedenského

bankára Salomona Mayera von Rothschilda, ktorý mu umožnil realizáciu výskumov veno-

vaných parnej železnici v Anglicku. Dňa 4. marca roku 1836 cisár Ferdinand I. vydal

Wechselhaus S. M. von Rothschild koncesnú listinu na výstavbu a prevádzku Severnej

železnice, a z tohto dôvodu vznikol aj názov tejto železnice. Koncesné privilégium sa vzťaho-

valo na trať Viedeň – Bohumín – Krakov – Bochnia s odbočkami do Brna, Olomouca,

Opavy a soľných žúp vo Dworách a Wieliczke1. Platnosť koncesie sa končila dňa 4. mar-

ca 1886. Ešte v máji roku 1836 privilégium zariadenia železnice bolo postúpené vo forme

cesie kapitálovej spoločnosti C. K. výhradne privilegovanej akciovej spoločnosti Severnej

železnice cisára Ferdinanda, a v roku 1885 na základe novej koncesnej listiny (vzťahujúcej

sa celok do tohto času postavených železníc) C. K. privilegovanej akciovej spoločnosti

Severnej železnice cisára Ferdinanda. Severná železnica cisára Ferdinanda bola 70 rokov

v súkromnom vlastníctve akciovej spoločnosti kapitálovo prepojenej s viedenským ban-

kovým domom Rothschildovcov. Odo dňa 31. októbra 1906 boli tieto železnice vo vlastníctve

Cisársko-kráľovských štátnych železníc.

Výstavba železnice začala pri Viedni v roku 1837. Jednotlivé úlohy v rámci realizácie

projektu boli zverené rôznym firmám, ale koľajnice kládla samotná spoločnosť pod

dohľadom anglických odborníkov. Vzhľadom na finančné problémy sa práce realizovali

v etapách. V období do roku 1842 vznikol úsek Viedeň – Lipník nad Bečvou. Po prero-

kovaní koncesných podmienok v roku 1847 Severná železnica cisára Ferdinanda dorazi-

la na Tešínske Sliezsko. Vtedy, dňa 1. mája, bol odovzdaný do prevádzky úsek z Lipníka

n. Bečvou do Bohumína. Je potrebné spomenúť, že v pôvodných plánoch, ešte pred

udelením koncesie, bolo navrhnuté vytýčenie hlavného sliezsko-tešínskeho úseku cez

Tešín smerom do Bielska. Nakoniec bolo rozhodnuté, že hlavnú trať vytýčia v priazni-

vejšom teréne, ktorý sa nachádzal bližšie k hranici s Pruskom a (od roku 1871

s Nemeckým cisárstvom). Po ďalšej prestávke v realizácii prác, spôsobenej problémami

1 Podľa pôvodného plánu táto železnica mala viesť až k haličsko-ruskej hranici. Koncesiu na

predlženie severnej železnice z Krakova na východ dostala Spoločnosť haličských železníc, ktorá v 60.

rokoch 19. storočia využívala anglické, nemecké a rakúske kapitály. Táto spoločnosť pôsobila pod

záštitou haličskej aristokracie.



12

s hromadením úverov potrebných pre ďalšiu výstavbu projektovanej trate, rakúska vláda

zbavila dňa 20. marca 1853 Akciovú spoločnosť „Severná železnica“ povinnosti výsta-

vby úseku Osvienčim – Krakov – Bochnia za podmienky, že sa táto spoločnosť zaviaže

dokončiť výstavbu jednokoľajového úseku Bohumín – Dziedzice – Osvienčim s odbočkou

Dziedzice – Bielsko v termíne do dňa 4. marca 1856. Práce sa začali okamžite. Sliezsky

úsek z Bohumína do Dziedzic, vrátane odbočky do Bielska, bol sprevádzkovaný už 17. de-

cembra 1855 a haličský – z Dziedzic do Osvienčima – o necelé tri mesiace neskôr

(01. 03. 1856). Dňa 1. marca 1856 bola pre osobnú a nákladnú dopravu sprístupnená aj

trať Osvienčim – Trzebinia, postavená rakúskou vládou pod názvom K. k. Ostbahn

(C. K. Východná železnica). Pri tejto príležitosti je potrebné dodať, že k majetku rakúske-

ho štátu patrila od roku 1851 železničná trať Mysłowice (štátna hranica) – most na rieke

Przemsza – Szczakowa – Trzebinia – Krakov, vrátane odbočky Szczakowa – Maczki

(štátna hranica), postavená v rokoch 1844-1847 súkromným podnikom „Krakowsko-

Górnośląska Kolej Żelazna” (Krakovsko-hornosliezska železničná dráha).

Týmto spôsobom vzniklo v roku 1856 priame železničné prepojenie medzi Viedňou

a Krakovom cez Bohumín a Dziedzice, vďaka ktorému bolo možné sa vyhnúť tranzitu

cez pruské územie (pozri nižšie). V januári roku 1858 rakúska vláda predala Akciovej

spoločnosti „Kolej Północna” (Severná železnica) trať Mysłowice (štátna hranica) –

Krakov s odbočkou Szczakowa – štátna hranica (Maczki) a trať Osvienčim – Trzebinia.

Severná železnica cisára Ferdinanda bola úspešným a pokrokovým zámerom. Okrem

hlavnej trate mala aj viacero vedľajších trás. Dĺžka železničných tratí, ktoré sprevádzko-

vala alebo prevzala, sa neustále zvyšovala: v roku 1856 bolo to 531 km a v roku 1902 už

1309 km. Hlavná trať z Viedne do Krakova mala dĺžku okolo 412 km. Severná železnica

mala štandardný rozchod koľají (1435 mm), bola určená pre osobnú a nákladnú dopra-

vu. Do času znárodnenia sa jej železničný park významne rozšíril. Počet rušňov, osobných

a nákladných vozňov vyzeral v jednotlivých rokoch takto: 218 – 375 – 5 617 v roku

1862 a 595 – 1 280 – 21 643 v roku 1906. V polovici storočia sa počet prepravovaných

osôb takmer zdesaťnásobil. V roku 1856 služby železnice využilo takmer 1,61 mil. ce-

stujúcich, a v roku 1901 už približne 15,9 mil. Do roku 1878 mohli pasažieri cestovať

vagónmi s rôznym štandardom (1., 2., 3. a 4. triedy). Cestujúci najčastejšie využívali 3.

triedu. Vozňami tejto triedy cestovalo v tomto období 45 až 71 % ľudí. Po likvidácii

možnosti cestovania 4. triedou ich už bolo viac ako 80 % a v roku 1905 až 93,4 %. Dyna-

micky sa tiež rozvíjala nákladná preprava. V rokoch 1856-1866 Severná železnica pre-

pravovala cudzie náklady a tovary s celkovou hmotnosťou od 1,1 do 1,9 mil. t. Od

roku 1867 začala prepravovať aj vlastný tovar. Hmotnosť vlastných a cudzích nákladov

sa vtedy výrazne zvýšila: z 2,9 mil. ton v roku 1867 na 15,6 mil. ton v roku 1898

a 19,5 mil. ton v roku 1906.

*

Sliezsko-tešínsky úsek hlavnej trasy Severnej železnice cisára Ferdinanda z Bohumína

do Dziedzic mal dĺžku 50,76 km. Železničná stanica Oderberg (Bohumín) vznikla na

276. kilometri železničnej trate do Viedne, a stanica Dziedzitz (Dziedzice) na 327. kilo-

metri. Medzi oboma železničnými stanicami existovali aj menšie železničné stanice

a zastávky. Smerom zo západu na východ to boli Dittmannsdorf (Dziećmorowice),

Petrowitz (Petrovice u Karviné), Seibersdorf (Zebrzydowice), Pruchna, Drahomischl
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(Drogomyśl), Chybi (Chybie) a Zabrzeg. Medzi uvedenými stanicami mala osobitné

postavenie Pruchna, lebo hneď po sprevádzkovaní Severnej železnice mala, vďaka trase

poštového konského dostavníka prepojenie s Tešínom.

Železničný úsek Bohumín – Dziedzice sa nachádzal medzi dvoma uzlovými žele-

zničnými stanicami, ktoré boli aj hraničnými priechodmi. Výnimočnú úlohu plnila žele-

zničná stanica v Bohumíne. Severná železnica, ktorá tu dorazila na jar roku 1847, mala

už v nasledujúcom roku, vďaka sprevádzkovaniu vedľajšej trasy Oderberg (Bohumín) –

Annaberg (Chałupki) na pruskej hranici, prepojenie s pruskými železnicami, predovšetkým

z trasou Kędzierzyn – Racibórz – Chałupki, ktorú stavala pruská súkromná Spoločnosť

„Wilhelmsbahn”. Týmto spôsobom vzniklo priame prepojenie Viedeň – Berlín, ktoré

umožnilo dostať sa z Viedne do Berlína po železnici za 32 hodín.

Okrem toho bolo možné dostať sa Hornosliezskou železnicou zo železničného uzla

v Kędzierzynie do Krakova, zasa trasou zo Szczakowej s odbočkou do Maczek na stani-

cu Granica (v súčasnosti súčasť mesta Sosnowiec) na územie, ktoré v tomto období pa-

trilo Rusku, kde mala doraziť Varšavsko-viedenská železnica. Znamená to, že z Viedne

do Krakova bolo možné cestovať železnicou už v roku 1848, ale obchádzkovou trasou

cez Bohumín – Chałupki – Kędzierzyn – Mysłowice – Trzebiniu. Predlžená bola aj ha-

ličská železničná magistrála, ktorá viedla na Východnú Halič a v roku 1861 dorazila do

Ľvova. Od konca 60. rokov 19. storočia do Bohumína dochádzala súkromná Košicko-

bohumínska železnica určená hlavne pre nákladnú dopravu, ktorej úlohu bolo prepojiť

Strednú Európu z juhoeurópskymi a balkánskymi krajinami.

Dziedzice získali koncom 60. rokov 19. storočia prepojenie cez Pszczynu, ktorá

patrila k vtedajšiemu Prusku, so Železnicou pravého brehu Odry (Rechte Oderufer-Eisen-

bahn).

Sliezsko-tešínsky úsek Severnej železnice cisára Ferdinanda sa dobudovaním v ro-

koch 1888-1889 druhej koľaje rozšíril. Druhá koľaj vznikla kvôli požiadavkám vlády

vyplývajúcim zo zvýšenej premávky osobnej a nákladnej prepravy na celej hlavnej trati

železnice. Novou koľajou mali premávať nákladné vlaky a starou rýchliky, osobné

a nákladné vlaky. Dôležité je, že táto trať mala strategický význam pre vojenské vlaky

a poskytovala možnosť rýchlo presunúť vojska blízko hranice s Pruskom a s Ruskom.

Železnica fungovala dobre. Pokiaľ ide o osobnú dopravu, Dziedzice mali napríklad,

podľa cestovného poriadku platného od mája 1862, každý deň dve spojenia s Viedňou,

tri s Krakovom a sedem spiatočných. Premávali osobné vlaky, rýchliky a expresy. Z Dzie-

dzic sa do Viedne cestovalo, v závislosti od typu vlaku a druhu spojenia, od 5 hodín

11 minút do 11 hodín. Cesta najrýchlejším vlakom do Krakova trvala 1 hodinu a 27 minút.

Od augusta 1878 existovalo aj lokálne spojenie do Żywca cez Bielsko. Okrem tohto

každý deň prichádzali štyri vlaky z Nemecka, dva z Vroclavu cez Katovice a dva z Byto-

mu. Je potrebné pripomenúť, že existoval aj vlak premávajúci na trase Dziedzice – Mo-

ravská Ostrava. Tento vlak sa skladal z vozňov 3. triedy určených pre robotníkov (pre-

dovšetkým pre baníkov), ktorí pracovali v okolí Ostravy. Od 15. júla 1907 tento vlak

premával každý všedný deň.

Trasa z Dziedzic do Bohumína viedla malebnou krajinou. Ako písal na prelome

storočí Antoni Macoszek …priamo pozdĺž tichých dedín s krásnymi kostolíkmi
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[alebo] v tieni rozsiahlych lesov…2. Podobne štyridsať rokov skôr, Józef Ignacy Kra-

szewski z okien vlaku, ktorý po krátkom zastavení v obci Chybie naštartoval „rýchlosťou

blesku”, pozoroval …polička, lúky, chatky, jedľové a borovicové lesy...3.

*

Počas výstavby Severnej železnice cisára Ferdinanda sa zmenilo jej trasovanie.

Vzhľadom na protesty miestnych komunít, boli železničné stanice v Bohumíne a v Dzie-

dziciach postavené na iných miestach, ako boli pôvodne naplánované. Prvá z nich vzni-

kla na mokradi a neobhospodarovanom území medzi Bohumínom a dedinou Szunychl

(Szonychel), druhá v blízkosti rybníka Bachorek na hranici Dziedzic a Czechowíc.

Na oboch staniciach vznikli počas výstavby malé železničné staničné objekty, ktoré

boli behom času prestavané. Komplexná prestavba a dostavba, podľa plánov určených

pre veľké železničné stanice v Rakúsko-Uhorsku, sa realizovala v rokoch 1901-1902

(Dziedzice) a 1902-1904 (Bohumín), vďaka čomu obe stanice získali súčasnú podobu.

Budova železničnej stanice v Dziedziciach získala vtedy dve veľké haly – čakárne 2. a 3.

triedy s bufetmi. Na jej oboch stranách boli dostavané jednoposchodové pavilóny, v ktorých

sa nachádzala kontrolná miestnosť, výpravcovská kancelária a na poschodí boli byty.

Nová stavba mala 38 okien na priečelnej fasáde a 5 vchodov. Jej súčasťou bol aj prístrešok

nad jednostranným nástupišťom. V budove železničnej stanice sa od roku 1869 nachádzala

pošta a v roku 1870 bola zriadená Expozitúra hlavného colného úradu 2. triedy v Bielsku

(vzhľadom na formality súvisiace s cestujúcimi do Pruska). Okrem tohto fungovala aj

reštaurácia a zmenáreň, obchodovalo sa s južným ovocím, uhlím a vápnom, fungovala

požičovňa kníh a ordinoval železničný lekár. V roku 1891 vznikla pri železničnej stanici

pobočka bielskej prepravnej spoločnosti „AdolfBrüll & Sine”, ktorá bola súčasne agentúrou

lodného prepravcu „Österreichischer Lloyd” a bodom, kde bolo možné vyzdvihnúť urgentné

zásielky do a z Viedne, Pešti, Prahy, Brna a Reichenbergu. Samotná stanica mala pro-

stredníctvom vedenia z Bielska elektrické osvetlenie.

S výstavbou Severnej železnice a dziedzickej železničnej stanice bolo úzko prepo-

jené dziedzické depo (pre parné rušne). Jeho výstavba sa začala roku 1853. Na začiatku

bol to iba bod na výmenu a obsluhu rušňov na trati, skladalo sa len z dvoch budov:

obdĺžnikovej výhrevne a plniacej stanice s vodou pre parné rušne. Zvyšujúca sa žele-

zničná premávka urýchlila vznik depa. V súvislosti s tým vznikli nové objekty: strojovňa

(okolo roku 1889), dielňa s polkruhovou strechou, nová vodná stanica, murovaný sklad,

hala na umývanie rušňov a vozňov (1896), vejárová hala s 6-timi montážnymi jamami

(v roku 1898 alebo 1899), kancelárska budova (1906), ďalšia vejárová budova (1910-

1914), sklad mazív a olejov a tesne pred vypuknutím 1. svetovej vojny aj nová budova

pre čerpadlá.

V Bohumíne získala budova železničnej stanice v dôsledku poslednej prestavby neo-

renesančnú podobu. Vtedy tiež vznikli prístrešky nad nástupišťami, podchod a oceľovú

lávku pre peších predĺžili na 170 m. Lávka viedla z námestia pri železničnej stanici cez

budovu s kanceláriami colníkov a koľajisko. Bohumínska železničná stanica pôsobila

svetovým dojmom. Bola veľmi rušná: …Hluk, hlasy cestujúcich, ktorí behali tam

2 A. Macoszek, Przewodnik po Śląsku Cieszyńskim, Lwów 1901, s. 1.
3 J. I. Kraszewski, Kartki z podróży 1858-1864, t. I, Warszawa 1866, s. 27.
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a naspäť, pokrikovanie nosičov batožiny, zvuky viacerých vlakov, ktoré stali na

koľajach pripravené k odchodu a pôsobili ohromujúci hluk, v ktorom nebolo počuť

vlastného slova. Všetko to sú známky veľkej železničnej stanice, z ktorej mnohé

vlaky odchádzajú na všetky strany sveta…4.

Výstavba Severnej železnice cisára Ferdinanda zmenila kultúrnu krajinu oblasti, cez

ktorú viedla trasa Bohumín – Dziedzice, o. i. vznikli železničné násypy, mosty, viadukty

a pod. Mimoriadny obdiv budil v 2. polovici 19. storočia tehlový železničný viadukt

v Zebrzydowiciach. Tento viadukt mal dĺžku približne 570 m a týčil sa na 40 pilieroch

nad širokou dolinou kľukatej rieky Piotrówka. Chybne postavený na mokradi vyžadoval

pilotáž a v roku 1877 bol vylúčený z premávky (vtedy bola zmenená trasa železničnej

trate na tomto úseku). Jeho relikt v podobe „obrovského počtu” ...vysokých oblúkov

z červenej tehly, [vypínajúcich sa nad Piotrówkou] ako zrúcaniny starovekého vodo-

vodu v rímskej Kampánii… obdivoval pred viac ako sto rokmi Antoni Macoszek,

a súčasne ľutoval, že ...Vzhľadom na bahnistú pôdu sa ukázalo, že [viadukt] nie je

bezpečný a preto bolo navrhnuté, že je potrebné obísť mokraď veľkým oblúkom

a dielo inžinierskeho umenia, postavené s obrovským úsilím, bolo odkázané na

vlastný osud. Dnes už je viadukt zarastený trávou a oblúky nad riekou spadli…5.

*

Železnica umožňovala kontakt s „veľkým svetom“. Na trase medzi Bohumínom

a Dziedziciami premávali špeciálne vlaky, ktorými cestovali významné osobnosti. Tak

bolo na jeseň roku 1880, keď sa cisár František Jozef vydal na inšpekčnú cestu na Sliez-

sko. Cisár sa zastavil o. i. na dziedzickej železničnej stanici. Pri tejto príležitosti bola

stanica dekorovaná. Hosťa privítal: czechowický farár Kępiński a starosta Zabrzega Jan

Tomaszczyk. Okrem tohto boli cisárovi predstavení katolícki kapláni z Czechowíc a zo

Zabrzega, majiteľ czechowického veľkostatku Aleksander Zipser, štátni úradníci zo Stru-

miena, pruskí colníci a zástupcovia okolitých obcí.

* * *

Severná železnica cisára Ferdinanda zmenila mnohé aspekty území, ktorými

prechádzala. Predovšetkým prispela k ich spriemyselneniu, ku vzniku nových obcí a roz-

voju už existujúcich. Po 1. svetovej vojne bola Severná železnica cisára Ferdinanda na

úseku Bohumín – Dziedzice rozdelená medzi dva rôzne štáty...

Edelgarda M. Foltyn
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Dejiny rušňového depa v Czechowicach-Dziedzicach

Rušňové depo (pre parné rušne) v Czechowiciach-Dziedziciach vzniklo v roku 1854.

Vznik depa je spojený so zriadením prvej železničnej trate Bohumín – Dziedzice v súkrom-

nej rakúskej správe, ktorá bola sprevádzkovaná 17. 12. 1855. Druhá železničná trať, ktorá

viedla do Dziedzíc, bola traťou z Vroclavu a tiež bola v súkromnej správe, ale v pruskej.

Otvorenie železnice v Dziedziciach sa uskutočnilo 24. 06. 1870. V tomto období bola

postavená skromná drevená obdĺžniková hala, s dvoma montážnymi jamami, v ktorej sa

zmestili maximálne štyri malé parné rušne. Depo sa začalo rozvíjať v rokoch 1890-1910.

V tom čase vybudovali neveľkú vejárovú halu (dnes nazývanú tenderownia) a admini-

stratívnu budovu. Nová hala mala 6 montážnych jám a bola postavená v roku 1898 alebo

1899. K hale, ktorej konštrukcia sa čiastočne zachovala dodnes, bola pristavená stro-

jovňa. Medzi rokom 1910 a 1914 bola postavená veľká vejárová hala. Bola to jednopo-

dlažná budova a poschodie bolo dobudované až po 2. svetovej vojne. V prístavbe bol

zriadený sklad olejov a mazív. Stála tu aj vodná veža. Nič nevieme o železničnom parku,

ktorý sa v začiatočnom období nachádzal v depe parných rušňov Dziedzice. V roku 1914

bolo v Dziedziciach prevádzkovaných 64 rakúskych parných rušňov radu: 121, 149, 51

(podľa triedenia PKP – Polskich Kolei Państwowych /Poľských štátnych železníc:

Th16), 260 (Ti11), 564, 66 (TKh17). V roku 1918 bolo 51 parných rušňov tých istých

radov. V medzivojnových rokoch patrilo dziedzické depo k DOKP (Dyrekcji Okręgo-

wej Kolei Państwowych – Obvodnému riaditeľstvu štátnych železníc) v Krakove.

Dziedzice boli sídlom Mechanického oddelenia, ku ktorému patrili depá v Dziedziciach

(I. triedy), v Bielsku (II. triedy) a v Osvienčime (III. triedy). V medzivojnovom období

rozvoj depa stagnoval. Nepribudla žiadna nová budova, ale vyplývalo to z tohto, že bu-

dovy postavené rakúskymi železnicami mali iba trochu viac ako desať rokov a boli v do-

brom technickom stave (napr. veľká vejárová hala). V 30. rokoch PKP začali likvidovať

najstaršie - väčšinou ešte rakúske - parné rušne, ale stále premávali niektoré novšie

konštrukcie, ako napríklad: 0i101, 0l11, Ti11, Tr11, Tr12. Boli zakúpené nové parné

rušne nemeckej konštrukcie: Tw1 nemeckého radu BR 57 /Ok1/, pruská P8 a následne

BR38 DRG/, ako aj poľské Ty23 a Ok22. Posledný typ je poľskou adaptáciou parného

rušňa Ok1. V roku 1939 bolo v depe Dziedzice 102 parných rušňov, hoci niektoré zdroje

uvádzajú, že rušňov bolo iba 87. Ďalší rozvoj depa sa začal v období nemeckej okupácie.

Vo veľkej vejárovej hale boli dobudované montážne jamy č. 16 až 22, na obdĺžnikovej

hale bol zabudovaný mostový žeriav, doplnené nové stroje, z ktorých sa niektoré využívali

ešte nedávno. V období okupácie patrilo depo k nemeckým železniciam

(Deutsche Reichsbahn), ale mnohí rušňovodiči pracovali naďalej. Riadili vlaky s vo-

jenským dodávkami a boli tiež vyslaní pre nové rušne z tovární vo Viedni, Mníchove

a v Plzni. Používali sa nové typy parných rušňov, najfrekventovanejší bol BR 52 (po

vojne podľa klasifikácie PKP Ty2). Tento parný rušeň bol špeciálne navrhnutý pre vo-

jenské prepravy a v počte viac ako 6 000 kusov premával v celej Európe počas vojny

a ešte dlho po jej skončení. PKP používali tieto parné rušne ešte koncom 90. rokov 20. sto-

ročia.
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Vo februári roku 1945 ustupujúce nemecké vojsko poškodilo mostový žeriav, točňu

a časť rušňov. Po ústupe Nemcov sa začala obnova depa parných rušňov. Na šťastie

depo, tak ako celé okolie, nebolo veľmi poškodené. Od februára roku 1945 patrilo depo

k Mechanickému oddeleniu Obvodného riaditeľstva PKP v Katoviciach. Oficiálny názov

depa znel: PKP Parowozownia Główna (Poľské štátne železnice Hlavné depo parných

rušňov) Dziedzice. V roku 1951 depo zmenilo názov na PKP Hlavné depo parných rušňov

Czechowice-Dziedzice. Táto zmena bola spôsobená tým, že 01. 01. 1951 Czechowice

získali mestské práva a bola k nim pripojená zrušená gmina Dziedzice. Zastavaná plocha

depa zaberala v roku 1946 7 808 m2 a v roku 1952 až 9 239 m2. V areáli depa bolo

3 163,91 m koľají. Rušňový park tvorili v prvej polovici 50. rokov rušne radu Ok1, Ok22

(pre osobné vlaky), Ty2 (pre nákladné vlaky) a Tr203 a TKt1 pre manipulačné práce.

V rokoch 1957–1962 sa okrem tohto používali parné rušne Tr5 aTKw2 určené pre-

dovšetkým pre manipuláciu. Celkové počty parných rušňov vyzerali v jednotlivých ro-

koch takto: 1957 – 61 ks, 1959 – 64 ks, 1961 – 67 ks, 1963 – 81 ks, 1965 – 95 ks, 1977 –

 37 ks.

V roku 1963 boli zavedené prvé motorové rušne. V roku 1965 bolo 9 motorových

rušňov: 1-SM03, 7-SM30 a 1-SM41 a v roku 1977 už 64. Uskutočnili sa aj organizačné

zmeny, lebo od roku 1956 sa depo parných rušňov nazývalo rušňové depo. V zložení

Oddziału Trakcji (Oddelenia trakcie) boli aj rušňové depá v Bielsku-Białej, Zebrzydowi-

ciach a Osvienčime. Ďalšia zmena nastala v roku 1975, keď vznikli Dyrekcje Rejonowe

Kolei Państwowych (Obvodné riaditeľstva štátnych železníc). Mimotriedne rušňové depo

v Czechowiciach-Dziedziciach na začiatku patrilo k riaditeľstvu v Rybniku, ale už od

01. 05. 1976 k riaditeľstvu v Bielsku-Białej ako Oddelenia trakcie. V súvislosti so zave-

dením motorových rušňov do prevádzky bola na ich údržbu adaptovaná časť vejárovej

haly č. 1, a po odstavení z prevádzky parných rušňov celá hala. Hala bola vybavená špe-

cializovaným zázemím, ktoré sa nachádzalo v prístavbách. Vybudovala sa palivová sta-

nica a olejová stanica. V roku 1963 bola trať do Czechowíc elektrifikovaná (úsek Kato-

vice – Bielsko-Biała), a v roku 1964 bola elektrifikovaná trať do Zebrzydowíc a po štátnu

hranicu.

V czechowickom depe sa objavili elektrické rušne. Prvým elektrickým rušňom, ktorý

prišiel v roku 1971 roku do Czechowic-Dziedzic, bol rušeň radu EU04. V ďalších rokoch

pribúdali v Czechowiciach rušne spomínaného radu EU04 a radu ET21, ktoré boli pre-

ložené z iných dep. Rušne EU04 boli používané pre osobnú a ET21 pre nákladnú dopravu.

V roku 1973 dostali Czechowice-Dziedzice prvý rušeň radu EU07 č. 216 a v nasledujúcich

rokoch ďalšie. Tieto rušne postupne nahradili všetky staršie používané v osobnej dopra-

ve a rušne EU04 „pracovali“ najčastejšie v nákladnej doprave. V posledných rokoch tie-

to rušne prestali premávať a posledný, ktorým bola czechowická EU04-18, bol odsta-

vený 09. 03. 1983. Pre údržbu elektrických rušňov bola prispôsobená obdĺžniková hala

a časť vejárovej haly č. 1. V obdĺžnikovej haly bolo zriadené pracovisko diagnostikova-

nia rušňov, presuvňa a priestory určené pre technicko-údržbárske dielne. Pri dvoch koľajach

č. 79 a č. 83 boli inštalované zariadenia na zbrojenie rušňov pieskom. Nad týmito koľaja-

mi bolo zavesené trakčné vedenie. Prebehla rekonštrukcia aj administratívnych budov,

točňa bola vymenená za novú s dĺžkou 26 m, prebehla modernizácia vykurovania depa.
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Všetky rekonštrukčno-modernizačné práce sa realizovali v rokoch 1991-1996. Do depa

boli dodané nasledujúce nové rady rušňov: ET22, ET41, SM 42, SP42, SM31.

V roku 1997 prebehli ďalšie zmeny: rušňové depo a vozňové depo sa stali vy-

konávacími jednotkami s názvom Zakład Taboru (Závod železničného parku). Od tej-

to doby nieslo rušňové depo názov: Zakład Taboru v Czechowiciach-Dziedziciach. V ro-

ku 1999 bolo zriadené PKP Dyrekcja Kolejowych Przewozów Towarowych (Riaditeľstvo

nákladnej prepravy) Cargo v Katoviciach. Dňa 01. 10. 2001 vznikla akciová spoločnosť

PKP Cargo S.A., ku ktorej patril Závod železničného parku v Czechowiciach-Dziedzi-

ciach. Zmenil sa aj železničný park v závode, a v roku 1999 boli likvidované alebo do

iných závodov presunuté rušne radu ET21. Pred vznikom závodu boli tiež odstránené

rušne EU07, väčšinou boli presunuté na závod v Katoviciach. Avšak rušňovodiči zo

závodu v Czechowiciach-Dziedziciach naďalej pracovali na týchto rušňoch v osobnej

doprave a aj na elektrických trakčných súpravách elektrických trakčných súpravách EN57.

V roku 2003 sa premávka na traťových úsekoch realizovala s použitím nasledujúcich

rušňov: ET22–70, ET41–37, SM42–57, SM31–12, ST44–7, SM03–1. V súvislosti s elek-

trifikáciou všetkých tratí, po ktorých premávali czechowické rušne, boli z prevádzky

odstavené aj rušne radu SP4 2. Začala sa ďalšia etapa rozvoja rušňového depa.

Vo vejárovej hale boli rekonštruované montážne jamy, nainštalované pracovné plošiny

umožňujúce sa dostať na strechu rušňa, boli zabudované dva mostové žeriavy a pre-

suvňa. V obdĺžnikovej hale boli modernizované montážne jamy, aby sa mohli vykonávať

opravy ET41 zložených z dvoch časti bez potreby ich rozpojovania, boli nainštalované

pracovné plošiny, mostový žeriav a zdvíhacie zariadenia Kutruffa. Bolo modernizované

zbrojenie rušňov pieskom a vybudovaná umyváreň rušňov. Od roku 1992 sa rušne ET41

využívali pre nákladnú dopravu do stanice Zwardoń. Ďalej vlaky viedli motorové rušne

Železníc Slovenskej republiky. Po ukončení v roku 2002 úseku Čadca – Zwardoń premáva-

li czechowické ET41 do stanici Skalité (v neskoršom období viedli ich slovenskí rušňovo-

diče do Žiliny). Od roku 2008 czechowické rušne ET22 a ET41 začali premávať na

území Českej republiky. Na začiatku boli prenajaté spoločnosťou OKD (Ostravsko-ka-

rvinské doly), a od roku 2010 je prepravcom Cargo. V súvislosti s prevádzkou rušňov na

území Slovenska a Českej republiky bolo potrebné vybaviť tieto rušne bezpečnostnými

systémami používanými v týchto krajinách (LS a Mirel). Z tohto dôvodu tiež v Czecho-

wiciach vzniklo v Poľsku jediné pracovisko pre diagnostiku týchto zariadení. Rušne ria-

dia poľskí rušnovodiči z Czechowíc-Dziedzíc, ale aj českí a slovenskí.

V roku 2009 vznikol Śląsko–Dąbrowski Zakład Spółki Cargo S.A. (Sliezsko-dą-

browský závod spoločnosti Cargo a. s.). Rušňové depo zmenilo názov na Sekcja Eks-

ploatacji Pojazdów Trakcyjnych a Sekcja Utrzymania i Napraw Pojazdów Trakcyjnych

w Czechowicach-Dziedzicach (Sekcia prevádzky trakčných vozidiel a Sekcia údržby

a opráv trakčných vozidiel v Czechowiciach-Dziedziciach). V roku 2000 prišli do

Czechowíc-Dziedzíc zmodernizované rušne radu SM42 (6DGa a 6DGb) a v roku 2010

rušne radu ST45. V tom istom roku Cargo vzalo do leasingu od MRCE (Mitsui Rail

Capital Europe) moderné štvorsystémové elektrické rušne ES64F4 (EU45) od firmy

Siemens. Tieto rušne sú určené pre medzinárodnú prepravu a prispôsobenie trakčným
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vedeniam s rôznym napätím. Uvedené rušne premávali až do stanice Tarvisio v Talian-

sku. V roku 2014 Sliezsko-dąbrowský závod spoločnosti Cargo a. s. zmenil názov na

Południowy Zakład Spółki Cargo S.A. (Južný závod spoločnosti Cargo a. s.) a zmeni-

la sa aj územná oblasť pôsobenia závodu. V roku 2015 boli do Czechowíc-Dziedzíc do-

dané najmodernejšie rušne od firmy Siemens E193 „Vectron” MS (EU46) zakúpené

spoločnosťou Cargo.

Aj tie sú štvorsystémové rušne určené pre medzinárodnú dopravu. MRCE boli vtedy

vrátené rušne EU45, ostal iba EU45 – 846 zakúpený spoločnosťou Cargo v roku 2012.

Tieto rušne sú prevádzkované spoločne s Velkopoľským závodom Cargo. V roku 2013 sa

začali školenia pre rušňovodičov. Dôležitú úlohu v tomto procese plní sekcia v Czechowi-

ciach, pretože má veľmi dobré vybavenú školiacu miestnosť schválenú UTK (Urzędem

Transportu Kolejowego – Úradom železničnej dopravy) a odborných inštruktorov. V ško-

liacej miestnosti je tiež zriadená pamätná izba, v ktorej sa nachádzajú exponáty spojené

s dejinami rušňového depa a jeho zamestnancami. V súčasnosti pôsobia v areáli rušňového

depa dve sekcie: Sekcia prepravy a prevádzky trakčných vozidiel a Sekcia údržby žele-

zničného parku. V prvej sekcii je zamestnaných 232 pracovníkov – rušňové čaty (rušňovo-

diči a rušňovodiči stážisti), a v sekcii údržby 172 dielenských zamestnancov. Celkovo tvorí

personál ešte cca 40 administratívnych zamestnancov a zamestnanci skladu. Úžitková plo-

cha prevádzkovaných budov predstavuje cca 42 400 m2, dĺžka koľají je 22 260 m, dĺžka

trakčného vedenia 7 036 m. Rušňové čaty z czechowickej sekcie riadia nákladné vlaky na

území Sliezskeho a Malopoľského vojvodstva. Vlakmi jazdia aj do Ostravy, Českého Těšína

na území Českej republiky a do Čadce na Slovensku. Zasa rušne s cudzími rušňovodičmi

premávajú po celej sieti PKP,  Českých dráh a Železníc Slovenskej republiky. Tieto rušne

môžete stretnúť aj na stanici Děčín na česko-nemeckej hranici. Czechowické sekcie naďalej

patria k PKP Južný závod spoločnosti Cargo a. s. so sídlom v Katoviciach.

Jacek Skałka
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Informácie o autoroch:

Czesław Białek

V roku 1970 začal pracovať ako železničiar na pozícii pomocník rušňovodiča na elek-

trickom rušni. V roku 1973 absolvoval kurz rušňovodiča v Maczkách a pracoval ako

rušňovodič elektrických trakčných jednotiek. Viedol nákladné a osobné vlaky, a tiež rýchli-

ky. Profesijný život spájal s funkciami v Odborovom zväze železničných rušňovodičov

v Poľsku, kde bol na začiatku pokladníkom, potom predsedom Obvodnej revíznej komi-

sie v Katoviciach a následne predsedom Národnej revíznej komisie zväzu rušňovodičov

vo Varšave. Do dôchodku odišiel v roku 2012.

Jeho záľubou je spev, preto je od roku 2000 členom speváckeho zboru ,,MONIUSZ-

KO“ v Czechowiciach-Dziedziciach a od roku 2014 aj jeho predsedom. K jeho záuj-

mom patria aj dejiny Czechowíc-Dziedzic. Od roku 2015 plní funkciu člena revíznej

komisie Združenia priateľov Czechowíc-Dziedzic.

Edelgarda M. Foltyn, PhD.

Absolvovala Vroclavskú univerzitu. Je zamestnankyňou Regionálneho múzea

v Bielsku-Białej a Ústavu histórie Sliezskej univerzity v Katoviciach. Je autorkou a spo-

luautorkou mnohých článkov publikovaných vo vedeckých domácich a zahraničných

časopisoch a kníh, ako napr. Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społecz-

ności plemiennej na Górnym Śląsku / Hospodárske základy ranostredovekej kmeňovej

spoločnosti na Hornom Sliezsku (1998), Materiały archeologiczne do poznania

starszych wieków średnich na Górnym Śląsku /Archeologické materiály pri-

bližujúce starší stredovek na Hornom Sliezsku (2000), Archeologia regionu cie-

szyńskiego / Archeológia tešínskeho regiónu (2004), Wczesnośredniowieczne

cmentarzysko w Tychach-Cielmicach. Cmentarz lokalnej społeczności wiejskiej/

Ranostredoveké pohrebisko v Tychách-Cielmiciach. Cintorín miestnej dedinskej

komunity (2008), Ziemie Górnego Śląska od epoki kamienia do wczesnego śre-

dniowiecza / Oblasť Horného Sliezska od doby kamennej do raného stredoveku

(2012). Účastníčka programu UNESCO International Geological Collaboration Project

– nr 442 (Raw mateials of theNeolithic/Aeneolithic polished stone artefacts: their migra-

tion paths in Europe, 1999-2001).

Bola vedúcou a účastníčkou archeologických výskumov na území Poľska, Nemecka

a Českej republiky. Venuje sa problematike doby kamennej a raného stredoveku so

zvláštnym zreteľom na otázky kultúrnej klasifikácie, osídlenia, povier, pomerov človek –

prostredie, hospodárstvo, výstavba opevnení, petroarcheológia. Bádateľka najstarších dejín

hornosliezskeho regiónu, vrátane historickej pszczyńskej, rybnickej a tešínskej oblasti.

Spoluautorka najnovších historických monografií Bieruňa (2007), Tychov (2011), Psz-

czyny (2014) a Rybnika (2017, v tlači) a nedávno vydanej publikácie kolektívu autorov

J. Bahlcke, D. Gawrecký a R. Karczmarek Historia Górnego Śląska / Dejiny Horného

Sliezska (2011) / Geschichte Oberschlesiens (2015).
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Jacek Skałka

absolvoval Železničnú školu v Skawine, pracoval v rušňovom depe Kraków-Pła-

szów, rušňovom depe Osvienčim a Czechowice-Dziedzice. Bol elektromontérom žele-

zničného parku, rušňovodičom elektrických trakčných vozidiel, osobných vlakov, rýchli-

kov a špeciálnych vlakov napr. „Orient Expressu”. Od roku 2009 pôsobil ako inštruktor

a školiteľ rušňovodičov, ktorí obsluhovali moderné rušne „Siemens” (ES64F4, Vectron

MS). Vyškolil približne 150 rušňovodičov z územia celej siete, ktorá patrí k Poľským

štátnym železniciam. Školil aj českých a slovenských rušňovodičov. Od 25. septembra

2017 je na dôchodku. Je milovníkom železnice a zberateľom železničných modelov v mier-

ke HO (má 58 rušňov), má aj bohatú zbierku kníh venovaných železnici. Od roku 1994

býva vo Wadowiciach, je ženatý a aj jeho syn je železničiar, pracuje ako dispečer v PKP

CARGO.
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Výstavba Košicko-bohumínskej železnice

V mojom príspevku Vás oboznámim s výstavbou – svojho času – najdlhšej železnice

v bývalom Uhorsku. A aj najdôležitejšej. Viedla z Košíc až k rakúskym hraniciam, po-

kračovala smerom do Bohumína. Kým sa však dostaneme k samotnej výstavbe, pozrie-

me sa, ako vyzerala politická siuácia v Uhorsku a aké železničné úseky už boli pred

Košicko-bohumínskou železnicou postavené.

Politická situácia v Uhorsku

Hoci sa za vlády rakúskeho cisára, českého a uhorského kráľa Františka II. začali

budovať v Európe prvé železnice, sám František II. ich výstavbu striktne odmietal. Od-

mietal budovať železnice na území monarchie a jeho politickým krédom bolo nechať

všetko po starom a v zárodku zlikvidovať všetko, čo závaňalo novátorstvom. Neochotu

vybudovať železnicu vysvetľoval odôvodnením, že „železnice môžu do krajiny zaviesť

revolúciu“. Po smrti Františka II. sa na trón dostal jeho prvorodený syn Ferdinand V. I on

išiel v otcových stopách prísneho centralizmu, ale pre duševnú chorobu nedokázal do-

hliadať na všetky politické a ekonomické rozhodnutia. Všetky významné rozhodnutia

odkladal na „priaznivejšiu dobu”. Aby sa tak nestalo aj v prípade železnice, zobrali do

svojích rúk iniciatívu bohatí bankári a pokrokoví šľachtici uhorského snemu.

Začiatky železníc v Uhorsku

V dobe zrodu železníc bolo Slovensko súčasťou Uhorska. Preto i budovanie žele-

zničnej siete bolo podriadené hospodárskym záujmom tejto krajiny, resp. politickým

záujmom viedenskej koruny. Vďaka tomu aj priemyselný rozvoj v Uhorsku bol pomalší

než v ostatných priemyselne rozvinutejších krajinách monarchie. Bolo to spôsobené aj

tým, že v uhorskom sneme rozhodovacie právo uplatňovali najmä magnáti, ktorí mali

rozsiahle pozemky v osobnom vlastníctve. A tí nemali záujem o industrializáciu krajiny.

I keď sa na uhorskom sneme nastolila otázka ohľadne výstavby dopravných ciest, nič to

na situácii nemenilo. Azda len v banských a významných obchodných centrách budovali

cesty, avšak tie sa nedali porovnávať s ostatnými cestami vo zvyšku monarchie. Situáciu

opisuje aj dobová tlač v 70. rokoch 19. storočia: „človek v bezodnom blate prešiel za

hodinu sotva kilometer a na vytiahnutie prázdneho povozu bolo treba tri až štyri páry

koní”. Stav ciest, nedostatok komunikácií vplýval na nízku úroveň uhorského obchodu,

primitívnosť poľnohospodárstva, nedostatok podnikavosti obyvateľstva. Zo spomínaného

sa zdá, že Uhorsko ešte stále žilo stredovekým spôsobom. Až v rokoch 1825 – 1827 uhorský

snem rokoval o zlepšení komunikácií a podľa odporúčaní príslušného snemového výbo-

ru sa uzniesol na tom, že v krajine postaví 13 hlavných cestných spojov. Z toho 6 malo

prechádzať územím dnešného Slovenska. Na zasadnutí tohto snemu však o železnici

nepadlo ani slovo. Prvýkrát sa otázka výstavby železnice na uhorskom sneme preberala

až v roku 1832.
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Zákonný článok XXV. z 2. mája 1836 o užitočnosti prevádzok zakladaných

súkromníkmi alebo spoločnosťami obsahoval aj program výstavby železničných tratí.

Ide o prvý železničný zákon v Uhorsku.

Prvými priekopníkmi, ktorí začali podnikať v železničnej doprave na území Rakúska

a Uhorska, boli finanční magnáti: Móricz Ulmann de Szitány, Georg Sina a Salomon

Mayer Rothschild. Práve Rothschild získal v roku 1836 prvú koncesiu na výstavbu paro-

strojnej železnice z Viedne cez Moravu do haličskej Bochnie, tzv. Severnú železnicu

cisára Ferdinanda. Okrem iného mal kapitál aj vo Vítkovických železniarňach, kde sa

začali vyrábať koľajnice.

Výstavba železníc v 40. rokoch 19. storočia v Uhorsku dlhé obdobie výrazne stagno-

vala. Svetlý okamih prišiel až v 60. rokoch. Bol podnietený prudkým rozvojom priemy-

slu, najmä spracovaním železa a ťažbou čierneho uhlia. Z tohto dôvodu sa opäť dostala

na uhorský snem otázka železníc a viedenské ministerstvo obchodu v roku 1864 navrhlo

výstavbu 49 železničných tratí. Územím dnešného Slovenska malo prechádzať 5 tratí.

Lepšia situácia v budovaní železníc svitla po štátoprávnom vyrovnaní Rakúska a Uhor-

ska. V roku 1867 vymenovali uhorskú vládu, v komunikačných otázkach prešli kompe-

tencie pod Ministerstvo verejných prác a dopravy. V Rakúsku otázka dopravy zostala

pod Ministerstvom obchodu. Uhorským ministrom dopravy sa stal Imrich Mikó, ktorý

ešte v tom roku predložil Uhorskému snemu návrh na vybudovanie uhorskej železničnej

siete. Z návrhu 25 tratí mali dnešným územím Slovenska prechádzať tieto: Košicko-

bohumínska s odbočkou do Prešova, trať Šalgotarián cez Lučenec a Banskú Bystricu do

Sučian, z Nových Zámkov cez Nitru do Trenčína a Žiliny a z Miškolca do Rožňavy.

Zákon, ktorý snem prijal v roku 1867, dovolil pôžičku 60 miliónov zlatých na vybudova-

nie železničnej siete. Okrem iného v zákone uvažovali aj o pripojení železničnej trate

z Pešti na Košicko-bohumínsku železnicu (KBŽ). Prvýkrát sa v tejto súvislosti spomínajú

aj Vrútky.

Pri uskutočnení týchto projektov uhorská vláda síce stavala štátne železnice, mimo-

chodom s veľkým finančným zaťažením, zároveň však nechcela priamo upredostniť sta-

vbu len čisto súkromných železníc. Preto od začiatku výstavby železníc v 70. rokoch 19.

storočia sa popri súkromnom podnikaní uplatňovalo aj štátne podnikanie. Toto viedlo

k rýchlejšej výstavbe železníc, kedy už koncom roka 1876 bolo v prevádzke prvých

1 297 km.

Výstavba železničných tratí pred KBŽ

Ak by sme nahliadli do mapy Rakúsko-Uhorska v roku 1871, našli by sme na dnešnom

území Slovenska len veľmi riedku sieť železničných tratí. Prvou osobnou železnicou

bola konská železnica z Bratislavy do Trnavy. Celý plánovaný úsek Bratislava – Trnava

– Sereď v dĺžke 63 km bol daný do užívania v roku 1846. V tom istom roku 20. augusta

ukončili výstavbu úseku Marchegg – Bratislava v dĺžke 19 km, a to už pre zariadenia na

parný pohon. Bratislava sa tak stala významným mestom, v ktorom bola postavená nie-

len prvá železničná stanica v Uhorsku, ale aj vybudovaná prvá železničná križovatka.

Tou sa Uhorsko pripojilo na európsku železničnú sieť.
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Ďalšou vybudovanou železnicou bola trať z Bratislavy do Štúrova, daná do prevádzky

16. decembra 1850. Celé nasledujúce desaťročie bolo Uhorsko bez akéjkoľvek novej

vybudovanej železnice. Túto situáciu spôsobila obchodná kríza z roku 1857. Až v roku

1860 odovzdali do prevádzky Tiskú železnicu v úseku Miškolc – Košice. V 60. rokoch

19. storočia vydali niekoľko koncesií na stavbu železníc. Po ich vybudovaní bolo

otvorených niekoľko úsekov železničných tratí: 1. septembra 1870 Košice – Prešov, 4.

mája 1871 Fiľakovo – Lučenec a Fiľakovo – Šiatorska Bukovinka, 16. júna 1871 Lučenec

– Zvolen a 26. októbra 1871 Satoraljaújhely – Slovenské Nové Mesto.

Viac železničných tratí do otvorenia Košicko-bohumínskej železnice v Uhorsku na

dnešnom území Slovenska nebolo.

Výstavba KBŽ

Myšlienka železnice, ktorá by spájala Sliezsko (Ostravsko-karvinskú panvu) s nále-

ziskami železnej rudy a prechádzala severným Uhorskom do Košíc, vznikla už v 50.

rokoch 19. storočia. Železiarne v Třinci, Ustroni, Báške a inde v blízkosti, kde sa dolova-

lo čierne uhlie, patrili veľkokniežaťu Albrechtovi, členovi cisárskej rodiny. Pred rokom

1868 vlastnil bane a huty na Liptove a Spiši. Suroviny a rôzne polotovary prevážali do

Třinca najskôr vodnou cestou z Liptovského Hrádku do Budatína. Tam ich preložili na

povozy vedúce po hradskej do Třinca. Tento spôsob prepravy bol jednak pomalý, ale

najmä drahý. Z týchto dôvodov hotové výrobky strácali konkurencieschopnosť. Najmä

na pruskom trhu, ktorý už od roku 1848 spájala s Ostravskom Severná železnica cisára

Ferdinanda. Ďalším dôvodom na vybudovanie železnice bola ťažba uhlia v Ostravsko-

karvinskej panve, ktorá nemala náležitý odbyt. Uhlie sa zväčša rozvážalo povozmi po

okolí. Práve železnica smerom na Uhorsko by znamenala rozvoj aj v tomto banícko-

hutníckom komplexe. Tento zámer sa nepodarilo zrealizovať najmä z dôvodu vysokých

nákladov. Trasa by prechádzala náročným horským terénom. Druhým dôvodom bola

politická konzervatívnosť rakúskeho aj uhorského dvora.

Výstavbu KBŽ severným Uhorskom podporovala iba Uhorská dvorská kancelária,

ktorá uviedla v liste pre ministerstvo obchodu z novembra 1864 nasledovné argumenty:

Ťažba a výroba v uhorskej rudnej panve na Gemeri aj na Spiši je drahá. Pri výrobe sa

používa drevné uhlie, ktoré je drahšie než čierne uhlie. Vyťažená surovina sa ďalej spra-

cuváva v sliezskych železniarňach, čo opäť predraží koncový výrobok (najmä doprava

povozmi a následne plťami a opäť povozmi). Naopak Sliezsko má dostatok čierneho

uhlia, ktoré by sa mohlo dovážať do železiarní na Liptov, Spiš a Gemer (Liptovský Hrádok,

Krompachy, Štefanská Huta, Košické Hámre, Prakovce a pod.). Ďalším dôležitým argu-

mentom je, že sa železnica napojí na už vybudované železnice a takto Uhorsko získa

tranzit medzi prístavmi v Baltickom a Čiernom mori. Zo severného Uhorska by sa mohli

vyvážať okrem spomínanej železnej rudy aj výrobky z garbiarní a kožiarskych firiem

z Liptovského Svätého Mikuláša, ľan z Kežmarku, žula, vápenec, dobytok, lieh, jačmeň,

hrach, zemiaky. Budúcim zámerom bolo získať viac cestujúcich – do kúpeľných miest

a najmä do Vysokých Tatier, kde sa po inšpirovaní Alpami začali budovať celoročné

strediská.
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Podľa návrhov trať mala viesť z Bohumína cez Tešín, Jablunkovským priesmykom

do Žiliny, odtiaľ pozdĺž Váhu a po prekročení rozvodia medzi Severným a Čiernym morom

pri Štrbe cez Poprad, Spišskú Novú Ves, pozdĺž Hornádu do Košíc.

V roku 1862 sa o udelenie koncesie uchádzalo viacero záujemcov. Jedným z nich

bol aj Emil Raikem, spolumajiteľ vsetínskeho panstva, anglické konzorcium radcu V.

Thierryho, ale aj poľnohospodársky spolok Tekovskej župy. Ani jeden z uchádzačov

však svoj zámer nezrealizoval. Zväčša z finančných dôvodov. Najďalej sa dostala

spoločnosť Tiskej železnice, ktorá v súlade so svojou koncesiou na výstavbu trate z Miškol-

ca do Košíc začala už roku v 1860 vymeriavať trať smerom do Čiech. Takisto z finančných

dôvodov od tohto zámeru ustúpila. Naopak, koncesiu na výstavbu KBŽ získalo belgické

konzorcium, vedené bratmi Richeovcami so spoločníkom, uhorským kancelárom, gró-

fom Forgáčom. Tá im bola udelená 26. júna 1866. Koncesia bližšie špecifikovala pod-

mienky výstavby a tarifné podmienky. Železnica sa budovala ako jednokoľajná, k tomu

sa prispôsobovali všetky stavby – mosty, zvršok trate, tunely a ďalšie objekty. Druhá

koľaj sa mala položiť iba v prípade dlhodobých výnosov.

Popri trati bola dovolená výstavba telegrafných stĺpov, ktoré mohla využívať aj žele-

znica pre svoj telegraf. Napriek poskytnutým výhodám, ktoré koncesia zaručovala, išlo

o štátnu záruku, oslobodenie od daní na 9 rokov, bratia Richeovci so stavbou nezačali. Po

udelení koncesie sa Richeovci priznali, že nedisponujú dostatkom finančných prostried-

kov, a preto žiadali opäť o zvýšenie záruk (na 2 948 300 zlatých) a o ďalšie oslobodenie

od platenia daní a pôžičku vo výške 5 000 000 zlatých. No ani po týchto ústupkoch

uhorskej vlády sa so stavbou nepokračovalo. Naopak, Hector Riche previedol koncesie

na pochybnú bruselskú banku Banque de Credit et Industriel. Táto banka obratom zadala

stavbu opäť bratom Richeovcom. Žiaľ, ani banka nezohnala potrebný kapitál na začatie

výstavby a taktiež nedokázala uviesť akcie KBŽ v cudzine na trh. Keďže koncesionári

nepreukázali do 15. februára 1869 dostatok finančných prostriedkov, za účasti rakúskej

a uhorskej vlády, správnej rady KBŽ a banky boli koncesné práva prevedené na Anglic-

ko-rakúsku banku. Tým boli odňaté bratom Richeovcom aj stavebné povolenia. Taktiež

bola ustanovená nová správna rada KBŽ. Anglicko-rakúska banka v júli a v decembri

1869 vydala na trh nové účastniny.

Novému vedeniu spoločnosti KBŽ vďaka novým zárukám a dostatkom finančných

prostriedkov nič nestálo v ceste na dokončenie železničnej trate podľa harmonogramu.

V roku 1869 dochádza k vyvlastňovaniu pozemkov potrebných na výstavbu železnice.

Ešte v tom roku začínajú práce na stavbe a pokračujú rýchlym tempom. Združenie

stavebných podnikateľov Ignác Deutsch a syn, Adolf Tatler, Henrich Kohner a bratia,

bratia Fischlovci, Henrich Brull a syn, Wahrmann a syn a Fridrich Muller, ktorí dodávali

materiál a zabezpečovali stavbu železnice, rozdelili stavbu na dvanásť úsekov. Termín

odovzdania do prevádzky podľa koncesie v úseku Košice – Kysak, žiaľ, nebol dodržaný.

Úsek do užívania odovzdali až 1. septembra 1870 spolu s traťou do Prešova. Práce na

139 kilometrov dlhom úseku Poprad – Žilina zahájili 15. decembra 1869. Na tomto

náročnom úseku prekonávali sklon 14,3 ‰ medzi Liptovským Svätým Mikulášom
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a Štrbou. Na ňom postavili najväčšie mosty z oceľovej priehradovej konštrukcie a vybu-

dovali tri tunely. Prvý vlak z Popradu smerom do Žiliny vypravili 7. decembra 1871

o 23:25 a do Žiliny prišiel 8. decembra 1871 o 6:00. 18. decembra 1869 začali práce aj na

úseku Žilina – zemská hranica pri Jablunkove. Týmto úsekom prešiel prvý vlak z Tešína

do Žiliny 8. januára 1871. Posledný úsek trate začali stavať 8. mája 1870 a viedol z Ky-

saku do Popradu. Železničný úsek Poprad – Spišská Nová Ves dali do užívania 12. de-

cembra 1871. Až 18. marca 1872 prešiel vlak traťovým úsekom Spišská Nová Ves –

Kysak, čím bola daná do užívania celá hlavná trať KBŽ. Oficiálne bola KBŽ odovzdaná

až v júli 1873, kedy skončila kolaudácia rozšírenej železničnej stanice v Košiciach.

Mosty

Na začiatku budovania trate Tešín – zemská hranica na rakúskej strane začali stavať

11 mostov s drevenou konštrukciou. Projekt počítal s drevenými mostami aj v uhorskej

časti KBŽ. Nakoniec ich však realizovali len na rakúskej časti KBŽ a na úseku Košice –

Kysak. Tieto mosty na rakúskej strane boli v rokoch 1873 až 1874 vymenené za mosty

z oceľovej konštrukcie. Na uhorskej časti trate presadil nový stavebný riaditeľ KBŽ Wil-

helm Reuschler výstavbu oceľových mostov. Do roku 1870 na úseku Košice – Kysak

vybudovali síce cez rieku Honrád štyri veľké mosty drevenej konštrukcie, tie však v prie-

behu roku 1873 museli byť rekonštruované v náklade 52 720 zlatých. K výmene všetkých

štyroch mostov za oceľové došlo až v roku 1881. Vláda v novembri 1870 schválila, aby

sa na úseku Kysak – Vrútky budovali kvôli bezpečnosti prevádzky mosty kamenné alebo

oceľové. Za týmto účelom vláda poskytla pôžičku vo výške 4 600 000 zlatých. Na úseku

Kysak – Poprad – Žilina budovali mosty výhradne oceľovej priehradovej konštrukcie.

Medzi najväčšie patrili mosty cez Váh pri Belej (dve polia so svetlosťou 48,1 metrov a jed-

no pole 34,4 metrov), pri Turanoch, pri Strečne (dve polia so svetlosťou 35,1 metrov a jedno

pole so svetlosťou 43,6 metrov) a pri Žiline. Pri Kraľovanoch premostili rieku Oravu

mostom so štyrmi poliami. V úseku Kysak – Poprad cez rieku Hornád vybudovali tri

priehradové mosty pri Ružíne, Margecanoch a Spišskej Novej Vsi. Celkovo na trati dlhej

367 kilometrov postavili 869 mostov a mostíkov, priepustov, či už od začiatku drevených,

neskôr oceľových, alebo kamenných konštrukcií.

Tunely

Na uhorskej časti KBŽ razili tunely tzv. rakúskou tunelovacou metódou. Najdlhšími

tunelmi boli strečniansky s dĺžkou 542,2 metrov margeciansky so 431 metra-

mi a kraľovanský s dĺžkou 407,6 metrov. Na rakúskej strane trate KBŽ vybudovali

jablunkovský tunel s dĺžkou 589,6 metrov. 31. januára 1917 začala prevádzka zdvoj-

koľajneného tunela.

Železničné stanice

Významnou súčasťou a zároveň aj ukážkou jednotného architektonického štýlu

pochádzajúceho z anglickej architektúry boli budovy železničných staníc. Viac-menej

všetky železničné stanice tvorili dve hlavné časti; prvá bola určená pre verejnosť, druhá

pre železničnú prevádzku. Jednotnosť dispozičného riešenia mala význam aj pre orientáciu
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cestujúcich. Dá sa povedať, že kto poznal jednu stanicu, vyznal sa aj na iných staniciach.

Svoje miesto tu malo bývanie staničných zamestnancov a ich rodín.

Koncesia vydaná pre stavbu KBŽ okrem iného určovala, z akého materiálu sa budú

stavať staničné budovy. Na ich stavbu bol predpísaný kameň a tehla. Prízemné budovy

ako čakárne, reštaurácie, kancelárie, sklady a pod. mohli byť aj z dreva.

Medziľahlé stanice mali zväčša dve koľaje na križovanie vlakov a jednu odstavnú

pre nákladné vozne.

V zázemí železničných staníc boli staničné parky slúžiace na oddych a regeneráciu

cestujúcich čakajúcich na spoj. Väčšina parkov a taktiež jednotná vizáž staníc sa však vo

väčšine prípadov, žiaľ, do dnešnej doby nezachovala. Fotografie v čase výstavby trate

v roku 1871 zachytávajú dobu, keď železničné stanice ešte neboli súčasťou miest a obcí.

Táto odľahlosť mala však svoj význam. Z hľadiska budúceho plošného rozvoja miest

nemala byť železnica prekážkou.

Železnica v mestách

Už v čase výstavby KBŽ mestá, ktoré železnica spájala, mali svoj hospodársky význam

v stredoveku v rámci monarchie. Ich význam prudko rástol v prvých rokoch dokončenia

železnice, ako aj v ďalších rokoch, kedy sa na KBŽ pripojili ďalšie železničné spoločno-

sti. Naopak, niektoré vyznamné mestá a mestečká, ktoré železnica nespojila, zažívali

stagnáciu a hospodársky úpadok.

Vybudovaním KBŽ umožnila uhorskému hospodárstvu dôležitý priečny spoj medzi

východnými oblasťami monarchie a rakúskym aj nerakúskym, najmä nemeckým zápa-

dom.

Uhorsko sa stalo v mnohých komoditách konkurencieschopným.

Vozový park KBŽ

Od počiatku prevádzky KBŽ disponovala vozňami 1. a 2. triedy, vozňami 3. triedy,

4. triedy, poštovými, batožinovými a sprievodnými vozňami. V roku 1880 začali na trati

KBŽ v súpravách zaraďovať salónny vozeň. Ďalší vozeň prikúpili v roku 1894 a od roku

1898 boli v súpravách zaradené tri salónne vozne. Od roku 1913 až do roku 1917 jazdili

na KBŽ štyri salónne vozne. Od začiatku prevádzky bolo zaradených v súpravách 24

kusov vozňov 4 triedy. KBŽ 4. triedu zrušila v roku 1890, vtedy jazdilo už 28 vozňov. Po

zrušení 4. triedy mala KBŽ v evidencii tieto vozne ešte do roku 1897 v počte 9 ks, i keď

ich do súprav už nezaraďovala. V roku 1894 pristúpila KBŽ k zavedeniu reštauračného

vozňa. V nasledujúcom roku až do roku 1917 sa na trati objavovali už dva reštauračné

vozne. Zaujímavosťou bolo zaradenie poschodových vozňov pre tzv. omnibusové vlaky,

ktoré premávali od roku 1880 do roku 1904.

V začiatkoch prevádzky KBŽ disponovala 210 krytými vozňami, 107 otvorenými,

20 klanicovými, 372 vozňami na uhlie a 40 vozňami pre prevoz živých zvierat. Nedosta-

tok nákladných vozňov riešila KBŽ požičiavaním od iných spoločností, za ktoré vyna-

kladala nemalé finančné prostriedky. Každoročne spoločnosť zakúpila nové nákladné

vozne, ale tento problém sa nepodarilo spoločnosti KBŽ vyriešiť. Najväčšia dodávka sa

uskutočnila v roku 1888, kedy zakúpili 580 nákladných vozňov. Neskôr rozšírili vozový

park o vozne na štrk, koks a kryté vozne pre drevené uhlie.
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Rušne na KBŽ pochádzali z rakúskych lokomotívok. Bolo to spôsobené aj tým, že

Rakúsko vyrábalo rušne skôr ako Uhorsko. V Uhorsku začala výroba rušňov až po roku

1870, kedy štát odkúpil továreň od belgickej spoločnosti Gillein. V tom období štát odkúpil

aj švajčiarsko-uhorskú firmu na výrobu vozňov. Ich fúziou vznikla Strojová a vozňová

továreň Uhorských kráľovských štátnych železníc.

KBŽ nevytvorila svoj vlastný systém na označovanie rušňov, ten prebrala od MÁV.

MÁV zaviedla toto označenie 1. januára 1874. Rušne rozdelili do šiestich kategórií a sied-

mich tried podľa pôvodu, konštrukcie a použitia. Ku každej triede prideľovali inventárne

čísla.

Označovanie sa vykonávalo rímskou číslicou. V jednotlivých triedach rušne delili

ešte podľa konštrukcie tak, že za rímskou číslicou pridávali malé písmeno abecedy.

Dôležitejší údaj než trieda bolo inventárne číslo. Bronzové tabuľky s inventárnym číslom

pripevňovali na bok kabíny rušňovodiča a až pod týmto inventárnym číslom sa nachádzala

tabuľka s triedou a vlastníkom.

K výraznej zmene označenia rušňov pristúpili MÁV až po roku 1911.

KBŽ vlastnila od začiatku prevádzky štyri nákladné rušne triedy IIIa, 2 kusy

zmiešaných rušňov triedy IIa, 7 nákladných rušňov triedy IIIa a 3 rušne triedy IIIb.

V prvých rokoch prevádzky KBŽ do svojho rušňového parku prikúpila niekoľko rušňov.

V roku 1880 omnibusový rušeň triedy IV. A v roku 1884 aj 3 kusy rýchlikových rušňov

triedy I. V roku 1900 na trať vyšlo prvých 10 kusov rýchlych nákladných rušňov triedy

IIIq a o rok na to KBŽ prikúpila 10 rušňov rovnakého radu. Najrozsiahlejšia dodávka

rušňov sa uskutočnila v roku 1913, kedy do rušňového parku pribudlo 8 rušňov triedy Ip,

9 rušňov triedy TVa, 5 rýchlych nákladných rušňov triedy IIIq a 16 rušňov VIm. V roku

1916, kedy bolo posledné hlásenie riaditeľstva o počte hnacích vozidiel, disponovala

KBŽ 201 kusmi hnacích vozidiel. Najväčšie zastúpenie mali rýchle nákladné rušne trie-

dy IIIq v počte 35 kusov.

Zaujímavosti z výstavby a prevádzky KBŽ

- po dobudovaní celej hlavnej trate KBŽ mala dĺžku 367 km,

- dva páry vlakov denne prešli túto vzdialenosť za 13 hodín a 18 minút,

- náklady na vybudovanie trate aj s vybavením sa vyšplhali na 58 237 800 zlatých,

- ako na úsekoch štátnej železnice MÁV (Pešť – Zvolen – Vrútky), tak aj na KBŽ

musel železničný zvršok vyhovovať norme štátnej železnice,

- na štrkové lôžko vo výške 30 centimetrov kládli dubové, bukové alebo smrekové

podvaly. Na celú trať sa položilo 439 400 podvalov,

- podvaly napúšťali chloridom zinočnatým,

- na podvaly montovali koľajnice s dĺžkou 6,5 m a hmotnosťou 35,5 kg/m,

- v staniciach sa použilo 213 výhybiek,

- pri výstavbe v roku 1870 na rozostavaných úsekoch pracovalo 17 000 robotníkov.

Z profesií prevládali murári (935), tesári (2 140), kamenári (482), míneri (738), lámači

kameňa (152),
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- riaditeľom KBŽ v rokoch 1869 – 1887 bol Arthur de Maistre,

- do roku 1880 v Bohumíne, kde sa zbiehali trate troch spoločností, používali aj tri

časy: pražský, peštiansky a miestny,

- v roku 1874, z dôvodu hospodárskej krízy, úplne zrušili jazdu osobných vlakov

v úseku Košice – Vrútky. Prevádzku zabezpečovali iba zmiešané vlaky,

- od roku 1888 až do roku 1910 bol riaditeľom KBŽ Peter Ráth Ruttkai,

- v roku 1896 začali KBŽ prevádzku na ozubnicovej železnici Štrba – Štrbské Pleso,

- v roku 1903 dokončili 34 kilometrov dlhý úsek elektrickej úzkorozchodnej železni-

ce z Ľubochne na Močidlá,

- zo Sučian do Struhárne sprístupnili v roku 1918 lesnú železnicu v dĺžke 11,5 kilo-

metrov,

- od roku 1922 platil nový predpis o rovnošate všetkých železničných zamestnancov,

- v roku 1927 bola spoločnosť vymazaná z firemného registra v Budapešti a sídlo

prenesené do Košíc.

V toku času

Dostali sme sa do obdobia, kedy sa železnica udomácnila v tomto regióne, a to do-

slova. Železnica prekonala prvotný odpor obyvateľstva a už koncom 19. storočia sa stáva

bežným dopravným prostriedkom. Vďaka železnici vyrastá na pravom brehu rieky Tu-

riec nové mesto. Stavebný rozvoj Vrútok je v porovnaní s ostatnými uhorskými mestami

na oveľa vyššej úrovni. Okrem Hlavných dielní, jedného z najväčších zamestnávateľov

regiónu, rozrastá sa v meste a jeho okolí priemysel, obchody, stavajú sa kostoly, nové

školy, hotely. Život v meste ovládajú rôzne kultúrne, divadelné a športové spolky. Na

periférii vznikajú robotnícke štvrte, štvrte vyšších úradníkov...

Spoločnosť KBŽ buduje nové trate, železnica a jej vozový park sa neustále moderni-

zuje. Okrem hlavnej trate KBŽ zabezpečovala aj prevádzky vedľajších tratí do nej ústia-

cich a taktiež prevádzku na celom území severného Uhorska: ozubnicová železnica na

Štrbské Pleso, Čadca – Zwardoň, Prešov – Bardejov, údolie Gelnice, Levoče, Popradu,

Spišská Belá – Podolínec, Tatranskolomnická miestna železnica, Kežmarok – Spišské

Podhradie, údolie Oravy, Žilina – Rajec, Miestna železnica Trenčianskej župy. V Bo-

humíne sa KBŽ napájala na Severnú dráhu cisára Ferdinanda a Hornosliezsku železnicu,

vo Vrútkach na trať Uhorských štátnych železníc, v Prešove na Prešovsko-tarnowskú

železnicu a v Košiciach na Tiskú železnicu. Od roku 1873 aj na Uhorskú severovýchodnú

železnicu a v roku 1883 v Žiline aj na Považskú železnicu. KBŽ sa tak stala jednou

z najvýznamnejších železničných tratí. Po stabilizovaní prevádzky od roku 1874 rástli

výnosy na rakúskej strane rýchlejšie ako na uhorskej. Preto musela byť podľa koncesie

už v 90. rokoch 19. storočia položená aj druhá koľaj v úseku Jablunkov – Čadca. Zánik

Rakúsko-Uhorska a vznik Československej republiky znamenal prechod všetkých tratí,

čiže aj súkromnej KBŽ pod správu Československých dráh. To znamenalo prenesenie

riaditeľstva KBŽ z Budapešti a finančnej správy z Viedne do Košíc. Nové sídlo

v Košiciach začalo fungovať od roku 1927. V roku 1935 začala výstavba druhej koľaje

medzi Žilinou a Vrútkami. V roku 1938 vybudovali nové tunely cez Domašín (jeden

jednokoľajný a jeden dvojkoľajný) a taktiež nový most cez Váh. Celý úsek zo Žiliny do

Vrútok bol zdvojkoľajený a daný do prevádzky 27 novembra 1940.
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Vojnové udalosti mali za následok rozdelenie KBŽ medzi susedné štáty.

V roku 1940 bola v Berlíne podpísaná dohoda medzi Slovenskou republikou, Nemeckou

ríšou a Maďarským kráľovstvom o účastinnej spoločnosti „Košicko-bohumínska dráha”.

V zmysle tejto dohody dochádza k likvidácii KBŽ a spoločnosť je definitívne 12. júla

1943 vymazaná z firemného registra.

Spoločnosť KBŽ síce zanikla výmazom z registra firiem, železnica však fungovala

ďalej, len pod inou správou. Začína písať novú históriu a my môžeme o nej hovoriť už

len ako o bývalej KBŽ. V tejto novej ére dochádza k postupnému zdvojkoľajneniu celej

trate, v 50. rokoch 20. storočia k elektrifikácii, modernizácii výpravných budov, výsta-

vbe nástupíšť, ale aj prekládke trate v úsekoch, kde plánovali výstavbu priehrad.

Tak sa končí jedna kapitola dejín, zapísaná v histórii ako jedno z najväčších tech-

nických diel na území bývalej uhorskej monarchie.

Igor Dobrovolný
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Vývoj železnice na Slovensku so zameraním na Košicko-bohumínsku
železnicu a železničný uzol Vrútky

Prvé úvahy o výstavbe železnice zo Sliezska cez Žilinu, Liptovský Svätý Mikuláš,

Poprad a Levoču alebo Spišskú Novú Ves pozdĺž Hornádu do Košíc sledovali zlacnenie

dopravy železnej rudy a surového železa z baní a malých železných hút Liptova a Spiša

do železiarní v Třinci, lokalizovaných neďaleko zdroja kvalitného čierneho uhlia v Ostra-

vsko-karvinskej panve. Možnosť realizácie tohto návrhu študoval už koncom 50. rokov

19. storočia Ludwig Hohenegger, riaditeľ arcivojvodského komorného riaditeľstva

v Těšíne s cieľom zlacniť výrobu železa, produkovaného v rámci ním spravovaného ria-

diteľstva a dosiahnuť tak zvýšenie jeho konkurencieschopnosti voči železu z Pruska. Pred-

pokladal tiež, že by železnica mohla výrazne zvýšiť produkciu a odbyt uhlia, dobývaného

v Karvinej a Doubrave, i prispieť k mechanizácii jeho ťažby, zabezpečovať tranzitnú

dopravu od Tiskej železnice a v neposlednom rade sprístupniť kúpele Smokovec vo Vy-

sokých Tatrách. Pamätný spis z roku 1864 pridal k týmto argumentom ďalší, neskôr veľmi

závažný, totiž že Košicko-bohumínska železnica má zabezpečiť monarchii, najmä však

Uhorsku a Sedmohradsku, podstatnú časť tranzitnej prepravy medzi Čiernym a Baltským

morom.

Kalkulácia nákladov na výstavbu tejto horskej železnice však bola pomerne vysoká.

O jej výstavbu preto neprejavila záujem vtedy už stabilizovaná Severná železnica cisára

Ferdinanda a realizované neboli ani ďalšie projekty železníc vedených v tomto smere.

Azda najďalej sa dostala spoločnosť Tiskej železnice, ktorá v súlade so svojou konce-

snou listinou vymeriavala po roku 1860 trať z Košíc údolím Hornádu do Popradu

a z Obišoviec (Kysaku) až do Haliče. Keď však o stavbu železnice z Košíc do Bohumína

prejavilo záujem belgické podnikateľstvo bratov Richeovcov, spoločnosť Tiskej železni-

ce sa svojho prednostného práva pomerne ochotne vzdala a dala dokonca k dispozícii už

vypracované projekty trate Košice ? Poprad.

Bratia Richeovci získali povolenie na vykonanie prípravných prác v roku 1862. Keď

však po ich ukončení žiadali rakúsku vládu o udelenie definitívnej koncesie, nepredpo-

kladali, že i napriek všemožnej podpore uhorskej dvorskej kancelárie a uhorskej mie-

stodržiteľskej rady sa budú rokovania o nej tiahnuť niekoľko rokov. Rakúske minister-

stvo obchodu síce 23. 11. 1864 konštatovalo, že stavbe železnice z Košíc do Bohumína

a s odbočkou do Prešova nestojí nič v ceste, ale vláda predložila parlamentu príslušný

návrh zákona o koncesii až 30. 05. 1865. Návrh zákona zaručil Košicko-bohumínskej

železnici ročný výnos 2 450 000 zl a dvojročné daňové prázdniny. Zákon bol po dlhšej

debate 11. 07. 1865 schválený. Pretože však ním poskytované výhody koncesionárom

nestačili, snažili sa využiť čas do cisárskeho schválenia zákona na jeho ďalšie zvýhodne-

nie. To sa im aj podarilo, takže keď 26. 06. 1866 udelil cisár František Jozef I. bratom

Richeovcom definitívnu koncesiu, obsahovala štátnu záruku výnosov vo výške

2 683 200 zl. Koncesia bola udelená na 90 rokov, povolila postaviť železnicu Košice -
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Bohumín i odbočku Obišovce - Prešov ako jednokoľajnú železnicu s drevenými mostmi

a stanovila podmienku zahájiť výstavbu do jedného roka a ukončiť ju do šesť rokov od

udelenia koncesie.

Ani napriek priaznivejším podmienkam sa výstavba plánovanej železnice stále

nezačínala. Dôvod bol prozaický ? nedostatok finančných prostriedkov. Koncesionári

napokon priznali túto skutočnosť a obrátili sa na vládu s petíciou o ďalšie rozšírenie

doterajších koncesných zvýhodnení i o pridelenie stavebného preddavku zo štátneho

pokladu.

Po administratívnom zdržaní, súvisiacom s rakúsko-uhorským vyrovnaním, zohľad-

nila uhorská vláda petíciu koncesionárov a 22. 06. 1867 schválila dodatok ku koncesii,

ktorým povolila vyplatiť spoločnosti štátny preddavok v objeme 5 mil. zl (to sa malo

uskutočniť nákupom 25 000 akcií železnice), zvýšila štátnu záruku na 2 948 300 zl,

predĺžila daňové prázdniny z 2 na 9 rokov a súhlasila tiež s vydaním obligácií v dvojnásob-

ku obnosu účastinného kapitálu. Podmienkou realizácie tejto dohody sa – podľa aktu-

alizácie z 13. 08. 1867 – mal stať dôkaz, že všetky účastiny v celkovej nominálnej výške

19 412 000 zl boli prevedené na pevný účet alebo subskribované a z 30 % preplatené.

Koncesia stanovila ukončenie celej stavby na 26. 06. 1872, pričom na jednotlivých

úsekoch sa mala prevádzka začať v termínoch:

   – Košice - Kysak - Prešov do 01. 10. 1869

   – Žilina - Těšín do 01. 10. 1870

   – Žilina - Poprad   do 01. 10. 1871

   – Poprad - Kysak   do 26. 06. 1872

Hector Riche, šéf podnikateľstva bratov Richeovcov a súčasne hlavný akcionár, násled-

ne zadal celú stavbu sám sebe za paušálnu čiastku 36 mil. zl. Ministerstvo financií takúto

zmluvu pochopiteľne pozastavilo (bratom Richeovcom mali byť ešte pred zahájením

stavby vyplatené značné finančné čiastky). Dňa 13. 08. 1867 prehlásili preto obaja bratia

na ministerstve financií za prítomnosti delegáta uhorskej vlády, že sa vzdávajú svojho

koncesionárskeho práva a 31. 08. 1867 skutočne uzavreli dohodu o prevode koncesie na

svojho priateľa Andrého Langranda Dumonceaueho, vlastniaceho bruselskú Banque de

Credit Foncier et Industriel, ktorý samozrejme zadal stavbu opäť bratom Richeovcom.

Banka sa zaviazala, že zabezpečí potrebný kapitál a Richeovci zas, že vybudujú trať za

paušálnu cenu a jednotlivé úseky odovzdajú do prevádzky podľa termínov, určených

v stavebnom povolení. Túto dohodu však schválila uhorská vláda uznesením z 12. 09. 1867

iba čiastočne, pričom aj táto čiastočná platnosť bola podmienená: banka musela do

28. 02. 1868 preukázať, že má k dispozícii pre stavbu potrebnú čiastku. Vláda naďalej

žiadala, aby banka poskytla zo sumy prevzatých akcií zálohu vo výške 30 % (75 % tejto

sumy mala zložiť v budínskej erárnej pokladni do 15. 10. 1867 v cenných papieroch

a zmenkách, zostávajúcich 25 % do 15. 04. 1868 v hotovosti; neskôr vláda zvýšila náro-

ky a žiadala zloženie celej sumy v hotovosti).
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Odpredaj účastín však nebol úspešný. Banka vlastniaca koncesiu nemohla splniť

stanovenú podmienku, a preto dňa 29. 04. 1868 podpísala dohodu so Societé de Credit

Foncier et International (iným podnikom A. Dumonceaua), v ktorej súhlasila s tým, aby

ich koncesia i obidve doplňujúce dohody prešli na Societé za predpokladu, že prevod

odsúhlasí rakúska a súčasne i uhorská vláda. Túto dohodu spolu so stanovami Košic-

ko-bohumínskej železnice (KBŽ) schválilo Uhorské kráľovské ministerstvo obchodu

v dohode s Cisársko-kráľovským rakúskym ministerstvom obchodu nariadením

č. 10133 zo dňa 21. 08. 1868. Finančné pravidlá upravujúce vzťah železničnej spo-

ločnosti k Societé, prevzatie akcií a poskytovanie záloh na štátom zaručené preddavky

úrokov schválil uhorský minister financií dňa 16. 10. 1868. Stanovila sa pritom pod-

mienka, že koncesionári do 15. 02. 1869 preukážu, že majú dostatočný kapitál - 8 mil. zl.

Societé de Credit Foncier et Industriel však túto podmienku napriek všetkému úsiliu

nedokázala splniť. Preto sa A. Dumonceau chtiac-nechtiac musel pustiť do zdĺhavého

vyjednávania s viedenskou Anglicko-rakúskou bankou. Rokovania, na ktorých sa účast-

nila rakúska i uhorská vláda, zástupcovia banky, stavebný podnik Wahrmann, Deutsch

a spol. a správna rada KBŽ, sa skončili 21. 04. 1869. Ich výsledkom bolo prenesenie

všetkých koncesných práv na Anglicko-rakúsku banku, odňatie stavby podnikateľstvu

bratov Richeovcov a ustanovenie novej správnej rady KBŽ. Banka prevzala rozpraco-

vané časti stavby, zorganizovala riaditeľstvo stavby (stavebným riaditeľom sa stal bývalý

stavebný inšpektor Rakúskej južnej železnice Wilhelm Reuschler) i generálne riaditeľstvo

železnice (generálnym riaditeľom bol menovaný Arthur Vicomte de Maistre, predtým

vrchný inšpektor a zástupca StEG vo Viedni), obe so sídlom v Pešti. V júli 1869 vydala

97 600 akcií za 25 % nominálnej hodnoty (200 zl) a 19. 12. 1869 zase 25 000 prioritných

akcií za 88 % nominálnej hodnoty (tiež 200 zl). Finančné problémy tak boli vyriešené

a banka v nákladnej stavbe pokračovala. Hlavným dodávateľom bolo združenie sta-

vebných podnikateľov (Ignác Deutsch a syn, Adolf Tafler, Heinrich Kohner a bratia, bra-

tia Fischlovci, Heinrich Bruhl a syn, Wahrmann a syn a Friedrich Müller), na ktoré prešli

všetky práva a povinnosti konzorcia. Konsolidácia spoločnosti bola zavŕšená 28. 02. 1870,

keď sa uskutočnilo mimoriadne generálne zhromaždenie spoločnosti, aktualizoval sa

štatút a bola tiež ustanovená nová správna rada.

Košicko-bohumínska železnica bola stavaná ako jednokoľajná. Spodok pre dve koľaje

bol budovaný len na úseku Vrútky ? Těšín, kde sa predpokladal rýchly nárast prepravy.

Náročný horský terén však kládol na staviteľov vysoké nároky: museli premiestniť asi

17,6 mil m3 zeminy, vybudovať zárezy a násypy vysoké až 26 m, 869 mostov a priepu-

stov a spolu 2200 m tunelov (najdlhšie boli Strečniansky - 524 m, Margecanský - 431 m

a Kraľovanský - 401 m, ktoré sa budovali so šírkou v úrovni nivelety koľaje 4,4 m a výškou

od tejto úrovne 6 m). Šírka hlavy pláne bola na trati 4 m, v úsekoch s opornými múrmi

4,4 m, neskôr bola upravená jednotne na 4,9 m. Najmenší oblúk mal polomer 250 m.
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Na trati, ktorej zvršok musel vyhovovať norme MÁV, sa na štrkové lôžko výšky

30 cm položili železné koľajnice dĺžky 6,5 m a hmotnosti 35,5 kg/m, pričom bolo

použitých celkom 469 400 dubových, bukových a smrekových podvalov. Koľajnice boli

dodávané z Těšína, Teplíc a Vítkovíc, ale i z Belgicka a Anglicka. Mosty na slovenskom

úseku mali byť pôvodne stavané ako drevené, stavebný riaditeľ Reuschler tu však presa-

dil železné mosty s mrežovými nosníkmi.

Na rýchlo postupujúcej stavbe pracovalo 935 murárov, 2140 tesárov, 482 kamenárov,

738 minérov, 152 lamačov kameňa a 953 iných remeselníkov. Stavba sa realizovala len

pomocou ťažných zvierat, povozov alebo kár a v niektorých obdobiach na stavbe praco-

valo súčasne až 17 000 robotníkov. Rýchlosť šla miestami na úkor kvality a tak pri zahájení

prevádzky na celej trati neboli ešte hotové všetky prijímacie budovy, ktoré sa dokončova-

li spolu s inými potrebnými úpravami (napr. stabilizáciou zvršku úseku Žilina – Kysak).

Na oneskorené dobudovanie prijímacích budov mala vplyv tiež zmena koncesných

podmienok, ktorá spôsobila, že rozostavané drevené budovy museli byť nahradené

murovanými. S ohľadom na očakávanú vysokú frekvenciu cestujúcich boli prijímacie

budovy v Žiline a vo Vrútkach ešte počas výstavby podstatne zväčšené.

Smerovanie trasy sa menilo už počas projektovania i počas vlastnej stavby.

Najvýznamnejšia zmena sa dotkla západnej časti štrbskej rampy. Spočiatku sa predpo-

kladalo, že železnica povedie z Košíc údolím Hornádu cez Kysak do Popradu a ďalej

údolím Čierneho Váhu do Žiliny. Smerovanie z Popradu sa však zmenilo a trať sa pre-

miestnila do údolia Bieleho Váhu, čím sa, za cenu podstatného zvýšenia rozsahu zemných

prác, dosiahlo zníženie sklonu v úseku Liptovský Mikuláš – Štrba z pôvodne uvažovaných

20 na 14,3 ‰ a najnepriaznivejší sklon 16,8 ‰ v dĺžke 3,9 km tak bol presunutý na úsek

Dětmarovice – Karviná. V Košiciach sa trať napojila na stanicu Tiskej železnice, ktorá

z tohto dôvodu musela byť rozšírená (pridalo sa 6 koľají) i predĺžená.

Budovy na trati zodpovedali normám MÁV. Na uhorskom úseku trete sa vybudova-

lo 37 prijímacích budov, 7 krytých nástupíšť, 28 skladov, 21 nákladísk, 9 remíz rušňov so

41 státiami, jedna hlavná a jedna pobočná dielňa pre opravu vozidiel, 79 stanovíšť

výhybkárov, ďalej 10 toční priemeru 12 m a 27 toční priemeru 4,6 m. Na trati, ktorú

križovalo úrovňovo 405 cestných priechodov, nadchodom 4 a podchodom 70 priecho-

dov, 192 bolo strážnych stanovíšť, vybavených zvonkovými návestidlami. Stanice, ktoré

boli navzájom spojené Morseovými telegrafnými prístrojmi, krylo spolu 12 návestidiel

(11 systému Banovits, 1 systému Schönbach).

 Prevádzka sa na jednotlivých úsekoch začínala takto:

– Bohumín - Těšín             05. 05. 1869

– Košice - Kysak - Prešov                        01. 09. 1870

– Těšín - Žilina              08. 01. 1871

– Žilina - Poprad   08. 12. 1871

– Poprad - Spišská Nová Ves   12. 12. 1871

– Spišská Nová Ves - Kysak   12. 03. 1872
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Náklady výstavby boli celkom 58 237 800 zl, náklady na 1 km trate 179 900 zl.

Prevádzka na celej trati sa začala jedným párom zmiešaných vlakov, ktoré vzdialenosť

367 km prekonávali za 13 hodín a 18 minút.

Pri začatí prevádzky disponovali KBŽ 32 rušňami (2 ks triedy IIa, 7 ks triedy IIIa

a 23 ks triedy IIIb), 72 osobnými vozňami (z ktorých bolo 24 IV triedy), 2 poštovými,

749 nákladnými (z toho 210 krytých, 107 otvorených, 20 klanicových, 372 na prepravu

uhlia, 40 na prepravu dobytka) a 5 pomocnými vozňami. Na odpratávanie snehu slúžilo

5 snehových pluhov.

Prevádzku uhorských tratí zabezpečovalo prevádzkové riaditeľstvo v Košiciach,

rakúskych tratí zas prevádzkové riaditeľstvo v Těšíne.

Napojenie železnice MÁV z Pešti do Vrútok na krátko predtým dostavanú Košicko-

bohumínsku železnicu vytvorilo veľmi významný kontakt medzi hlavným mestom Uhor-

ska a nemeckou železničnou sieťou, otvárajúci cestu uhorským surovinám do tejto časti

Európy. Nemožno tiež podceniť fakt, že nové spojenie odňalo značnú časť záťaže práve

StEG, s ktorou uhorské štátne železnice viedli neľútostnú tarifnú vojnu. Je preto pocho-

piteľné, že uhorská vláda KBŽ pomerne ochotne podporovala. Podpora sa prejavovala

predovšetkým v úsilí sanovať nie najlepšiu ekonomickú situáciu spoločnosti, v ktorej sa

nachádzala v období po dostavbe svojej železničnej siete. Prvým príspevkom sa stal v roku

1875 záväzok uhorskej vlády prevziať na seba náhradu zvýšených stavebných nákladov

stavby, ktorý realizovala v nasledujúcom roku zvýšením štátnej garancie výnosu uhorských

tratí z 2 408 390 zl na 2 561 431,26 zl ročne. Záujem uhorskej vlády o KBŽ sa v tejto

súvislosti prejavil v jej požiadavke využiť časť štátnej garancie v objeme 346 618,85 zl

ročne predovšetkým na pokrytie erárnych požiadaviek, odškodnenie stavebných nákla-

dov a vytvorenie rezervného fondu. Významnou pomocou bolo tiež dosiahnutie dohody

s uhorskou vládou z 27. 04. 1876 o účasti KBŽ na štátnej investičnej pôžičke, vypísanej

zákonom č. XI/1876 v celkovom objeme 2 227 800 zl. Ďalšiu pôžičku pre rozvoj

uhorských tratí KBŽ v objeme 6 828 000 zl získala spoločnosť v roku 1879. Všetky tieto

finančné injekcie, spolu s fúziou s Prešovsko-tarnowskou železnicou, významne stabili-

zovali KBŽ, ktorá sa postupne prepracovala medzi najlepšie spravované železnice Uhor-

ska. K tomuto stabilizovanému postaveniu prispela neskôr nielen výhodná konverzia jej

prioritných obligácií, uskutočnená v rokoch 1879, 1889 a 1891, ale i ďalšia investičná

pôžička udelená spoločnosti v roku 1908 na základe zákonného článku č. XXXII.

V prevádzke na KBŽ dominovala predovšetkým nákladná doprava. Príjem z nej tvoril

viac ako štyri pätiny všetkých príjmov spoločnosti, pričom ťažiskový význam mal pre-

dovšetkým úsek Vrútky - Bohumín. Okrem prevládajúceho tranzitu mala významný podiel

doprava surovín z nálezísk pozdĺž železnice - predovšetkým stavebného dreva, uhlia,

koksu a rúd. V osobnej doprave mala významné postavenie turistická doprava do Vy-

sokých Tatier. V roku 1884 boli vypravené prvé zvláštne vlaky Viedeň - Poprad a čosko-

ro boli nasledované podobnými vlakmi z Budapešti i Sliezska. Pravidelne radené priame

lôžkové vozne v relácii Budapešť - Poprad, resp. Viedeň - Poprad boli zavedené v roku

1894 a od roku 1896 sa objavili priame vozne dokonca i v relácii Budapešť - Tatranská
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Lomnica. Pozitívny vplyv na zvyšovanie frekvencie osobnej prepravy malo tiež zavede-

nie pásmovej osobnej tarify MÁV, ktorá sa uplatnila od 01. 10. 1890 i v miestnej prepra-

ve. Okrem svojich hlavných železníc viedla spoločnosť KBŽ prevádzku i na prevažnej

väčšine lokálok ústiacich do jej železničnej siete; zabezpečovala teda takmer všetku žele-

zničnú dopravu na severe Slovenska.

Medzi najvýznamnejšie investície KBŽ od poslednej štvrtiny 19. stor. do rozpadu

rakúsko-uhorskej monarchie možno zaradiť predovšetkým zriadenie železničných dielní

vo Vrútkach v roku 1874, rozšírenie popradskej železničnej stanice, podnietené vzra-

stom počtu cestujúcich smerujúcich do Vysokých Tatier, vybudovanie nového rušňového

depa vo Vrútkach krátko pred začiatkom prvej svetovej vojny a zdvojkoľajnenie úseku

Žilina - Jablunkov v roku 1915. Technický stav tratí KBŽ neustále zlepšovala, o čom

svedčí inštalácia moderného elektrodynamického zabezpečovacieho zariadenia Westin-

ghouse (vyrobeného v licencii firmou Telefongyár Budapešť) v staniciach Krompachy,

Poprad, Spišská Nová Ves a Žilina i tempo náhrady železných koľajníc za oceľové -

s výmenou sa začalo v 70. rokoch, v roku 1891 ležalo na tratiach KBŽ už iba 11 %

železných koľajníc a v roku 1913 používala KBŽ už iba oceľové koľajnice.

Po prvej svetovej vojne bola Košicko-bohumínska železnica jedinou existujúcou

západo-východne orientovanou dopravnou spojnicou na celom území Slovenska. Ak

keď sa vyhla prvému obsadzovaniu slovenských železníc československým personálom,

po pripojení sa jej zamestnancov k politickému štrajku maďarských železničiarov vo fe-

bruári 1919 ju bolo potrebné postaviť už od 01. 03. 1919 pod správu zvláštneho ko-

misára. Štát prevzal železnicu úplne do svojej správy a podriadil ju riaditeľstvu ČSD

v Košiciach 18. 03. 1920 na základe zákona č. 539 zo 06. 10. 1919. Bezprostredným

dôvodom pre tento krok sa stala príprava ďalšieho štrajku, znemožňujúceho zásobovanie

Podkarpatskej Rusi i pretrvávajúce šikanovanie slovenského personálu železnice. Košické

riaditeľstvo ČSD organizovalo prevádzku a prijímalo opatrenia pre udržanie poriadku,

akciovej spoločnosti KBŽ bolo ponechané vlastnícke právo, právo disponovať

s prevádzkovými prostriedkami, prijímať tarifné úpravy a rozhodovať o investíciách.

Súčasne bola zavedená ako služobná reč čeština, resp. slovenčina; nemčina bola pone-

chaná na prechodnú dobu iba ako pomocný jazyk. Základné otázky podriadenia tejto

súkromnej železnice československému štátu doriešil zákon č. 690 z 22. 12. 1920, podľa

ktorého prevzal štát 01. 02. 1921 prevádzku tratí KBŽ na účet spoločnosti. V tejto súvi-

slosti bolo 01. 10. 1921 budapeštianske generálne riaditeľstvo KBŽ zrušené a pôsobnosť

budapeštianskej správnej rady sa naďalej vzťahovala iba na záležitosti agendy spoločno-

sti. Dohodu o konsolidácii vzťahov medzi ČSR a spoločnosťou KBŽ sa však podarilo

dosiahnuť až v roku 1927, keď ČSR uzatvorila s Maďarskom zvláštny nostrifikačný do-

hovor, na základe ktorého bolo sídlo spoločnosti prenesené do Košíc.

Veľkému významu železnice v medzivojnovom období zodpovedal rast intenzity

prevádzky, ktorý si vyžiadal realizovať rozsiahlejšie investičné akcie. Najvýznamnejšou

sa stalo zdvojkoľajňovanie. Už v 30. rokoch sa začalo so stavebnými prácami na via-

cerých úsekoch v okolí Popradu a Žiliny. Do konca roku 1938 bola otvorená prevádzka
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na 16 km dlhej druhej koľaji v úsekoch Strečno - Žilina a Batizovce - Svit - Lučivná.

V nadväznosti na výstavbu druhej koľaje boli v roku 1938 postavené i tunely Strečno I

a Strečno II.

Poštátnenie KBŽ sa intenzívne, avšak neúspešne pokúšala dosiahnuť štátna správa

už v období prvej Československej republiky. Nový motív pre realizáciu tohto zámeru

priniesol Mníchovský diktát a Viedenská arbitráž, ktoré rozdeľovali územie s traťou KBŽ

medzi Maďarsko, Slovensko a Nemecko. Situáciu komplikovala skutočnosť, že významnú

časť účastín KBŽ vlastnila zaniknutá Československá republika. Od roku 1940 sa preto

z podnetu Nemecka začali trojstranné rozhovory o jej poštátnení. Rozhovory vyvrcholili

15. 11. 1940 v Berlíne podpísaním dohody o likvidácii spoločnosti a Nemecko, Slovensko

a Maďarsko prevzali do vlastníctva územne príslušné časti KBŽ. Túto dohodu ratifiko-

val Slovenský snem 13. 03. 1941 a bola uverejnená vo vyhláške č. 187/1941 Sl. z.

z 27. 08. 1941. Konečná fáza poštátnenia KBŽ nastala však až v roku 1948, aby sa odstráni-

li pochybnosti o poštátnení úsekov trate, ktoré boli dočasne vo vlastníctve Nemecka

a Maďarska. Zákonom o národných podnikoch č. 311/1948 Zb. z. boli znárodnené všet-

ky neštátne železnice.

Narastajúce zaťaženie železnice z Čiernej nad Tisou do Žiliny si po druhej svetovej

vojne vyžiadalo urýchlené ukončenie jej zdvojkoľajnenia.

Najnáročnejším úsekom prestavby bol úsek Kuzmice - Spišské Vlachy, kde bolo

v území náchylnom na zosuv potrebné postaviť úplne novú dvojkoľajku. Práce boli kom-

plikované tým, že prebiehali počas plnej prevádzky na starej trati, ktorú novostavba

mimoúrovňovo križovala na 21 miestach. Pri stavbe železničného spodku pôsobili

stavbárom starosti zosúvajúce sa územia medzi Kuzmicami a Košicami. Vybudované

boli tiež tri dvojkoľajné tunely (Ťahanovský - 320 m, Ružínsky - 131 m, Bujanovský -

3410 m) a 26 veľkých mostov, ako aj ďalšie náročné inžinierske stavby - napr. Ružínsky

viadukt.

Dvojkoľajná prevádzka na trati Markušovce - Spišská Nová Ves - Žilina bola otvo-

rená v roku 1950, od novembra 1951 sa začalo jazdiť na dvoch koľajach i medzi Čiernou

nad Tisou a Michaľanmi. V roku 1953 bol prevádzke odovzdaný dvojkoľajný úsek

Michaľany - Kuzmice a o rok aj úsek Kuzmice - Ruskov. Celá trať Čierna nad Tisou -

Spišské Vlachy bola v dvojkoľajnej prevádzke odovzdaná 05. 11. 1955. Veľká rekonštruk-

cia si vyžiadala premiestniť 7 450 000 m3 zeminy a horniny, zabudovať 203 000 m3

betónu a muriva a postaviť 26 mostov s dĺžkou nad 10 m.

Súčasťou rozsiahlej prestavby niekdajšej Košicko-bohumínskej železnice bola jej

elektrifikácia jednosmernou napájacou sústavou 3000 V. Z prevádzkových i ekonomických

dôvodov bol ako prvý elektrifikovaný úsek Žilina - Spišská Nová Ves. Dimenzovanie

pevných trakčných zariadení na tejto trati malo umožniť dopravu rýchlikov s hmotnosťou

720 t s jedným rušňom max. rýchlosťou 90 km/h a priebežných nákladných vlakov s hmot-

nosťou 720 t s jedným rušňom (alebo 1440 t s 2 rušňami) max. rýchlosťou 50 km/h.

Stavebné práce sa začali slávnostným výkopom vo Varíne 12. 06. 1949 a už 29. 08. 1953
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doviezol žilinský rušňovodič Nagy zo Žiliny do Vrútok prvý vlak s elektrickým rušňom.

V máji 1955 sa začala pravidelná postrková a príprahová služba elektrickými rušňami

medzi Liptovským Mikulášom a Spišskou Novou Vsou. Dňa 25. 02. 1956 bol dohoto-

vený úsek Vrútky - Liptovský Mikuláš. V nasledujúcich rokoch bola elektrická prevádzka

otvorená aj na tratiach Spišská Nová Ves - Košice (1961), Košice - Čierna nad Tisou

(1962) a Mosty u Jablunkova - Čadca (1963). Po dokončení elektrifikácie úseku Čadca -

Žilina mohla byť roku 1964 začatá doprava ťažkých rudných vlakov medzi Čiernou nad

Tisou na Ostravsko v elektrickej trakcii.

V súčasnosti je košicko-bohumínska železnica dôležitou súčasťou európskych kori-

dorových železničných tratí. S tým súvisí aj aktuálne pripravovaná významná rekonštrukcia

a modernizácia na celej jej trase.

Spracoval: Ing. Ján Garaj, dôchodca, Vrútky.

Použitá literatúra:

Jiří Kubáček a kol., Dejiny železníc na území Slovenska, vyd. ŽSR Bratislava 2013.
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Vplyv éry parnej železnice na vývoj Vrútok a regiónu Turiec

Vrútky pred príchodom železnice boli neveľkou obcou, ktorú nebolo možné po-

važovať za významné centrum remesiel a obchodu ani v reáliách Turčianskej stolice.

V roku 1869 mali iba 955 obyvateľov. Najvýznamnejšími vlastníkmi pôdy boli členovia

rozvetvenej rodiny Rutkajovcov, rozdrobené pozemky však nevytvárali možnosti na roz-

voj podnikania. Je síce pravda, že Vrútkami viedla obchodná cesta spájajúca Turiec so

Žilinou, ale vrchy Lúčanskej Malej Fatry a neskrotený tok Váhu limitovali obchodný

ruch na tejto trase. Ak chcel gazda poslať svoj tovar do Trenčianskej stolice, mal na výber

nebezpečnú cestu plťou cez Strečniansku úžinu alebo musel najať furmana na namáhavú

cestu strmým fatranským masívom. Jedinečný opis tejto cesty nám zanechal priekopský

rodák, barón Alojz Medňanský. Počas plavby plťou v roku 1822 si do svojich poznámok

neskôr vydaných vo forme cestopisu Malebná cesta dolu Váhom poznamenal aj túto

spomienku na Vrútky: „S poľutovaním sme sledovali dva vozy, ktoré mali, ako aj

my, namierené do Trenčianskej stolice a v spomínanej dedine si naozaj museli vziať

prípraž, bez ktorej ani za najlepšieho počasia nie je možné prekonať štyri hodiny

trvajúcu cestu hore vrchom.“

V takejto situácii boli Vrútočania, dá sa povedať zo dňa na deň, vystavení šoku

z nového neznámeho druhu dopravy. Veď kým 8. decembra 1871 prvý rušeň na trati

Košicko-bohumínskej železnice prešiel Vrútkami, ktoré ešte nemali ani vlastnú stanicu,

už 12. augusta 1872 odišiel z Vrútok vlak aj na juh do Budapešti. Len to porovnajme

s dnešným tempom výstavby diaľnic. Alebo radšej nie.

Z malebnej dedinky na sútoku Turca s Váhom sa odrazu stala významná dopravná

križovatka. Staničné budovy, výhrevne a od 1. decembra 1874 aj opravárenské dielne vyžado-

vali zamestnancov v počtoch, ktoré im maličké Vrútky nedokázali poskytnúť. Len dielne

už pri svojom založení zamestnávali 98 robotníkov a 3 úradníkov. O rok to už bolo 148

zamestnancov a trend nárastu pokračoval aj v ďalších rokoch. Nastala teda vlna prisťaho-

valectva, ktorá natrvalo prekreslila demografickú mapu Turca. K tradičným sídlam situ-

ovaným na starých obchodných cestách (Martin, Necpaly, Blatnica, Sučany, Mošovce,

Kláštor pod Znievom, Slovenské Pravno) a významným centrám nemeckého osídlenia

v Turci (Vrícko, Sklené, Horná Štubňa), sa natrvalo zaradili aj nové obce na štreke ako

Vrútky a Turany. V stolici s necelými 46-tisícmi obyvateľov bolo v roku 1880 iba jedenásť

obcí s populáciou nad 1 000 obyvateľov. Vyše polovica obyvateľstva žila v obciach vyka-

zujúcich iba niekoľko desiatok, resp. stoviek obyvateľov. Najväčším populačným skoka-

nom boli Vrútky, ktoré za dekádu narástli viac ako o 100 percent a v tomto roku vykázali

už 1 944 obyvateľov. Prevyšoval ich iba Martin s 2 341 obyvateľmi a Horná Štubňa

s 1958 obyvateľmi. Na krk Vrútkam vtedy ešte dýchali Sučany, Turany, Mošovce a Vrícko.

Železnica ale jasne predznamenala, ktoré sídla sa budú rozvíjať a ktoré čaká stagnácia.
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Graf 1: Percentuálny podiel obyvateľov turčianskych obcí na celkovom počte po-

pulácie Turčianskej župy v r. 1880

V r. 1871 bola založená aj prvá výhrevňa rušňov, stála na ľavej strane koľaje vedúcej

do Košíc, asi 200 metrov východne od železničnej stanice. Ako píše Július Žilka, vybu-

dovaná bola pôvodne pre 6 rušňov, neskôr bola jej kapacita rozšírená. Vlastnú výhrevňu

mala od r. 1872 aj maďarská kráľovská železnica MÁV. Nachádzala sa na pravej strane

železničnej stanice.

Železnica nemala vplyv iba na rapídny nárast obyvateľstva Vrútok, ale aj na pestrosť

jeho národnostného zloženia. Z 1 944 Vrútočanov v r. 1880 bolo Slovákov 1 253, teda

niečo cez 64 %. Zvyšok tvorili neslovenskí obyvatelia. Z nich po maďarsky hovorilo 196

Vrútočanov a po nemecky až 332 Vrútočanov. Zastúpenie mala aj rusínčina, srbo-

chorvátčina a iné jazyky. Z územia mimo monarchie bolo 62 obyvateľov. K rímskoka-

tolíckemu vierovyznaniu sa v tomto roku hlásilo 919 obyvateľov, evanjelikov bolo 798

a židov 212.

Odbornosť, ktorú si profesie na železnici, v dielňach a ostatných prevádzkach navia-

zaných na ňu vyžadovali, vytvárala podmienky pre príchod rôznych odborníkov z úze-

mia mimo Turca a často mimo Uhorska. Tak to bolo aj s prvými rušňovodičmi. Ako

príklad môžeme uviesť rušňovodiča Pavla Kommenderu (26. 01. 1844 – 13. 06. 1899),

ktorý do Vrútok prišiel 07. 12. 1871, v prvej skupinke rušňovodičov určených na pôso-

benie na novej Košicko-bohumínskej trati. Prišiel z vtedajšieho nemeckého mesta Pless

(dnes Pszczyna v Sliezskom vojvodstve, Poľsko). V r. 1882 sa oženil s Teréziou Pavlac-

kou, dcérou železničného úradníka Františka Pavlackého. Mali spolu päť detí, jednu

dcéru a štyroch synov, z ktorých dvaja (Rudolf a Pavel) pokračovali v otcových stopách

ako rušňovodiči na Košicko-bohumínskej železnici.
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V dekáde 1880 – 1890 sa počet turčianskeho obyvateľstva zvýšil o necelých 11 %

a začal atakovať hranicu päťdesiatich tisícov duší. Žiadna obec ale nenarástla tak masívne

ako Vrútky, ktoré si pripísali ďalšiu tisícku a s počtom 2933 už v roku 1890 jednoznačne

vykazovali najvyšší počet obyvateľov v Turci. Prírastok obyvateľov Turčianskeho Svätého

Martina v tejto dekáde sa rovnal iba polovici toho vrútockého. Medzi dvojtisícové obce

sa zaradili ešte Mošovce a Vrícko a k tejto hranici sa nezadržateľne blížili aj Sučany

s Turanmi. Cez tisíc obyvateľov sa prehupla dočasne aj Belá, vtedy ešte nezlúčená s Du-

licami, tá ale narástla iba o 116 obyvateľov. Necpaly a Blatnica už začali stagnovať, oby-

vateľstvo Kláštora pod Znievom dokonca kleslo o 18 %.

Od roku 1887 pôsobila pri vrútockých železničných dielňach aj prvá učňovská od-

borná železničiarska škola. O jej vznik sa zaslúžil prednosta stanice Jozef Rampl, ktorý

od roku 1883 do konca roka 1889 vykonával funkciu vedúceho dielní. Vzdelávanie v škole

bolo rozdelené do štyroch rokov, pričom teória sa vyučovala v maďarskom jazyku

v nedeľu od ôsmej do dvanástej. V roku 1890 došlo k reorganizácii učňovskej školy.

Stala sa odbornou učňovskou školou s 23 učňami. Vyučovalo sa na nej v pracovnej dobe.

Škola bola vybavená plastickými modelmi, obrazovými pomôckami, ako aj technolo-

gickými zbierkami kovov. V roku 1894 ju navštívil uhorský minister železníc a vďaka

výsledkom, ktoré dosahovala, nariadil vybudovať takýto typ školy pre celé územie Uhor-

ska.

Prudký rast obyvateľstva Vrútok pokračoval aj ďalej. V roku 1900 už vykázali 4345

obyvateľov, čo bol nárast o ďalších 48 %. Pritom populácia Turca sa zvýšila „iba“ o 10

%. Martin s 3 357 obyvateľmi už zjavne zaostával za Vrútkami. Zásadnejší rast ešte za-

znamenali Sučany, Turany, Horná Štubňa, Sklené a Vrícko. Až v roku 1910 aj Martin

s počtom 4 113 obyvateľov prekonal štvortisícovú hranicu. A Vrútky? Tie v tomto roku

vykázali až 6 262 obyvateľov. Z necelých 56-tisíc Turčanov žilo vtedy vo Vrútkach cez

11 %. Tomu zodpovedal urbanistický a architektonický vývoj mesta prezentujúci sa aj

v novom evanjelickom kostole, rímskokatolíckom kostole, ľudovej škole a meštianskej

škole, ako aj v ubytovacích a obchodných kapacitách sústredených v novej štvrti

s príznačným názvom Banhof. K tradičným obciam nad 1 000 obyvateľov pribudla aj

Priekopa s 1 458 obyvateľmi, naopak Necpaly, Blatnica, Kláštor pod Znievom a Mošovce,

teda obce ležiace mimo železničnej trate, definitívne stratili dych a nastúpili na epochu

populačnej stagnácie, resp. postupného úbytku obyvateľstva. To migrovalo za prácou,

ktorú priniesla železnica a rozvíjajúci sa priemysel v jej bezprostrednej blízkosti. Z prvých

vrútockých priemyselných závodov možno spomenúť tlačiareň, závod na spracovanie

dreva s vlastnou parnou pílou, ktorý v roku 1907 zamestnával až 96 robotníkov, dva

kameňolomy a vápenku.
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Graf 2: Percentuálny podiel obyvateľov turčianskych obcí na celkovom počte po-

pulácie Turčianskej župy v r. 1910

Hoci prvá svetová vojna (1914 – 1918) ako každá vojna uvalila veľké bremeno na

obyvateľstvo Uhorska vrátane jeho slovenských území, pre Vrútky a Vrútočanov záro-

veň znamenala veľa práce, veď táto vojna už plne stavala na schopnostiach železnice

zabezpečiť presuny armád, ich zásobovanie a prepravu vojenského materiálu. Z Vrútok

sa postupne stávalo stále viac a viac robotnícke mesto a hoci slovenský prvok v nich bol

stále dominantný, nemožno hovoriť, že by v nich pulzoval taký národný duch ako

v Turčianskom Svätom Martine, ktorý sa už od revolučných rokov 1848 – 1849 postup-

ne stával duchovným i politickým centrom formujúceho sa slovenského národa. Súčasťou

ukončenia vojny bol aj rozpad Habsburskej monarchie. Po celom území Slovenska začali

vznikať národné rady – buď slovenské, alebo maďarské – podľa toho, ku ktorému štátne-

mu útvaru inklinovali obyvatelia daného územia. Tie na seba preberali právomoci miest-

nej správy. V Bratislave a vo Vrútkach túto úlohu na seba ale zobrali robotnícke rady.

Fyzické začlenenie územia Vrútok a Turca, ako aj ostatného slovenského územia do no-

vovzniknutej Československej republiky (ČSR) bolo zrealizované až vojenskou formou,

pričom vojsko postupovalo na Slovensko v línii železničných koridorov. Robotnícka rada

vykonávala úlohy miestnej administratívy až do začiatku roku 1919, pričom jej pri udržia-

vaní poriadku pomáhala tzv. červená garda. Rozpustená bola, tak ako ostatné občianske

gardy v Turci, nariadením župana z 13. januára 1919.
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Pred rozpadom Habsburskej monarchie boli ekonomické putá slovenského územia

silne prepojené na Viedeň a tiež na centrum Uhorska, Budapešť. Negatívne vplyvy roz-

kladu jednotného trhu Rakúsko-Uhorska a sprievodné javy formovania obmedzeného

hospodárskeho priestoru novovytvorených štátov na troskách monarchie viedli k pokle-

su výroby v nich. Slovensko ako súčasť novej ČSR nebolo výnimkou, naopak jeho slabá

priemyselná rozvinutosť bola v porovnaní s českými krajinami veľkým hendikepom pre

jeho obyvateľov. Po ukončení vojnovej hospodárskej konjunktúry poklesli aj potreby

armády, čo negatívne zasiahlo viaceré priemyselné odvetvia. Výrobu narúšal aj nedosta-

tok surovín a rozvrat v železničnej doprave. To platilo pre Slovensko, kde si železničná

sieť vyžadovala komplexnú prestavbu. Objem priemyselnej výroby na Slovensku dosa-

hoval v roku 1919 len asi 60 % predvojnovej úrovne, čo viedlo aj k nárastu nezamestna-

nosti. Tá sa prejavovala najmä u robotníkov, keďže u inteligencie bol prechodný dosta-

tok pracovných miest spôsobený odchodom maďarsky hovoriacich zamestnancov, ktorí

neboli ochotní pôsobiť v novom štátnom útvare. Naopak ich nedostatok bolo potrebné

nahrádzať príchodom českej inteligencie. Povojnová kríza sa v Československu naplno

prejavila trochu oneskorene až v rokoch 1922 – 1923. Znásobila ju tzv. deflačná kríza

spojená s umelým navýšením kurzu domácej meny, čo ovplyvnilo exportný priemysel.

Zároveň sa spájala s úplným zánikom časti výrobných kapacít následkom straty odbytísk

na území bývalej monarchie. Na Slovensku preto zaniklo v priemysle podľa vtedajších

odhadov asi pätnásťtisíc pracovných miest. Počet ľudí, ktorých živil slovenský priemy-

sel, klesol v roku 1923 v porovnaní s predvojnovou úrovňou približne o 30 %.

Udalosti spojené s negatívnym hospodárskym vývojom zasiahli aj železnicu a Vrútky.

Po vytlačení maďarských vojsk z Vrútok a Turca sem prišli aj prví železniční zamestnan-

ci z Čiech, ktorí obsadili riadiace funkcie. Bývalá štátna železnica MÁV prešla do rúk

riaditeľstva ČSD v Bratislave, riaditeľstvo súkromnej Košicko-bohumínskej železnice

bolo v Košiciach. Keďže správa ČSD nepriznala železničiarom platy, ktoré ešte v no-

vembri 1918 zaviedla železnica MÁV, vypukol vo februári 1919 štrajk vrútockých žele-

zničných zamestnancov, ktorý jeden týždeň podporovali aj zamestnanci Košicko-bo-

humínskej železnice vo Vrútkach. Československý duch sa postupne presadil aj na žele-

znici. Zamestnanci ČSD rýchlejšie začali používať češtinu a slovenčinu v práci, kým

zamestnanci Košicko-bohumínskej železnice zotrvávali pri maďarčine a nemčine až do

marca 1920, kedy im bolo nariadené komunikovať v úradnom jazyku po slovensky.

Dopravná služba na oboch tratiach bola nakoniec zlúčená pod prednostu ČSD, čo sa

začalo diať od 1. apríla 1921.

Manifestácie a štrajky za lepšie podmienky pre vrútocké robotníctvo v prvých ro-

koch republiky neustávali. Medzi najvýznamnejšie patril decembrový štrajk zamestnan-

cov Košicko-bohumínskej železnice v roku 1920. V reakcii na udalosti v Prahe obsadili

vrútockí železniční zamestnanci, ku ktorým sa pridali aj robotníci z ostatných priemy-

selných závodov, poštu, stanicu, telegraf aj dielne. Vytlačiť ich odtiaľ muselo až vojsko.

Nasledoval súdny proces s viacerými protagonistami štrajku. Vodca štrajkového výboru

Juraj Šťastný bol odsúdený na päť rokov väzenia, ktoré mu najvyšší súd zmiernil na

jeden rok.
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Kým západná Európa už v roku 1924 začala pociťovať nastupujúci rozvoj ekonomi-

ky, ktorý sa udržal takmer po celú druhú polovicu 20. rokov, na väčšine Slovenska vráta-

ne Vrútok stále pretrvávali dopady povojnovej krízy, čo sa prejavovalo aj v stále vysokej

nezamestnanosti. To zasiahlo aj učňovskú školu. Prednosta vrútockých dielní František

Štis síce umožnil 31 učňom dokončiť svoje vzdelanie, vopred však avizoval ich rodičom,

že pre absolventov školy nebude mať v dielňach zamestnanie. Na základe nariadenia

ministerstva železníc č. 18288-5/2 dňom 25. júla 1924 učňov po ukončení štúdia z dielní

prepustil. Komunistická strana vo Vrútkach zorganizovala mesiac na to, 25. augusta 1924,

protestné zhromaždenie obyvateľov Vrútok. Asi päťdesiat z nich, zväčša matky prepu-

stených učňov, vtrhlo do kancelárie prednostu Štisa a násilím sa domáhalo, aby učňov

opäť zamestnal. Podarilo sa mu uniknúť pred davom iba za asistencie polície a po prísľube,

že ak to riaditeľstvo dovolí, učňov opäť príjme do dielní. Aj po tejto udalosti sa konal s jej

protagonistami súdny proces. Bezpodmienečné rozsudky odňatia slobody boli vynášané

ako na páse, pričom trestný súdny tribunál (sedria) v Banskej Bystrici obhajoval svoj

nekompromisný postup tým, že je potrebné dať odstrašujúci príklad, keďže sa vo Vrútkach

hromadné násilnosti voči vrchnosti dejú opakovane. Hoci odvolací orgán neskôr predsa

prekvalifikoval tresty na podmienečné, žiaden z nich nezrušil. Učňovská škola však túto

ťažkú dobu neprečkala a 20. decembra 1924 bola zrušená.

Postupne sa aj vo Vrútkach pomery upokojili, rástla zamestnanosť aj blahobyt oby-

vateľstva. Rozvíjal sa čulý kultúrny aj spolkový život, šport dosahoval skvelé výsledky.

V 30. rokoch už Slováci disponovali dostatočným počtom vzdelaných ľudí, ktorí mohli

nahradiť Čechov v riadiacich pozíciách a Česi boli nútení postupne tieto pracovné miesta

Slovákom odovzdať. Mnohí aj s rodinami Slovensko opustili. Vrútky, kde české osídle-

nie bolo sústredené najmä vo štvrti Mexiko a v neskôr asanovanej KB – kolónii, neboli

výnimkou. V roku 1933 bolo v železničných dielňach zamestnaných až 1 001 robotníkov,

z toho 479 Vrútočanov, 159 Sučancov a 127 Priekopčanov. Nechýbali ani robotníci

z Turčianskeho Sv. Martina, Turian, Lipovca, Turčianskych Kľačian, Záturčia a iných

turčianskych obcí. Až 53 robotníkov pochádzalo z obcí mimo Turca. Vo výhrevniach

rušňov bolo zamestnaných ďalších 401 robotníkov. Z toho z Vrútok 212, Priekopy 68,

Záturčia 3, Turč. Sv. Martina 7, Koštian 4, Valče 3, Štubnianskych Teplíc 1, Kľačian 23,

Sučian 29, Štiavničky 1, Turian 5, Stankovian 1, Kraľovian 1, Ružomberka 2, Lipt. Te-

plej 1, Ondrašovej 3, Bobrovca 3, Varína 1, Žiliny 1, Kys. N. Mesta 1, Horelice 2, Čadce

5, Vysokej 2, Svrčinovca 7, Čierneho 7 a Skalitého 8. Ako vidno z tohto prehľadu za-

mestnancov, výhrevne rušňov v Priekope sa stali v čase najväčšej slávy pary miestami,

kde nachádzali prácu po nútenom odchode Čechov ľudia z celého dnešného Žilinského

kraja.

Železnica sa ďalej rozvíjala. V roku 1935 sa začalo realizovať zdvojkoľajnenie trate

medzi Vrútkami a Žilinou, v roku 1938 sa vybudovali nové tunely a tiež nový most cez

Váh. 27. novembra 1940 bol celý dvojkoľajný úsek železnice medzi Žilinou a Vrútkami

uvedený do prevádzky. Počas 2. svetovej vojny vykonával funkciu prednostu hlavných

dielní Emil Hvizdák. Z jeho zásluhy bola v roku 1939 opätovne otvorená aj učňovská
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škola, a to výnosom Ministerstva dopravy a verejných prác z 31. júla 1939, ako štvor-

ročná učňovská škola pri Hlavnej dielni vo Vrútkach a bolo prijatých 25 chlapcov. Podľa

spomienok jedného z učňov novootvorenej školy Róberta Zacharidesa boli triedy pôvodne

vytvorené priamo v dielňach. Učni časť týždňa sedeli v laviciach a časť týždňa usku-

točňovali praktickú prípravu, pričom vykonávali zámočnícke roboty na súčiastkach,

s ktorými v budúcnosti budú prichádzať do každodenného styku. Po ukončení zámočnícke-

ho štúdia si viacerí z nich urobili rušňovodičské kurzy, ktorých praktická časť sa konala

vo Vrútkach, kým teoretickú prípravu museli absolvovať v Košiciach. Rušňovodičom sa

stal aj Róbert Zacharides, veď už jeho starý otec Karol Zacharides pôsobil vo Vrútkach

ako rušňovodič. Z učňovského strediska sa postupne vybudovala škola s najmodernejšími

obrábacími strojmi, v ktorej vyučovali najlepší pracovníci. Učňovská doba sa neskôr

zmenila na trojročnú, s vyučovaním ôsmich remeselných odborov. V období Slovenského

národného povstania bolo vyučovanie prerušené, učni pracovali so zamestnancami na

opravách lokomotív. Po oslobodení priestory pre vyučovanie z dôvodu zvyšovania počtu

žiakov nestačili. Vyučovalo sa v rôznych prenajatých budovách v Martine. Požiadavky

na prípravu robotníckeho dorastu sa však neustále zvyšovali, a tak sa začala v roku 1963

výstavba nového areálu učilišťa pozostávajúceho z objektov – dielne, škola, telocvičňa,

internát, administratívna budova, jedálenský blok. Vzhľadom na neexistenciu vhodných

plôch pre nové učilište vo Vrútkach bola preň vybratá lokalita v susednej Priekope. Do

užívania bol vzdelávací areál odovzdaný v roku 1966.

Šesťdesiate roky 20. storočia sú poznačené postupnou elektrifikáciou železničnej

trate, čomu bolo prispôsobené aj vzdelávanie na železničnom učilišti. Pre Vrútky ako

také znamenal nástup elektrifikácie železnice koniec ich najslávnejšej éry, ktorá navždy

ostane spojená s obdobím existencie parných rušňov.

Branislav Zacharides
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Informácie o autoroch:

Mgr. Branislav Zacharides sa narodil 27. júna 1975 v Martine. Vyštudoval odbor

učiteľstvo všeobecno- vzdelávacích predmetov angličtina a dejepis na Filozofickej fa-

kulte Prešovskej univerzity v Prešove. Momentálne pôsobí desiaty rok ako riaditeľ Roz-

vojovej agentúry ŽSK. Záujem o históriu mal už od detstva, aj z toho dôvodu ju vyštudo-

val na vysokej škole. So železničnými dejinami ho spája nielen osobná skúsenosť zo

stredoškolského štúdia na vtedajšom Strednom odbornom učilišti železničnom, ale aj na

železnicu naviazaný pracovný život viacerých členov jeho rodiny, vrátane starého otca

Róberta. Podieľal sa na zostavení historickej knihy- Vrútky 145 rokov s okrídleným

kolesom, ktorá dokumentuje históriu Vrútok. Taktiež napísal viacero odborných článkov

a príspevkov, je autorom Cykloturistického sprievodcu dejinami Turca.

Ing. Ján Garaj sa narodil v Horných Zeleniciach /okr.Trnava/, štúdium absolvoval na

Strednej priemyselnej škole strojníckej v Trnave, odbor prevádzka koľajových vozidiel,

neskôr VŠDS Žilina odbor elektrická trakcia a energetika v doprave, postgraduálne štúdium

- Technická diagnostika koľajových vozidiel.

Prax: od roku 1972 pôsobil v Rušňovom depe Bratislava hl., oddelenie opráv rušňov,

od r. 1976 prevádzkový námestník náčelníka Rušňového depa Vrútky, náčelník RD Po-

prad, od r. 1993 vedúci opráv OZ Žilina, vedúci opráv GR ŽSR O540, námestník riadi-

teľa DŽKV ŽSR, od roku 2005 vedúci opráv pre rušne a vozne pre vzniknutú ZSSK - až

do dôchodku.

Prakticky celý život do dôchodku ho spájala práca so železnicou -  prevádzka a údržba,

opravy železničných koľajových vozidiel.

Ing. Igor Dobrovolný sa narodil 12. decembra 1966 v Martine.  Vyštudoval učilište

ŽOS Vrútky a VŠDS v Žiline odbor elektrická trakcia a energetika v doprave. Na učilišti 

získal voľný lístok na železnicu a to rozhodlo o jeho smerovaní. Cestoval všade tam, kde

viedli koľajnice. Bolo to obdobie, kedy siahol po fotoaparáte Flexaret a začal fotiť. Uchvátili

ho dobové fotografie a staré pohľadnice, začal pri svojich cestách navštevovať burzy.

Neskôr spolu s otcom založil úspešné regionálne vydavateľstvo Dobrovolný a synovia,

kde  uverejňovali najmä v kalendárovej tvorbe pohľadnice z ich zbierky. Po smrti otca

vydavateľstvo po 15 rokoch zavrel. K vydávaniu kníh sa vrátil až po založení združenia

Hemibos Ante Portas / Brána Turca, kde sa okrem kníh s historickými fotografiami venu-

je aj výstavám (úspešná výstava 145. rokov s okrídleným kolesom v Tulipe) alebo aj

prednáškam tzv. Diškurovaniam. Okrem toho poodhaľuje históriu aj vo virtuálnom svete

- na Facebooku má stránky Vrútky na dobových fotografiách a Slovensko na historických

pohľadniciach.
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